




راعشا هعومجم  مثیم : لخن 

: هدنسیون

( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ 

: یپاچ رشان 

نیب قح 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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راعشا هعومجم  مثیم : 88لخن 

باتک 88تاصخشم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم 88ترضح 

88تدالو

زاوآ دسر  نودرگ  هب  هبعک  رد  ماب و  88زا 

یتسه رس  رد  رگد  روش  ون  96هداتفا ز 

هدیسر هزات  يربخ  کیالم  هب  102بشما 

يرورس تاوامس  هب  دنک  نیمز  106بشما 

تسایبنا يایحا  كرابم  بش  115بشما 

هدمآ رگید  فرش  ار  دوجو  120بشما 

يدروآ رهوگ  فرش  رحب  125يا 

وت ناویا  زا  یتشخ  شنیرفآ  مامت  131يا 

دیون دوب و  دیما  136دادماب 

كرابم ترمث  متفگ  راهب  142هب 

كرابم دیحوت ، هولج  امس  ضرا و  147رد 

تفرگرب خر  زا  هدرپ  بشما  بیغ  بیغ  152تسد 

ارآ ناهج  دیشروخ  ود  دش  نایامن  فرشم  کی  156ز 

رون شیادیپ  بش  روش و  بش  دجو و  بش  قوش و  159بش 

دننک یم  ناراب  هلال  ار  نیمز  بشما  167نایشرع 

دمآ هام  ود  ناهاگ  رحس  رد  قرشم  ود  زا  174نازورف 

183حدم

امش نابایب  رد  یگنس  هتشگ  مگ  183نامسآ 

وت ياپ  ياج  نیمز  هب  نایشرع  مشچ  185يا 
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تریگ نیمز  خرچ  تسوب يا  نیمز  شرع  190يا 

ینت نورد  ناج  وچ  ناکما ، یمامت  رد  197وت 

يرشب ای  هتشرف  ملاع  ود  نینزان  199وت 

الع شرع  ماب  هب  معبط  فرفر  200تشذگ 

ارس ود  هجاوخ ي  زور  یکی  دوب  209هتسشن 

ریبکت اب  هزور  لاح  رد  مریگب  215وضو 

218تبیصم

تسا هنیس  هب  مهآ  لد ، هب  منوخ  خر ، هب  218مکشا 

دینک اپ  هب  تمایق  لوسر ، تما  223يا 

لوسر رهش  هنیدم  تشهب  227يا 

؟ يدرک هچ  ار  دمرس  نسح  باتفآ  هنیدم  233يا 

دینک زاورپ  برثی  يوس  کئالم  236يا 

ادخ لوسر  ایبنالا  241متاخ 

تسا رخآ  هب  ور  رفص  هام  رمع  هک  245متفگ 

ار ادخ  لوسر  يدرک  هچ  250هنیدم 

مرگج مخز  هب  هلعش  نزم  توملا  253کلم 

تسازع رد  هودنا و  رد  قرغ  دوجو  254کلم 

ما وت  ياشامت  وحم  ردپ  هنوگ  نیا  هک  256نم 

ما هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم 258ای 

259تثعب

« مرکالاکبر أرقا و   » دمحم 259الا 

يرتابیز یبشره  زا  ارح  راغ  264بشما يا 

تفای ربخ  رارسا  ملاع  زا  ملد  272بشما 

هدش رت  نشور  زور  زا  ارح  راغ  بش  278بشما 

کبر مسب  أرقا  هاگآ  ربهر  ار  رشب  284يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ادیپ  ادخ  نسح  تخر  تآرم  هب  289يا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ناج ، ناهج  ناج  296يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  أرقا  زیربل  ادخ  307يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناج ، تایح  رضخ  314يا 

دیآ یم  اضف  جاوما  ریبکت ز  323گناب 

دش هدیرفآ  رون  هروس  دوشگ و  329عقرب 

دمحم ای  ناهج  يادخ  335مانب 

دمحم ناحبس ، دنوادخ  مان  341هب 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  347ناربمیپ 

تسارح راغ  راسهوک و  354نماد 

رت هیس  بش  زا  ناراگزور  نآ  360رد 

ارح راغ  هدش  مکاپ  368هنیس 

تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  373دیع 

ما هنییآ  زا  دبات  أرقا  379رون 

دیسر توبن  ریگناهج  389رون 

دییوپ ار  هکم  هار  هدش  رون  394يامه 

( مالسلا هیلع   ) یلع 404ترضح 

404تدالو

يدش مرح  بشما  مرح  ربکا يا  404هللا 

ارادخ نک  ترایز  نک  ترایز  هبعک  409بشما يا 

دش مرح  ادخ  مرح  415بشما 

لد يدش  ادخ  مرح  420بشما 

يرگید رورس  دراد  دوخ  قلخ  اب  ادخ  430بشما 

كرابم تیالاعتقح  يور  رادید  مرح ، 437يا 

تهاگداز هبعک  هناخ  444يا 

بشما رب  رد  ناج  ناهج  کی  يراد  هبعک ! 450يا 

هبعک يرواد  یح  تیب  تمحر  هاگ  457یلجت 
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بشما مدق  هبعک  لد  رد  دهن  464دیحوت 

تسا نم  ناج  هدرپ  رد  ناهن  بشما  473لیئربج 

دمآ تناج  شنیرفآ ، 481ناهج 

بشما دراد  نامهم  هبعک  رد  486ادخ 

ارام مایپ  دونش  492ایند 

وگب ناذا  ور ، مرح  ماب  هب  نیمالا ! 501حور 

دزاون برط  گنهآ  هبعک  هب  هک  میوگب ، کلم  هب  میوپ ، هکم  506هر 

ادخ بیبح  هناخ  زا  510رحس 

بشما مرا  کشر  هدمآ  زاجح  516يارحص 

دزان یم  یلع  هب  بشما  522ملاع 

كرابم داب  ابص  داب  سفن  528رطع 

هدمآ هللاوه  تآرم  وت  رد  بشما  535هبعک 

تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  542هبعک 

بشما دنداد  وضو  ار  548تیالو 

دنک یم  يرامش  رتخا  رحس  ات  بشما  557یتسه 

564حدم

یلع ای  نایرگ  مشچ  اب  تهگرد  رب  564مدمآ 

تسا ربهر  ماما و  ار  ام  یفطصم  زا  دعب  هک  566نآ 

مینک یم  شباختنا  ام  الو  رهب  ار  570هکنآ 

تسا یلع  ادخ ، يامن  مامت  572هنییآ 

تسوا همه  اپارس  یلع  یلع و  575دمحا 

ارحص یشوماخ  بش يا  ياه  یگریت  575الا يا 

وت تبرغ  حرش  خیرات  یمامت  579الا 

تقلخ ملاع  درم  ربا  583يا 

نینمؤملا ریما  ای  الوا  قلخ  زا  قلخ  هب  588يا 

یلو تسادخ ، ادخ  اجره  وت  592يا 
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یلع ادخان  ناهج  ود  هنیفس  رد  596يا 

ار اناوت  یح  هدید  تسد و  600يا 

وت يالجت  روط  ناهج  ود  606يا 

یلع ردق  اضق و  کلم  رایرهش  610يا 

وت ناج  مسج و  راثن  ایربک  تاولص  615يا 

وت يالاب  دق و  رب  ابیز  لدع  يابق  620يا 

یلع كاپ  رازم  زا  فجن  624يا 

مدوس تهگرد  هب  رس  مدوبعم  یلو  627يا 

تسیلع الوم  قطنم  زا  لاؤس  628نیا 

یلد هتسخ  بیرغ  مدینش  632نیا 

( مالسلا هیلع  ) یلع سب ، دوب و  یلع  راگدرک ، 638روزاب 

شیالاعت قح  دزن  جنپ  دشاب  مالسا  642نب 

ار ادخ  لد  هظحل يا  کی  يآ ، دوخ  650هب 

راثن مزاس  نخس  رد  قح  ریش  ياپ  هب  658ات 

راک هب  دیآ  نینمؤملاریما  فاصوا  رد  663ات 

الوم تردیح  هدناو  ادخ  هک  يردیح  668وت 

ردیح ای  هناورپ  تملاع  دوجو و  عمش  674ییوت 

یلع دنک  رخسم  هراشا  کی  هب  ار  675ناج 

هدیرفآ ناج  زا  رتوکین  ادخ  ار  تکاپ  682مسج 

یسب نشور  ابیز و  تسا  688یثیدح 

يزور دوب  برع  گرزب  ءارعش  زا  یکی  هک  تباث  نبا  691ناسح 

تسیک مالسلا ) هیلع   ) یلع متفگ  متفای  ار  694درخ 

شنامرد تسا  ناناج  يوب  كاخ  هک  يدرد  700اشوخ 

مسر دایرف  تسیلع  رگا  گرم  704رد 

نامیا لضف و  لها  بتکم  705رد 

تسا یلع  طقف  ربمیپ  سفن »  » ادخ و 709تسد 
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مهدب تقایتشا  هب  لد  هچ  712ایند ز 

منتشیوخ ریسا  اوه و  يوک  هب  713اهر 

نم منم  رتارف  نودرگ  دیشروخ  714ز 

راگزور نیا  رد  ارم  دش  هک  718یهز 

؟ هک يا مناد  یمن  ییاهلد  کلم  724رایرهش 

مهاوخ یم  تیمک  رعش  727عبط 

ادخ ردقت  يوزاب  734یلع يا 

رس ات  اپ  مدش  رون  رد  738قرغ 

ناج یلع  رثوک  یقاس  ملاع  ود  743ياورنامرف 

یلع اه  ناج  مزب  748هدنزورف 

اه رازه  توص  دمآ و  راهب  761لصف 

راگدرورپ تجح  یلع ؟ 766تسیک 

تسادخ یلو  هکنآ  یبن  یصو  769تسیک 

منیگمرش نایصع  طرف  زا  هدنب يا  نم  775متسیک 

متمحر رحب  قرغ  نم  781متسیک 

قاثیم نیا  وت  اب  دوب  رز  ملاع  هب  789ارم 

تسا یلع  شناج  تقلخ و  لک  ناناج  791یفطصم 

مراد رای  مشچ  هب  لد  795نم 

منیقیلا قح  ما  یک  نم  منیتملا  لبح  ما  یک  797نم 

دوب یلع  ای  ملاع  شقن  803نیتسخن 

نم يوم  ره  هب  تس  « وه ای   » 805همغن

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  یفطصم  سیفن  809سفن 

دوب امس  هن  ضرا و  هن  دوب  ملق  هن  حول و  811هن 

معنلااذ ای  نینمؤملاریما  817ای 

ما وت  راسمرش  دبع  یلع  821ای 

822تبیصم
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( تبیصم ) ار الوم  قح  تدابع  ماگنه  دندرک  822ادا 

( تبیصم  ) دراد ربخ  کی  دوخ  اب  هفوک  رد  قح  ریش  824ناذا 

( تبیصم ) دماین ام  شوگ  هب  بشما  ناذا  گناب  یلع  826زا 

( تبیصم  ) یلع ای  تساه  نخس  هچ  رگا  تتبرغ  827زا 

( تبیصم  ) الوم ناذا  گناب  تسا  زوس  هنیس  هچ  829بشما 

هدش نامسآ  تفه  همیخ  هایس ، 831بشما 

( تبیصم ) هدش نامسآ  تفه  همیخ  هایس ، 832بشما 

( تبیصم ) دماین الوم  ۀلان ، يادص  833بشما 

( تبیصم  ) نالد هتسخ  رحس  غارچ  836يا 

( تبیصم  ) دینک رظن  الوم  تروص  هب  اه  مشچ  840يا 

( تبیصم ) وت غاب  لگ  هراپدص  لد  841يا 

( تبیصم  ) يراد ییافص  هچ  بشما  بش  844يا 

( تبیصم  ) یلع ای  رواد  تیب  رد  دوخ  لدع  دیهش  848يا 

( تبیصم  ) یشومخ تکاس و  هچ  هفوک  849يا 

( تبیصم  ) دماین رای  دش و  حبص  رحس ! غرم  853يا 

( تبیصم  ) یلع كاپ  رازم  زا  فجن  854يا 

( تبیصم () مالسلا هیلع   ) یلع رت  مشچز  هدروخ  بآ  لخن  857يا 

( تبیصم  ) دیا هدیمخ  بشما  همه  ارچ  اه  لخن  859يا 

( تبیصم ( ؟ دش هچ  امش  ماما  هفوک ! ياه  لخن  861يا 

( حدم  ) تسیلع الوم  قطنم  زا  لاؤس  862نیا 

( تبیصم ) شنینزان قرف  ایحا ز  بش  نآرق  دش  866زاب 

( تبیصم ) شرگج مدرم  يدرمان  تشگ ز  نوخ  هک  867سب 

( تبیصم ) شوغآ رد  ار  ملاع  گرم  869ریگب يا 

( تبیصم ) ار دوخ  رس  ات  مداهن  اباب  تتبرت  كاخ  870هب 

( تبیصم  ) ار یلاعتقح  كاپ  تاذ  تیب  دنتسش  نوخ  871هب 

( تبیصم  ) ار ملاع  ود  درم  خر  نادرمان  دنتسش  نوخ  873هب 
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( تبیصم  ) ترگ داد  يادخ  دزان  وت  قرف  مخز  874هب 

( تبیصم ) دیربب ار  بیبط  يزاین  تسین  هخسن  875هب 

( تبیصم  ) دش بارت  رد  ناهن  بارت  وب  مسج  877ات 

( تبیصم ) تسیرگ نوخ  خیرات  هدید  وت  رب  هن  878اهنت 

( تبیصم  ) یلع ای  هناشن  منم  ار  وت  تّبحم  879ریت 

( تبیصم  ) دنتخانشن ار  وت  ملاع  مدرم  الوم  881فیح 

( تبیصم ) نمشد ار  مرس  تفاکشب  وت  غیت  دش  883بوخ 

( تبیصم ) دش بالگ  شنسح  نشلگ  هب  نیبج  884نوخ 

( تبیصم  ) یلع ای  تسام  رظن  رد  هرامه  887تیور 

( تبیصم ) مدش رامش  یب  جنر  مغ و  درد و  888اهر ز 

( تبیصم ) دوب هاچ  دوب و  یلع  دوب و  کشا  دوب و  889بش 

( تبیصم  ) شوماخ ِيارحص  یکیرات و  891بش و 

( تبیصم ) بشما ادج  الوم  نت  زا  هظحل  هظحل  ناج ، 892دوش 

( تبیصم ) ار الوم  قرف  مخز  نکم  زاب  893بیبط !

( تبیصم ) نک اود  ار  الوم  مخز  895ابیبط 

( تبیصم ) ار مرس  مخز  نکم  او  896ابیبط 

( تبیصم  ) یلع يارب  هیرگ  دنک  مدآ  898ملاع و 

( تبیصم ) تشادن بالگ  لد  نوخ  زج  هک  تسا  یلگ  900یلع 

( تبیصم  ) هفوک تسازف يا  مغ  ردقچ  وت  901ياضف 

( تبیصم  ) یلع ای  تسا  مخ  تیازع  هب  نودرگ  902تماق 

( تبیصم  ) دینک رس  هب  تبیصم  كاخ  تسا  یلع  904لتق 

( تبیصم  ) یلع يادخ  زا  بلط  گرم  هرامه  906يدرک 

( تبیصم  ) تسا رطخ  جوم  هب  داجیا  ملاع  907یتشک 

( تبیصم  ) شوماخ تولخ و  اه  912هچوک 

( تبیصم ! ) یلع ای  نابیرغ  ماش  تمتام  رد  هدش  916هفوک 

( تبیصم ) وت ۀتسخ  ندب  دش  ناهن  كاخ  رد  هچ  918رگ 
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( تبیصم ) وت ۀتسخ  ندب  دش  ناهن  كاخ  رد  هچ  919رگ 

( تبیصم  ) یلع ةدید  ود  گشا  نایع  خر  هام  هب  920هتشگ 

( تبیصم ) یلع مرحم  بش  لد  هاچ يا  هب  921متفگ 

( تبیصم ) یلع يارآ  لد  يور  نوخ  تشگ ز  نوگ  922هلال 

( تبیصم ) الوم یناحور  رکیپ  زا  دنز  رپ  ناج  923غرم 

( تبیصم ) تسا نم  ياعد  قشاع  بش ، 925غرم 

( تبیصم  ) دوب ریشمش  مد  اهنت  شلد  مخز  926مهرم 

( تبیصم ) تسادص یب  کشا  زا  رپ  رهش  شومخ و  928دجسم ،

( تبیصم  ) تسا یلع  نابیرگ  هب  رس  مَخ و  تسامرخ  930لخن 

( تبیصم  ) دنا وت  نابیرگ  هب  رس  نایدجسم  طقف  931هن 

( تبیصم  ) دوب روراب  مغ  زا  لخن  932مدوجو 

( تبیصم ) مدیآ دای  نتشیوخ  رمع  نارود  زا  هگ  934ره 

936هیریدغ

تسادخ یحو  کیپ  ياهبل  هب  رون  936مایپ 

تسا یلع  ای  زور  ادخ  دیع  زور  950زورما 

اهراز هلال  هب  ایب  نم  عبط  یحو  956نیما 

كرابم تدیع  نید  لامکا  هیآ ي  كرابم  962يا 

هتفرگ رپ  لاب و  زاب  معبط  یحو  970لیئربج 

تسا ریدغلا  بارش  تسم  976ملد 

ریفص یحو ، ریفس  لد  زا  دشک  یم  987هرابود 

زورما هدمآ  ریوک  يارحص  هب  996سودرف 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  1005جاودزا 

هدش رثوک  یقاس  اب  ندز  رغاس  بش  1005بشما 

تسا ربمیپ  ادخ و  رورس  بش  1012بشما 

امهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  ترضح  جاودزا  بش  هرابرد  لیوط  1018رحب 

تسا فالخ  نیع  مغ  هک  هدنخ  نزب  1022زیخرب و 
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ریگب رس  زا  یگدنز  نم ! عبط  1026ۀتشرف 

تسا كرابم  ّالجت  هدرک  عیبر  1031هام 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز 1036ترضح 

1036تدالو

ناوخب رثوک  هدمآ  ایند  هب  رثوک  1036نامسآ 

ییارآ ملاع  باتفآ  يدامج  هام  1042الا 

يدش ابیز  هچ  بشما  هکم  1048الا 

تسا نیرفآ  یتسه  ِدیع  زور  1053زورما 

تسا مامت  قلخ  همه  هب  تمعن  هک  1094زورما 

اطع دش  رگید  نآرق  ار  هللا  لوسر  1098بشما 

كرابم رحس  رحس  غرم  1104يا 

ربمغیپ یمارگ  رسمه  1112يا 

تهام رب  مالس  مود  يدامج  1117وت يا 

نیب رگ  هولج  ار  ادخ  لد  مشچب  1122اناج 

كرابم رگید  يّالجت  ار  1127ادخ 

هدش رون  هقراب  ادخ  راونا  1132لد ز 

ادخ بیبح  هناخ  زا  1137رحس 

اهوزرآ بش  اهوزرآ ، 1144بش 

ادخ لوسر  لد  نوچ  ناهج  تفرگ  1151افص 

كرابم ترثا  یهلا  1157ملق 

ردام وت  هب  قح  مالس  ارهز  1163ردام 

يدروآ ربون  دیحوت ! 1167لخن 

دمآ نیمی  زا  راسی و  زا  بشما  تمحر  1175میسن 

1178حدم

(((( هیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هبطخ  )))))1178

میوشب شیوخ  نهد  مزمز  رثوک و  1206زا 
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میوشب شیوخ  نهد  مزمز  رثوک و  1210زا 

مالس ترواد  دحا  زا  لباق  هچ  ام  1215زا 

تسا رثوک  تسیچ ؟ لسر  متخ  هب  قح  1218ياطعا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرپ  لاب و  1221رگا 

تیالو رادتقا  هدنیاپ  وت  نمی  هب  1223الا 

مالس تمئاد  ادخ  قلخ  ادخ و  زا  1226يا 

باتفآ رتخا  دنلب  وت  تمارک  زا  1230يا 

هنیدم العالا  هّنج  ار  لد  لها  1235يا 

یلع روای  دوخ  یتسه  مامت  اب  1236يا 

یتأ له  لیمکت ، هدش  وت  ياطع  اب  1238يا 

ار وت  ادخ  نآرقب  هدوتس  اهراب  1243يا 

ارهزلا همطاف  ای  ربمغیپ  هعضب  1247يا 

نارگن قیالخ  مشچ  تمرک  تسد  هب  1253يا 

تیور لگ  ادخ  تشهب  1256يا 

تیور لگ  ادخ  تشهب  1266يا 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف دمحا  برق  تشهب  1276يا 

باتک ُّما  لوسر و  ُّما  وت  1306يا 

دمحا ناج  یلع و  ناج  1308يا 

یلّجتم تخر  زا  قح  تاولج  1311يا 

مگ هدش  وت  رازم  رد  ناهج  1315يا 

نیمز رد  كالفا  ۀبعک  وت  ةرجح  1322يا 

یناحبس لامج  يا  نآرق ، تقیقح  1327يا 

اه نامسآ  مشچ  وت  كاخ  1331يا 

ینآرق نایب  اب  تناوخانث ، ادخ  1339يا 

وت نادنزرف  كاخ  قیالخ  1345يا 

ربمیپ رهب  ار  وت  حدم  ادخ  هدناوخ  1350يا 
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تردام هدناوخ  ردپ  هک  یفطصم  تخد  1355يا 

رتروهشم نیمز  زا  اه  نامسآ  جوا  رد  1359يا 

ترگداد دحا  زا  تاولص  و  دورد ، 1364يا 

ردیح مشچ  هب  ادخ  حور  1367يا 

فرش ار  ناربماغیپ  وت  1372يا ز 

ادخ يوب  لسر  متخ  تمَد  هدینش ز  1377يا 

نآرق ياپ  ات  رس  تآرم  اپ  هب  ات  رس  تدق  1383يا 

یحو تایآ  باتک  ملق يا  1387يا 

نک احیسم  زجعم  ملق  1396يا 

نآرق وت  يانث  باتک  1412يا 

اهراختفا سب  وت  هب  ار  راگدرک  1430يا 

وت تداع  هظحل  هظحل  مرک  1433يا 

وت ياپ  كاخ  هب  هرهچ  دروآ  تعاجش  هک  1441يا 

یئاهاط ناج  هک  ناج  رهوگ  1442يا 

یئاهاط ناج  هک  ناج  رهوگ  1460يا 

وت يانث  دمحم  مالک  رهوگ  1479يا 

دمحم نآرق  وت  راسخر  فحصم  1484يا 

یلاعت كرابت و  هللا  رهظم  1487يا 

رهظم یهلا  رظنم و  يوبن  1492يا 

ارهز ترضح  1497لیوطرحب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادا  تّقح  لد  نوخ  يرمع  1501دعب 

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  1503هب 

مراد يرذآ  هوک  هنیس  رد  مکشا و  جوم  1510هب 

نم ربعمز  دوب  یکاخ  هضبق ي  1511تشهب ،

تشادن يرب  تیالو  زبس  تشهب  وت  1513یب 

تسین راهب  تیالو  غاب  هب  وت  رطع  1520یب 
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ییانیب ارم  ِمشچ  نم يا  مشچ  رد  1524وتیب 

ناملس یفطصم  مباب  تفگ  یتیبلها  ام  زا  1525وت 

يرواد هنیآ  یتسیک  1527وت 

اه لامک  لک  مسجت  یتسیک ؟ 1530وت 

يربمیپ تشهب  مامت  یتسیک ؟ 1535وت 

تسارهز شرهظم  دنوادخ ، بیغ  1539لامج 

شرثوک تسارهز  دمحا و  ریثک ، 1542ریخ 

تنابرق تردپ  ناج  همطاف ، 1546مرتخد 

مراد رگج  هلعش ي  سفن  1549رد 

همطاف ياطع  فطل و  تیانع و  نم و  1552تسد 

میوبب شوخ  ِلگ  مزابب  ناج  1557لد و 

دراد رگداد  دنوادخ  غورف  1562تخر 

رهوگ نهد  جرد  1568مدزیر ز 

شراداد قلاخ  فصو  1572ارهز و 

هناور خُر  هب  مخرُس  1575کشرس 

تیانث قح  صاخ  رکذ  1577مالس يا 

دمحا ناج  مالس يا  نآرق  حور  1583مالس يا 

تّما مالس  دمحا  مالس  تقلخ  مالس  قلاخ  1587مالس 

ییاحیسم ياه  سفن  زا  رتازفناج  1591یمالس 

ادخ یلو  نآ  یلع  1596مدینش 

ادخ ّیلو  نآ  یلع  1601مدینش 

لوتب تافو  زا  دعب  هک  1605مدینش 

شرواخ دیشروخ  دز و  رس  دیفس  1608حبص 

تساربک رشحم  1615ۀنحص 

دناوت ناتسلگ  نادنخ  ۀلال  1618نایشرع 

منم يربک  هقیدص  همطاف  قح  1622تمصع 
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شیاه لگ  وا  ۀّیرذ  تّنج و  1625همطاف 

تسا رثوک  ار  ایبنا  متخ  هکنآ  ارهز  1630تسیک 

منیرفآ ناج  ۀبوبحم  همطاف  نم  1634متسیک 

ییادخ نونکم  رهوگ  فدص  وت ؟ 1638یتسیک 

ییادخ نونکم  رهوگ  فدص  وت ؟ 1648یتسیک 

ارهز شرهوگ  تمحر  نایاپ  یب  رحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) 1658دّمحم

شناشخر رهم  ارهز  یحو و  نامسآ  1662دمحم 

ارهز يرورپدمحا  تخد  یمارگ  ار  1667دّمحم 

شناج دوب  ارهز  ایبنا  ناج  تسیک  1672دمحم 

شناج دوب  ارهز  ایبنا  ناج  تسیک  1676دمحم 

ملد ناج و  شخب  افص  1680هنیدم 

دوب مغ  هناخ  اهلد  دوب و  متام  قرغ  1683هنیدم 

شناج همطاف  دوب  تسا و  ناهج  ناج  1689یفطصم 

مناشن مان و  یب  غرمیس  نآ  1693نم 

میوبس رد  هتفهن  رحب  1696نم 

دناوت راسخر  فحصم  زا  یتیآ  هم  1711رهم و 

روهط بارش  زا  بل  میوشب  راب  1714رازه 

وت مرح  دّمحم  بلق  همطاف يا  1718ای 

1732تبیصم

دوب هناهب  الوم  ۀناخ  هب  ندز  1732شتآ 

دوب رت  هریت  رشحم  حبص  زا  بش  هک  بش  1733نآ 

" همطاف يور  ادخ  لوسر  1737ۀنییآ 

دوبن رذآ  ۀلعش  تلاسر ، شاداپ  1738رجا و 

ار ام  هناخ  نسحم  لتق  زا  دعب  هدرک  مگ  1740لجا 

دش هتشک  ارهز  تاداس ، دیشوماخ يا  هچ  1742زا 

زور ود  داتفه و  تفای  نایاپ  وچ  ریدغ  1743زا 
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دز یم  هنابز  شتآ  دیحوت  راز  هلال  1746زا 

هدش مرای  تبرت  بالگ  بشما  نم  1747کشا 

نم رس  رب  تخیر  هناخ  ِرد  مصخ ، هچ  1748رگا 

مراک دش  هیرگ  زور  ره  بش و  ره  هچ  1750رگا 

منیمز شقن  دنک  نمشد  1751رگا 

مرابدص یحو  تیب  نیا  رد  دنشک  1752رگا 

مرابدص یحو  تیب  نیا  رد  دنشک  1753رگا 

مدید نم  هچنآ  دنیبن  مه  نمشد  مشچ  1755یهلا 

! نم رهوش  هنیدم ! نیشن  هناخ  1757ماما 

تسادیپ گرب  میوزرآ  لخن  هب  1758بشما 

دندز نانج  غاب  هب  هلعش  میحج ، 1760لها 

وت رب  ياو  هنیس  شتآ  1761يا 

وت ةدید  ِکشا  هدید  ره  هب  1766يا 

لجخ ردیح  وت  يوزاب  هنیس و  تسد و  1767يا ز 

وت يامن  ادخ  يور  لد ، هدوبر  یبن  1769يا ز 

دیدمآ شوخ  ربمیپ  رهش  هب  نیرئاز  1771يا 

نم رهوش  نیشن  هناخ  نطو يا  بیرغ  1774يا 

ملاع همه  تکاپ  تبرت  رد  هدشمگ  1775يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  نامسآ  زا  لد  کلم  1780يا 

نم يادص  یب  هیرگ  وت ، شوگ  هب  بش  همه  1787يا 

ما هدید  ود  زا  ناور  هتشگ  تسین  کشا  1789نیا 

دوش یمن  او  نم  لد  زا  هدقع  هیرگ  1791اب 

ما هدیشک  نوخ  هب  لخن  ار  یحو  تشهب  1792غاب 

دندز ربکا  هللا  باب  رب  هلعش  ناتسرپ  1793تب 

دندز رذآ  ار  دیحوت  هبعک  ناتسرپ  1795تب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  لیوط  1796رحب 
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هتسهآ هتسهآ  یلو  امسا ، ناور  بآ  1802زیرب 

هرارش نزب  لد ، 1804زوسب يا 

؟ یلع رسمه  رگم  كاخ  هب  رس  1807تشاذگب 

ردام تمغ  اب  متفرگ  وخ  مداهن  رس  وناز  1808هب 

ار دوخ  رت  مشچ  نوخز  مدرک  رپ  گرم  تقو  1809هب 

تفرگ هناهب  ملد  یبیرغ  رای  دای  1811هب 

ار هام  نم  لفحم  زا  نامسآ  ربب يا  1812نوریب 

درادن ناج  همین  زج  ناج  یلع  1813ترامیب يا 

يور یم  هنال  ارچ ز  مرجاهم  1815يوتسرپ 

يور یم  هنالز  ارچ  مرجاهم  1816يوتسرپ 

میناوج لصف  هب  تفرگ  ناوت  1817يریپ 

دوب شتما  راوخمغ  رمع  کی  هک  1818يربمغیپ 

هناشن هدرک  ارم  بلق  تمغ  ریت  1820ات 

ار ینامک  دق  نیا  وس  ره  مشک  دنچ  1822ات 

! ردام هراپ  هّصغ  زا  هتشگن  نم  بلق  1824ات 

مدرک انعر  تلِگ  ریز  ناهن  1825ات 

ردام دش  بآ  وت  دوجو  عمش  1826مامت 

بنیز يردام  ردام  دعب  تیالو  تیب  رد  1828وت 

درک هچ  مناد  یمن  رواد  هولج ي  اب  یگ  1829هریت 

نم يدیشوپ ز  هرهچ  يزور  دنچ  ردام ! 1830ناج 

تسا یلع  نابیرگ  هب  رس  ملد  نوخ و  1832مرگج 

دوب شماما  يرای  رب  همطاف  1834ِداهج 

نم نهاریپ  وچ  هصغ  زا  نم  بلق  دش  1835كاچ 

ردام يرپ  لاب و  سفن  ره  رد  ینز  یم  لمسب  1836وچ 

ار شناوج  رسمه  نیمز  شقن  دید  1838وچ 

میادص وت  یب  هدنام  هدینشن  هتخوس  1839عمشوچ 
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نم رای  رتسب  دزیخرب ز  هک  میوگ  اعد  1840نوچ 

ناشرواد مکح  شومارف  تشگ  دوز  1841هچ 

دوب هداتفا  نیگن  ار  نید  رتشگنا  1843هقلح 

اجک ربکا  هللا  باب  اجک  ناطیش  1845ۀلمح 

وا نت  رد  تسادخ  لوسر  حور  1846تایح 

هدش رو  هلمح  هلیح  هب  نازخ  یب  غاب  هب  1847نازخ 

دیآ یم  رادغاد  لگ  گنج  هب  1849نازخ 

مداب رب  داد  ناراهب  ماگنه  هب  مغ  1850نازخ 

تفرگ رهطا  هقیدص  رب  هار  ات  نود  1851مصخ 

هداتفا هرامش  رد  مَسََفن  1852مشومخ و 

ما هرارش  لد  زا  دشک  رس  1853راودیشروخ 

تا هناشن  یب  مرح  زا  هناشن  1854دراد 

منک رگج  نوخ  هب  هراتس  زا  رپ  1856نماد 

؟ منک رواب  هنوگچ  دود ، سودرف و  1858نماد 

دوبن ایند  رد  وت  ياج  يدمآ  شوخ  1859مرتخد 

دوب هناگیب  تنمشد  تقیقح  اب  تقیقح  1860رد 

تسا دهاش  رابنوخ  هدید ي  ود  ارم  1862درد 

یناوج مسوم  رد  متشگ ، ریپ  هک  1863ادرد 

ارچ مناد  یمن  دش  او  متس  رب  نمشد  1864تسد 

تفرگ نم  زا  ارم  ياهنت  رای  نمشد  1866تسد 

هار وت  رب  تفرگب  وچ  هچوک  نایم  1867نمشد 

هار وت  رب  تفرگب  وچ  هچوک  نایم  1868نمشد 

یئوج ۀمشچ  ممشچ  ایرد و  هدش  نوخ  زا  1870ملد 

دینک رواب  ار  راخ  يافج  لگ  اب  1872ناتسود 

نم ياو  يدیشک  هلبق  يوس  اپ  یتسب  1873هدید 

دشن او  لد  زا  هدقع  کشا و  يایرد  دش  1874هدید 
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يرد ام  ِتیب  زا  دنز  یمن  یسک  1876رگید 

؟ راک هچ  اروحلا  هّیسنا  هناخ ي  اب  ار  1877وید 

اه یتیبودو  اه  1878یعابر 

یتشاذگاو مغ  يداو  هب  ارم  1890یتفر 

وت يادص  یب  ۀلان  ملد  رد  هدنام  1891یتفر و 

دندز یلیس  ادخ  ریش  رسمه  رب  1893ناهبور 

میوج بل  رب  هدیمخ  لخن  وچ  کشا  1894لیسز 

دایرف نم  دوجو  مامت  هتشگ  1895هّصغز 

دش بآ  هتسویپ  تخوس و  عمش  وچ  1897ارهز 

ینک يردام  یب  هوکش ز  دابم  1898بنیز !

دیآ یم  ملا  راسهکز  هودنا  1899لیس 

زونه هدینشن  ۀلان  زا  رپ  هدنام  اه  1902هنیس 

نم ةدید  کشا  ارحص و  نماد  تسا و  1907بش 

دوب شوخ  باوخ  رد  ناگتفخ  مشچ  دوب و  1908بش 

دش ردیح  ناتسب  ِلگ  اهنت  رب  هلمح  1911يدینش 

دوب اغوغ  متس  دادیب و  هنتف و  زا  1913رهش ،

؟  دنک یم  هچ  یلاعت  یح  تیب  هب  1914ناطیش 

دندرک افو  ادخ  لوسر  دهع  هب  1916بجع 

فاطم تسوا  نیلگ  تیب  هبعک و  تسا  1918یلع 

ملحاس تسا  گرم  هصغ و  جوم  هب  1919مقرغ 

دوب هداتفا  ادج  لگ  دوب و  هتشگ  رپرپ  1920هچنغ 

يدوبن روای  یمد  ام  اب  1921کلف 

دش رایسب  متس  نآرق  ترتع و  رب  اه  1924نرق 

دش بابک  ربمیپ  ياه  هلالس  1926بلق 

عیقب رات  بش  رد  مدوب  عمش  بش  کی  1927شاک 

منک ایرد  ار  هدید  لزنم  هب  لزنم  1929وکبوک 
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دیوگ یم  نم  هب  رای  ناهن  درد  زا  1930متفگ 

؟ دش هچ  شرهوگ  وگب  تسکش ، فدص  1931یتفگ 

ردام دادیب ، زا  هدرمژپ  1932لگ 

ینازخ دش  هرابکی  میوزرآ  1934رازلگ 

دوب هدیشوپ  هیس  يدود  ار  یحو  راز  1935هلال 

نم يوب  زا  تفکش  ربمغیپ  هک  مَیَحو  1936هلال 

دوبن اوآ  رگد  ار  لبلب  درمژپ  اه  1937هلال 

شوماخ نم  هام  هدیدرگ  هک  هام  1938باتم 

شوماخ نم  هام  هدیدرگ  هک  هام  1939باتم 

وت يافص  اب  رهش  هب  متشگرب  زاب  1941هنیدم 

تسا رادازع  لسر  متخ  مغ  رد  1942هنیدم 

ماما راهچ  تبرت  یبن  رهش  1947هنیدم 

دوب رشحم  زور  ياغوغ  هنحص ي  1955هنیدم 

دوب مغ  هناخ  اهلد  دوب و  متام  قرغ  1960هنیدم 

؟ هدیمخ هچ  زا  تیاه  لخن  وگب  تسار  1965هنیدم !

ما هنایشآ  هتخوس  میحو و  تشهب  1967غرم 

يدوب مرپ  لاب و  وت  هک  مغرم  رپ  لاب و  یب  نآ  1969نم 

مدوب یلع  ییادف  دوخ  فافز  ماش  زا  1970نم 

متیالو هار  ةدیهش  نیلوا  1971نم 

مدیرفآ تداهش  مغیت  مد  اب  1973نم 

ما يدهم  ادخ  نوخ  رسپ  1974نم 

شوگ شوگ  ارهز  لتق  1977نارکنم 

مرای نیرتاهنت  ییوت  اهنت و  ياهنت  1980منم 

دناوت راسخر  فحصم  زا  یتیآ  هم  1982رهم و 

اه لفخم  عمش  نوج  متخوس  اهنت  عمج  1984نایم 

لالب شوماخ يا  تشگ  لبلب  يدرب و  لگ  1985مان 
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ارهز یب  تساهنت  یلع  تسا و  مامتان  1987توبن 

منک رحس  ار  بش  مزیر و  هراتس  بش  2001ره 

ردام هناتسآ  نیز  مرآ  دای  هک  هگ  2003ره 

ار الوم  نکر  دنتسکش  راب  2005رازه 

وگب رهوش  اب  شیوخ  ناهن  زار  2006مرسمه 

دوب مغ  هایس  دود  زا  یگریت  اج  2007همه 

مشوگ هب  تادص  رد  تشپ  زا  دسر  یم  2009زونه 

یلع ای  منم  وت  بیرغ  2010رای 

همطاف يور  ادخ  لوسر  2011ۀنیی 

( مالسلا هیلع   ) نسح 2013ماما 

2013تدالو

هدروآ يا باتفآ  یهلا  هام  2013بشما يا 

دمآ رب  هدنخ  ادخ  ام  بل  2019بشما ز 

درک مایق  نودرگ  هب  مایص  هم  2024بشما 

نسح ادخ ! هام  ِینامسآ  هام  2029يا 

دش ادیپ  رهُگ  هنادکی  ار  تمحر  2033رحب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تدالو  رد  لیوط  2040رحب 

ادن دادماب  رهم  زا  دسر  یم  هدنخ  2049هب 

تسا نمچ  هوک و  ماد  یلگ  يوب  زا  2057مرخ 

نسح ای  وت  لامج  لگ  هدش ز  ادخ  تشهب  2063ناضمر 

؟ تسا ناضمر  هام  ۀمین  ای  تسا و  2068دیع 

ارادخ هام  نیبب  وش  نوریب  هدرپ  زا  نم  2075هام 

رتابیز يرمق  مدیدن  وت  زا  نم  2080هام 

منلع ّرس و  فقاو  قح  تّجح  میک  2086نم 

بشما دنز  رپ  هنیدم  يوس  نم  ناج  2091يامه 

2097حدم
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نسح ماما  ادخ  نسح  وت  لامج  2097الا 

نسح ماما  اعد  حیسم  وت  مد  2101الا 

نسح ارهز  لوا  رسپ  2104يا 

ادخریش لوا  رسپ  2108يا 

! نسح ندب ، رد  لسر  متخ  كاپ  ناج  2113يا 

تنسح يادخ  نسح  هدناوخ  2118يا 

راکشآ دنوادخ  لامج  تخر  رد  2128يا 

وت يالتبم  قشاع و  ناگتسکشلد  لد  2132يا 

یلع نبا  نسح  ای  ادف  تناهج  ود  2136يا 

تادخ نسح  خر  هدنزورف ز  2139يا 

نسح مامت ، وت  هب  تمارک  2145يا 

نسح ای  رواد  نسح  لامک  2150يا 

نسح ادخ  لیمج  لامج  رهظم  2153يا 

ینمجنا لد  تمزب  یعمش و  2156وت 

نسح ای  تسوت  مرح  زا  یناشن  2159تّنج 

نسح ماما  ادخ  لوسر  مشچ  2163غارچ و 

تسا یکی  ننملاوذ  دحا  قلاخ  2167هکنانوچ 

نیا تسا  نمچ  نارازه  ورس  یلو  ورس ، 2169کی 

2175تبیصم

تسا نم  هآز  رو  هلعش  2175یشتآ 

نسح ماما  نسح ، اپارس  2183يا 

نسح ای  وت  ماع  هرفس ي  تانیاک  2184يا 

وت بل  زا  دفکش  یم  لسر ، متخ  2190ةدنخ 

تسا نسح  رمث  ار  یحو  2194رجش 

منسح یفطصم  دنزرف  همطاف  2197زیزع 

ناج نسح  دوب  رگج  نوخ  بش  همه  2199تتوق 
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مرگج هراپ  میارهز و  هراپ  رگج  2201نم 

مناهن زوس  زا  هاگآ  ادخ  زا  ریغ  سک  2203تسین 

( مالسلا هیلع   ) نیسح 2204ماما 

2204تدالو

! کیربت ناج ! سنا و  هللا ! هکئالم  2204الا 

يآ یم  ازف  حور  یشوخ  ياوآ  2209بشما 

دنک یناشفا  لگ  ناوضر  همطاف  تیب  هب  2215بشما 

دنک يرغاس  کلف  رون ،  ماج ،  هب  2223بشما 

داز رینم  هام  تمصع ، رهپس  2229بشما 

تسا ربمیپ  کشا  مسبت و  بش  2234بشما 

تسا کیالم  مامت  لوزن  بش  2239بشما 

تسا نیسح  روش  زا  رپ  ملاع  همه  2245بشما 

دیزیخ اپ  هب  ناروآ  مایپ  2249يا 

مایق اج  زا  دینک  ناربمغیپ ! همه  2255يا 

نکاو لد  مشچ  اجز و  2262زیخرب 

بشما رون  ياه  هدرپ  رد  الولا  تیب  دش  2271هتسب 

دیآ یم  هدیپس  زا  لگ  2277يوب 

تسادخ لامج  هولج ي  يرگن  فرط  ره  2285هب 

تمارک يایرد  هدیدرگ  2290ناهج 

داب كرابم  ادن  نیا  دیونش  2295نایناهج 

بشما دنتیانع  قرغ  همه  2301نایناهج 

تسادخ رون  زا  رپ  بشما  ادخ  ریش  2305ۀناخ 

نابعش لاله  هب  نکاما  2311تاحفص 

ادخ ریفس  دنز ف  یم  ومع  وفع  2317يالص 

تسا نیسح  ناوضر  ۀضور  ناهج  تسا و  2325دیع 

هدروآ يا باتفآ  نابعش  2329هام 
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يا هدروآ  باتفآ  نابعش  2336هام 

منیبم ّرس  میک  نم  منید  رالاس  میک  2342نم 

تسادخ لوسر  هم  نابعش  رّونم  2347هم 

هیثرم 2352حدم و 

( البرک اب  یظفاحادخ  )2352

نیسح تسا  وت  ياپ  ياج  ملد  ياج  ياج  2354هب 

( البرکو هبعک  هرظانم  )2356

( البرک هب  نیرئاز  دورو  )2360

تسا نم  نازوس  هنیس ي  رد  وت  قشع  2362شتآ 

دوب وت  نابیرگ  هب  رس  لزا  2363شنیرفآ ز 

نیسح تسوت  مدق  رابغ  2364شنیرفآ ز 

تسا ملاع  لها  رگج  رب  هک  وت  غاد  2366زا 

رگا ار ، مرس  دنربب  هنشت  ِبل  زیرنوخ  رجنخ  زا  2368رگا 

نیسح ادج  دوش  مه  نم ز  وضع  وضع  هک  2372رگا 

ییابیز وت  ضراع  نوخ  هب  هداد  هک  2376الا 

مشورخ دور  کلف  هب  2378بشما 

تناوخ انث  ادخ  لتقم ، هب  2381يا 

مالس مالس  همه  هانپ  2384يا 

ام تسباپ  لزا  زا  نیسح يا  2387يا 

تمرحلا تیب  لد  هناخ  2391يا 

تمرحلا تیب  لد  هناخ  2394يا 

وت يالبرک  هنحص ي  نم  رادغاد  لد  2398يا 

کعم انک  انتیل  ای  ادج ، رس  دیهش  2399يا 

تسوت بل  رب  ادخ  رکذ  نانس  كون  رب  هک  2402يا 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناج  هبعک ي  ترازم  2404يا 

وت ياعد  رب  نم  تباجا  رظتنم  2407يا 
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ار دوخ  رس  هدروآ  تسود  يارب  هیده  2409يا 

وت يوم  رات  هب  هتسب  نم ، تسه  دوب و  همه  2410يا 

وت یئاتکی  دهاش  ناهج  قلخ  همه  2411يا 

تدالو وت  نوخ  هب  مالسا  هتفای  2413يا 

تسادهشلادیس ترضح  نارای  همزمز  لزغ  2419نیا 

نیسح دراد  الو  لها  لد  رد  اج  ادخ  2421اب 

البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  2423رب 

تسا مادم  برش  رگج  نوخ  تشطع  زا  2436دعب 

برای مرکیپ  ددرگ  هراپ  دص  وچمه  ات  2437وگب 

وت يافص  اب  تبرت  زا  دیآ  تشهب  2439يوب 

وت يافص  اب  تبرت  زا  دیآ  تشهب  2441يوب 

نیسح تسوت  ياپ  ياج  ملد  ياج  ياج  2442هب 

نم تدالو  زا  هب  تداهش  تسوت  هار  2443هب 

نم مراد  راگن  نسُح  هولج  هنیس ، 2445هب 

ریسا متشگ  سفن  هدالق ي  2446هب 

لد ارم  دوخ  اب  دشک  یم  وس  ره  2449هب 

دنهدن شهار  وت  يوک  رس  هب  ار  یسک  2451ات 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  دنب  2452عیجرت 

نیسح تسوت  ياونین  اه  هرجنح  2466مامت 

هاگرد نیا  كاخ  هب  رس  مهن  رمع  2467مامت 

يدوبر لد  روح  هک ز  تفاطل  همه  نیدب  2469وت 

ینمجنا ره  لد  غارچ  هک  یتسه  هک  2470وت 

تنطو دوب  یملاع  لد  هک  یتسیک  2472وت 

یما تنا و  یباب  یئادخ ،  نوخ  نامه  2474وت 

ارهز فسوی  ماوت  رازاب  فک  رب  2476ناج 

تسوزرآ مناناج  هراشا  فک و  رب  2477ناج 
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تسوزرآ مناناج  هراشا  فک و  رب  2479ناج 

نیسح تسالتبم  وت  قشع  هب  2481ناج 

تسا نایرگ  تندب  مخز  هب  هک  ات  ام  2500مشچ 

ار ملد  تقلخ  حول  رد  دندید  2502وچ 

ار ملاع  هدرک  هناوید  وت  قشع  2503ثیدح 

تراثیا غاب  ياه  هلال  رد  دوب  نوخ  2506تایح 

میدش ام  لگ  نآ  تشگ ، لگ  ام  کشا  زا  وت  2507كاخ 

یشاب شرّونم  هام  وت  هک  یبش  2509اشوخ 

تسام هدید  کشا  وت  كاپ  2511نوخ 

نیسح يور  لگ  زا  دکچ ، یم  ادخ  2512نوخ 

تسادخ نسُح  فاوط  تلامج ، ریس  2513لایخ 

دزوس یم  مرس  هب  ات  اپ  بآ ز  لد  2515رد 

دوب وت  يالب  برک و  نم  هتسکشب  2516لد 

دَُوب وت  يالب  برک و  نم ، ۀتسکشب  2518لد 

تسا نیسح  ناشطع  بل  غاد  هنشت ي  2520لد 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رادلد ، 2522لد و 

مراخ لگ  ياپ  هب  يرمع  هک  تسا  شوخ  2524ملد 

تنمجنا رد  هدش  یعمش  هرارش ي  2526ملد 

تسا وت  ماب  بل  غرم  2527ملد 

تسا نیسح  ای  ملاع  درد  2528ياود 

درک البرک  ياوه  محور  غرم  2529هرابود 

نم رس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  مراد  2531تسود 

ینک مناریح  وحم و  دوخ  رد  وت  ات  مراد  2533تسود 

متخادنا نامز  رب  یمشچ  2535شود 

نوخ هب  اناوخ  یطخ  نوگلگ  ملق  لها  زا  2536مدید 

مهد یمن  ناوارف  جنگ  هب  ار  وت  2540جنر 
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ما هدید  ود  ره  کشا  هب  ما  هتشون  لزا  2542زور 

تسادخ نوخ  همشچ  نیسح  يولگ  2543مخز 

مدرک یم  راک  هچ  يرمع  هک  سرپم  2544نمز 

نیسح يوم  هب  هتسب  تانئاک ، 2546یگدنز 

تسا نوخ  شبان  هداب  لد و  قشع  2547رغاس 

تسوت متام  ياه  لاس  اه  2549لاس 

نیسح الب  ره  رپس  هدش  اپ  هب  ات  2552رس 

نم مربمغیپ  دنزرف  نآرق  حور  ادخ  2553رّس 

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  2555رس ،

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  2557رس ،

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  2558رس ،

نوخ نیا  تسا  اروشاع  خرس  2559کشرس 

تسا نیسح  ياپ  فک  كاخ  2560مرس 

تسوا هدنز  قشع  هک  يدیهش  هب  ام  2561مالس 

تسین مغ  زج  ارم  وت  یب  ناهج  ود  ره  2562يداش 

تسا نیسح  اه  لد  هنیس  2564رارش 

هناور مکشا  کلف  رب  2565مرارش 

تسا نیسح  مناناج  ناج و  2567يافش 

وت يالبرک  هب  زاب  مدمآ  هک  ادخ  2569رکش 

وت يالبرک  هب  زاب  مدمآ  هک  ادخ  2570رکش 

دوش یمن  مک  نامز  تشذگ  اب  وت  2571روش 

تفرگ رب  رد  دبا  ات  ار  نامز  تروشاع  2573روش 

تسا نیسح  منامرد  درد و  2575بیبط و 

راداد رضحم  هب  مداتس  حبص  2576عولط 

شنامرد دوب  درد  نامه  درد  2582قشاع 

ینک مرواب  مرک  رگا ز  ماوت  2584دبع 
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ینک مرواب  مرک  رگا ز  ماوت  2585دبع 

البرک ییالو  لها  ۀبعک  ای  قح  2586شرع 

تنابرق هب  ناهج  ناج  همطاف  2588زیزع 

ارهز فسوی  ماوت  رابرس  هک  تسا  2590يرمع 

تسا نم  تاذ  وزج  تسا و  قشع  یلجت  2591تمغ 

داد یم  ناج  هنشت  دوب و  وا  هنشت  2592تارف 

اجنیا تسا  رواد  هاگ  هدعو  نارای  دیئآ  2594دورف 

دراد راهب  فطل  تلامج ، نازخ ، 2596لصف 

وت يافصاب  تبرت  دوب  ناقشاع  2597ۀلبق 

تیوک رئاز  صالخا  هب  قدص و  هب  2598مسق 

متشاد رکیپ  هب  اه  ناج  تا  ینابرق  رب  2600شاک 

مدش یم  تیادف  ات  لباق  دوب  مناج  2602شاک 

تسا نم  روش  مه  قشع و  مه  2604البرک 

تسام نامیا  ام  ناب  یتشک  نید و  ام  2607یتشک 

دراد ملاع  همه  رد  رگا  مزمز  کی  2608هبعک 

دوش یمن  اعد  وت  یب  دنک  اعد  رگا  2609میلک 

تسوت رگنس  ین  رس  دربن و  نادیم  2611هفوک 

شنت نابرق  همه  ناج  هک  هتشک  نیا  2613تسیک 

لد يرایشه يا  یهگ  یتسم  2614یهگ 

میتشاد ملاع  قلخ  رب  يرترب  لّوا  زا  2615ام 

ار الب  میدیرخ  وت  يالو  رهب  2617ام 

مییالب نابایب  ناشود  هب  هناخ  2618ام 

مییالب نابایب  ناشود  هب  هناخ  2619ام 

میقشع هموظنم ي  هراپ ي  دص  فحصم  2621ام 

دنکن ادخ  وت  يوک  زا  ندش  ادج  2622نم و 

مداز ردام  هک ز  تدالو  زور  نامه  2624نم 
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اه هزین  راب  تشگ  ات  یبن  بلق  2625هویم 

ازفا حور  زیگنا و  رطع  ُتسا  شخب  افص  بش  2627میسن 

مراد تسود  ار  اونین  2632ياون 

تسوت نالوج  ۀصرع  ادخ  کلم  2634تعسو 

تسوپ يرآ  رب  منت  زا  رگا  راب  2635رازه 

مندب زا  دنُرب  رس  رگ  هبترم  2637رازه 

نیسح تسا ، نابز  وت  يانث  هب  یتسه  2638همه 

بنیز 2641ترضح 

دمآ رتخا  دمآ  رتخا  تیالو  جرب  زا  2642بشما 

تسا نیسح  دیما  دالیم  بش  2652بشما 

دهد ناهج  قلخ  هب  همیلو  یلع  2656بشما 

نم ياویش  ِعبط  ِیحو  2661نیما 

ارهز مامت  ۀنیآ  2665يا 

يدروآ رهوگ  لامک  رحب  2680يا 

هدروآ يا نمسای  تشهب ، دّمحم  هب  2685يا 

بنیز ای  ادهش  نوخ  روآ  مایپ  2691يا 

لوسر دالوا  نوخ  لوسر  2696يا 

تشادن نابز  تقیقح  وت  یب  هک  بنیز يا  2702يا 

ربص ِماقم  رد  ناربمایپ  ردام  2706يا 

ارهز رتخد  ربص و  ردام  2709يا 

بنیز یضترم  تخد  نیهم  2714يا 

هللاراث ِمامت  تدوجو  2729يا 

هدمآ رگید  لوتب  یفطصم  تیب  هب  2740زاب 

نم رمع  هظحل  نیرخآ  2747دوب 

نم رمع  ۀظحل  نیرخآ  2750دوب 

نوخ روآ  مغیپ  هدنیاپ  2754وت يا 
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یتیاده غارچ  غورف  یتسیک  2761وت 

يردیحلا هبیان  یتسیک  2769وت 

يردیحلا هبیان  یتسیک  2773وت 

يرهطا يارهز  تقیقح  یتسیک ؟ 2776وت 

يربک بنیز  هک  تیاور  تسا  هدش  2782نینچ 

مرک دوج و  زا  هک  یئاط  2787متاح 

هدروآ يا باتفآ  يدامج  هام  2793اذّبح 

رگید يالعالا  هّنج  بشما  تسالوم  2798ۀناخ 

داز رهوگ  رون ، رحب  فدص  نم ! 2802يادخ 

مونش یم  مایق  شورس  نوخ و  2807شورخ 

مالس يربک  بنیز  یلع  2814تخد 

تس  ٰ یلوالا يدامج  هام  هک  هدژم  2821دیسر 

تس  ٰ یلوالا يدامج  هام  هک  هدژم  2826دیسر 

ارهز ترضح  زور  کی  هک  تسا  2831تیاور 

تسا بنیز  يارآ  لد  رهم  نیسح ، 2837يور 

شرّرکم تاولص  ادخ  زا  هک  2840بنیز 

نم ردارب  َبا و  ُّما و  نم و  رب  2844مالس 

يدروآ رواد  تآرم  همطاف ! 2849مالس 

تسا هملاع  همیهف و  نم  2854ۀّمع 

مهاگآ لد  يایرد  رُد  نم  2857متسیک 

نم رت  مشچ  دهد  یم  2861یهاوگ 

تسا یلوالا  يدامج  هام  2877هام ،

هدروآ رهوگ  تماهش  ربص و  تمصع و  2881طیحم 

میادخ ریش  تخدریش  2887نم 

منیگن ار  تمصع  يابیز  رتشگنا  ما  یک  2891نم 

البرک هب  هکم  زا  2897ترجه 
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ییارحص هدیدرگ  مرح  بحاص  بحاص و  یب  2898مرح 

ییارحص هدیدرگ  مرح  بحاص  بحاص و  یب  2899مرح 

دراد اج  هبعک  رانک  رد  بشما  هک  سک  نآ  2901اشوخ 

نیسح الب  ره  رپس  هدش  اپ  هب  ات  2903رس 

ترادید دش ز  مورحم  2905هبعک 

ترادید دش ز  مورحم  2909هبعک 

ترادید دش ز  مورحم  2912هبعک 

لیقع نبا  2915ملسم 

منوخ اب  سیونب  ایب  یتشک  ارم  لتاق  2915وت يا 

اهدرد یب  رهش  هفوک يا  2917الا 

زاتشیپ ادخ  نادیهش  هب  2920يا 

البرک نادیهش  لیخ  زاتشیپ  2924يا 

الب ره  رپس  تناج  نت و  2927يا 

تنت ناج و  رب  هللا  مالس  2930يا 

تناماد فقو  میولگ  نوخ  لگ ، هتسد  ياج  2933هب 

ار دوخ  رس  ات  اپ  زا  لسغ  مداد  هرهچ  نوخ  2935هب 

زاغآ منک  انث  ملسم  ترضح  مان  2937هب 

یلیلخ رابت  زا  دیهش  لوا  2942وت 

ارهز فسوی  ماوت  رازاب  فک  رب  2944ناج 

هنارت تسار  منت  مخز  ره  2945مشوماخ و 

نم رس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  مراد  2947تسود 

ییایرد هدید  نوخ و  قرغ  ممسج  کشخ و  2949مناهد 

وت ياعد  زا  رگم  ات  متخود ، غیت  هب  2950هدید 

ما هدید  ارد  رس  زا  لد ،  مشچ  هب  ار  وت  2951يور 

! نیسح ای  هراظن  ار  وت  منک  یم  هفوک  ماب  2953ز 

نوخ رازاب  فسوی  2955مالس يا 
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شورخ دایرف و  دوب  ار  2957ناقشاع 

ملسم تساه  لد  هدید و  2960غورف 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  2963ياک 

هدش افو  یب  بجع  هفوک  تسپ و  هچ  2967یفوک 

ملیلج ّبر  ترضح  ِنوخ  ِنوخ  نم ؟ 2969متسیک 

مدیدنسپ رای  نم  مراز ، دشُک  ریغ  2973وگ 

ییایرد هدید  شتآ ، نوناک  ملد  کشخ و  2974مبل 

شرّرکم مالس  نیسح  زا  هک  2975ملسم 

منیتسار ریم  دبع  ناتسار و  ریم  هک  2979نم 

منیسح ناتسلگ  نینوخ  ۀلال  2981نم 

مدید درم  لکش  هب  ار  2983ناشاهدرمان 

ییاهنت ساسحا  ملتاق  غیت  ریز  2986مرادن 

َماوت رازابب  هدنمرش  فکرب و  ناج  2987دقن 

نم رس  دوش  ادج  نت  زا  رگ  راب  2988رازه 

نم رس  تمدقم ، كاخ  دش  هک  رکش ، 2990رازه 

لیلهت کَلَم  بل  رب  دوب  ات  2992هشیمه 

مرحم 3009لاله 

خرس كاچکاچ  ندب  نآ  رب  فرط  ره  3009زا 

ریگب شتآ  هتخوس ! رگج  3012يا 

لاله هتشگ يا  ارچ  هوزر  ود  نم  هام  3015يا 

يدز رس  هرابود  نوخ  لاله  3016يا 

هدروآ يا رگج  نوخ  نوخ  هام  لاله  3019يا 

تسا رشحم  باتفآ  ای  نوخ ، هام  لاله  3020نیا 

هتفرگ مغ  رابغ  ار  لد  رگد  3022راب 

تسوت مّرحم  هیرگ  زا  لد  ِغاب  3026ِراهب 

مرحم هام  قفا  لالِه  3028دیبات 
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تسوا متام  کشا  يایرد  3032هدید 

راهب لصف  نیسح و  يازع  هام  3033دیسر 

تسوت متام  ياه  لاس  اه  3035لاس 

نم ياوآ  ولگ  رد  هتشگ  3038هلعش 

! ایب تسا ، مدآ  دالوا  فرشا  3041يازع 

نوخ هام  يا  اضف ، رد  بشما  یتشگرب  نوگ  3042هلال 

منیب یم  هرارش  مهاگن  هب  ار  3043میسن 

تسازع هام  کشا ، هام  نوخ ، هم  نوخ ، 3045لاله 

البرک هب  3047دورو 

اج نیا  تسا  رواد  هاگ  داعیم  نم ، نارای  3047الا 

اجنیا تسا  رس  یب  ناقشاع  رازم  نارای ، 3049الا 

دینامب نم  اب  لزا ! حبص  زا  نم  اب  3050يا 

تسا رس  یب  ياه  ندب  خرس  تشهب  3052اجنیا 

تسا رس  یب  ياه  ندب  خرس  تشهب  3053اجنیا 

اجنیا ادخ  ياوآ  هظحل  ره  دسر  یم  مشوگ  3055هب 

اجنیا ادخ  ياوآ  هظحل  ره  دسر  یم  مشوگ  3057هب 

اجنیا تسا  رواد  هاگ  هدعو  نارای  دیئآ  3058دورف 

تسانشآ ممشچ  هب  ارحص  نیا  تشد  گنس و  3059هوک و 

تسانشآ ممشچ  هب  ارحص  نیا  تشد  گنس و  3061هوک و 

...دیراد هگن  3063لمحم 

تساجنیا رای ، نارای ! دیراد ، هگن  3066لمحم 

تساجنیا الب  الب ، تشهب  3069نارفاسم 

تساجنیا الب  الب ، تشهب  3071نارفاسم 

تسالو لها  تشهب  ای  ادخ  برق  3072ماقم 

میادخ شرع  رکیپ  زا  هراپ يا  3073نم 

اج نیا  تسا  رتابیز  نایجاح  يانم  زا  3077ییانم 
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اج نیا  تسام  هاگداعیم  نم  3079نارای 

نیسح ماما  3083باحصا 

روش ود  داتفه و  هداتفا  مرس  3083رب 

رح 3093ترضح 

ماوت راک  هنگ  رح  نم  همطاف  3093فسوی 

ماوت راتفرگ  دازآ و  هدش  ملاع  ود  3095زا 

منز یم  یئاهر  گنهآ  3096بشما 

ینیسح راکادف  ّرح  رگد  وت  رح  3101يا 

ییادخ رح  رگد  وت  یحایر  رح  3103يا 

هدش رپ  قح  زا  یلاخ و  دوخ  3104يا ز 

رتراک هنگ  قلخ  همه  3107يا ز 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  3110يا 

نارفغ يایرد  ادخ ، وفع  رهظم  3112يا 

لیعامسا هاش  هک  مدینش  3115نیا 

ّرح ترضح  لیوط  3118رحب 

نیسح ای  میاپ  تسد و  تلجخ  ریجنز  رد  3123هتسب 

میوش رپ  ادخ  زا  ات  3125دییایب 

میایرد هب  يدرک  لصتم  مدوب  هرطق  3129ایادخ 

رد هدش  یهورگ  گنج  ۀکرعم  الب  برک و  دش  هک  روشاع  3131زور 

درک رپ  ار  اج  همه  شروش  هک  روشاع  3137زور 

مدروآ رس  توفع  هگرد  رب  همطاف ! 3143زیزع 

داد یم  ناج  هنشت  دوب و  وا  هنشت ي  3145تقارف 

نیسح راداد  تجح  ادخ ، وفع  3147رهظم 

ارهزلا نبای  وفعلا  مهایسور  رح  3148نم 

نیسح ای  مأوت  راتفرگ  3149هکنم 

مدش رُپ  امشز  ارهز ! 3155فسوی 
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بیبح 3157ترضح 

بیبح ارحص  نیا  رد  ترتع  يرای  رب  3157يدمآ 

! ییانشآ غاب  لگ  ترتع ! بیبح  3158يدسا ،

متسه وت  بیبح  متسین ، دنک  مصخ  3159هچرگا 

رهاظم نب  بیبح  ای  نامیا  حور  اپارس  3161يا 

بیبح ام ، راثیا  بتکم  ریپ  هتشگ  3167يا 

بیبح مروای  الب  طیحم  رد  هتشگ  3168يا 

رهاظم نبای  ادهش  ماما  رای  3169يا 

بیبح التبا ، مغ و  زور  هب  ام  رای  3171يا 

تساهروط ار  ملد  يانیس  3172زاب 

مرتفد هب  هتفرگ  شقن  بیبحلا  3176ّبُح 

مدرگ ترد  كاخ  مدمآ  مبیبح  نم  3182یبیبح 

الو لها  يالوم  هک  3183مدینش 

یناوج هچ  يریپ ، هب  هچ  مدوب ، وت  3188قاتشم 

منیسح رای  ما ، همطاف  رسپ  بیبح  3189نم 

مردام تسا  هداهن  بیبح  ارم  3191مان 

نیق نب  3193ریهز 

نیق نبا  ریهز  رب  3193مالس 

مساق 3199ترضح 

میابتجم میتی  نم  هفوک ! لها  3199يا 

لد رومعم  ۀناخ  تمرح  3201يا 

وت ياونین  نالد  هتسکش  هنیس ي  3208يا 

نم يارآ  نمجنا  عبط  رکب  سورع  3210يا 

! اهریشمش مد  زا  تلسع  3219يا 

تسا رس  كرت  تهر  رد  مدیما  اهنت  ومع ! 3227يا 

يروانش نوخ  رد  یهام  هک  نم ! هام  3231يا 
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منت مخز  رب  هتسشنب  وس  راچ  زا  مخز  هک  3232سب 

منهاریپ هرز  لد  هآ  ریشمش  رپس  3233ناج 

تنهریپ هرز  حورجم و  ۀنیس  3235ترپس 

تساجک نم  ناماد  هیآ ي  هیآ  3236ِنآرق 

يراخ شین  زا  یمخز  ارچ  نم  3237لگ 

مساق مرپرپ  خرس  3240ۀلال 

میابتجم میتی  ّرُد  3241نم 

بنیز 3245نالفط 

رتخا ود  هام ، صرق  ود  ارآ ، ناهج  دیشروخ  3245ود 

رغصا یلع  3250ترضح 

بشما العا  تنج  هدش  یحو  3250هناخ 

بآ یب  اقس  هنشت و  ادخ  ياه  لگ  3254هتسد 

ردپ دوب يا  رظن  رد  میالب  ریت  لزا  3255زا 

داد ربخ  ار  ملاع  یحو ، 3256نیما 

لجخ ایرد  نم  مشچ  رد  وت  ياه  یّظلت  زا  3262يا 

درادن ناج  لفط  نیا  یمحر  هفوک  لها  3264يا 

نم تسه  همه  تسد  رس  هب  3265يا 

نم هب  وربآ  وت  رجنح  ِنوخ  هداد  3268يا 

رغصا رارق  یب  قشاع  3270يا 

رغصا باضخ  نوخ  هب  هام  3271يا 

متسلا لفحم  لعشم  3273يا 

تسا نم  رکشل  همه  هراوخریش  لفط  3276نیا 

رغصا بآ ، لد  دش  نوخ  تکشخ  بل  دای  3277اب 

دوب هناهب  یّظلت  باب  تسد  يور  3279رب 

شطع زا  داتفا  شتآ  رد  یفطصم  3280ناتسوب 

دمآ رهگ  تیالو  رحب  هک  3281کیربت 
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هراپهام داتفه  مدرک ، تسود  3285میدقت 

رغصا بآ  ریش  ياج  هب  ناکیپ  زا  دنداد  ار  3287وت 

بشما العا  تنج  هدش  یحو  3303هناخ 

داد رب  الو  نبلگ  رد  تمصع  3307تخرد 

بآ یب  اقس  هنشت و  ادخ  ياه  لگ  3312هتسد 

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  تمخز  هک  نم  3313حیبذ 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  حدم  رد  اه  3315یعابر 

یگنشت زا  بآ  دنتشگ  اه  هناورپ  ناس  3317عمش 

مراد تسود  ار  الب  ریت  هن ، ریش  مریش  3318لفط 

هراوخریش زابرس  قشاع ، هشیمه  3319لفط 

میظع حبذ  ربکا  رغصا ؟ 3321تسیک 

تفگ دیاب  شرشب  ریپ  هک  لفط ؟ نیا  3323تسیک 

تفرگ ناتسپ  ار  ریت  ریش و  تشادنپ  ار  3327گرم 

دمآ رمث  دمآ  رمث  ار  الو  زبس  رس  3328لخن 

تفرگ اج  وت  يولگ  هب  نیک  ریت  هک  3333یتقو 

دمآ رهوگ  ار  افو  قشع و  3335می 

هدروآ رهوگ  تمصع  دهز و  فافع و  لضف و  3342می 

ربکا یلع  3347ترضح 

يرگید رورس  دراد  ناوج  لسن  لد  3347بشما 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  تدالو و  رد  لیوط  3351رحب 

مدرک اهر  ار  وت  نمشد  لد  رد  هچ  3358رگا 

نک اشامت  ار  دمحا  هام  نابعش ! هام  3360الا يا 

ادیپ هدش  دلخ  نیمز  هب  3365بشما 

دمآ ربهر  بابش  هب  3369بشما 

تسا نیسای  توالت  بش  3375بشما 

نک اشامت  ار  رشحم  يارحص  3382نینمؤملاریما !
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ما هراپ  هراپ  رگج  نوچ  وت  رکیپ  3385يا 

تآرم یبن  هولج و  ادخ  3386يا 

ما هدیشک  نوخ  رد  ۀعطق  هعطق  ورس  3408يا 

یلع نیبج ، نوخ  هب  شیوخ ، يور  هتسش  3410يا 

هدش رپرپ  راهب ، رد  لگ  3411يا 

وت لاح  هدرک  هتفشآ  ارم  3415يا 

نم هراپ  هراپ  فحصم  3417يا 

! یلع نمچ ، شقن  لگ  يا  هدیچ ، سای  3421يا 

تنت هدیچ  ِلگ  لثم  مهز  هدیشاپ  هک  3422سب 

مرآرب هلان  رگج  زوس  زا  3423منیشنب و 

مدید ادخ  دنخبل  ریوصت  تنت  مخز  ره  3425هب 

نم رکیپ  نم ز  حور  دور  وت  هرمه  3426هب 

! نم رپرپ  ناتسوب  نم ، لگ  نم ، 3427راهب 

الیل داب  كرابم  هللا  3429یلاعت 

یلع مرگج  نوچ  هراپ  هدش  وت  دوجو  هک  ملد  3434رمث 

كرابم رگید  يافص  ار  نیرفآ  تسه  3436ناهج 

كرابم رگید  هولج ي  ار  3441ادخ 

ناج ةدنشخب  درخ  3445دنوادخ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  رد  3449یتیبود 

مرگن تا  هدنز  هک  ات  مرحز  ما  3449هدیود 

هفوک دجسم  هب  يزور  هک  تسا  3450تیاور 

هدیسر هچ  ندب  نیا  رب  رجنخ  هزین و  ریت و  3455ز 

رواد مالس  دمحا  3456مالس 

هدروآ ربمغیپ  هک  الیل  یلع  3460ٌمالس 

نم رت  ةدید  شیپ  ناهج  هتشگ  3464هایس 

هدروآ رتخا  هام و  دیشروخ و  نامسآ  کی  3465کلف 
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مالسلا هیلع  ربکا  ّیلع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  3471يوگتفگ 

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  3472نامگ 

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  3474نامگ 

تسا ررش  زا  رپ  تلد  شتآ  هراپ  ود  3476تبل 

؟ هدمآ الیل  هام  عولط  ای  نابعش  3477هام 

دش هراتس  مکشرس  تسشن و  نوخ  هب  3482مهام 

هراپ هراپ  مسج  اب  كاخ  رب  هداتف  3484مهام 

تسادهشلادیس دنخبل  لگ  3486هنیدم و 

مربکا دنوادخ  یلو  متسیک  3491نم 

مرسپ نم ، لد  هب  تتوکس  شین  دنز  3494یم 

مظعم نابعش  هم  زا  تشذگ  زور  3495هدزای 

ار مناوج  شیوخ ، زا  مدرک  ادج  هظحل  3499کی 

يدروآ رهوگ  ناماد  هب  بشما  یهز  تمصع  3500می 

رصم فسوی  دص  ود  هک  ارهز  ِفسوی  3506ِفسوی 

سابع 3508ترضح 

(! تدالو ) كرابم رمث  بدا ، لخن  3508يا 

؟ اجک وت  اجک  رس  وت  كاخ  لباق  هچ  3513مرس 

مناج هب  يدز  شتآ  بآ ، يریگب يا  3518شتآ 

هراتس دزیر  لگ  ياج  نماد  بشما ز  3520نامسآ 

ار نیمز  بشما  نک  هسوب  لگ  رد  قرغ  3525انامسآ 

یگنشت زا  رارش  دش  اه  سفن  ار  تمصع  3530لآ 

دمآ ربخ  دمآ  ربخ  تیالو  ناتسلگ  3532زا 

متسد رس و  تیاپ  هب  رید  ارچ  3537داتفا 

سای ِلگ  نیمز  رب  دیزیر  هکئالم  3539الا 

رگید هام  دش  رگ  هولج  تیالو  جرب  زا  3544بشما 

دمآ سای  لگ  يوب  یلع  تیب  زا  3549بشما 
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تدورد ایبنا  همه  زا  3554يا 

كرابم رحس  بش ، يا  دیشروخ ، حبص ، ماب  3559يا 

كرابم رحس  بش ، يا  دیشروخ ، حبص ، ماب  3563يا 

شطعلا بآ  بل  هب  هتخوس  رحب  3568يا 

تسد رواد  يادخ  تسد  هب  3569يا 

مبآ هدرک  وت  بل  غاد  3571يا 

مشچ راهب  تنسح  نشلگ  هب  هتخود  3575يا 

سابع ای  نیسح  اپ  ارس  3578يا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نمچ  رد  هتفخ  ورس  3582يا 

تماق تسار  هشیمه  ورس  3583يا 

یلع لامک  رحب  رهگ  3591يا 

ساّبع ریما  ار  قح  رکشل  3600يا 

لضفلاابا رادرس  رس و  ار  قح  رکشل  3610يا 

وت تسد  يادگ  ملاع  همه  3613يا 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو  رد  لیوط  3614رحب 

سابع ترضح  3621لیوطرحب 

مدینش بآ  يادص  لیرد  لد  زا  مشوگ  3627هب 

دنرپس ار  الب  جوم  می ال ، ناگ  3629هنشت 

وت يراد  یلع  يوزاب  لد و  تسد و  3631مشچ و 

تصش لاس  رد  هّجحیذ  تشه  3635مرح 

همزمز ما  هیبلت  نوخ  مارحا  ما  3639هّلح 

ساسحا ناطیش  ۀنتف  زا  منک  یم  3640يرطخ 

سابع رد  كاخ  هب  هدجس  دََرب  3645دیشروخ 

بآ بآ  بآ  ومع  ناج  تسین  همیخ  3647رد 

رادیدپ هنحص  نیا  مدمآ  مهو  ملاع  3648رد 

سابع ترضح  ای  وت ، نامرد  نم و  3651درد 
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شونب ارم  دز  ادص  هرعن ، دیشک  3654ایرد 

سابع تسارهز  هیرذ  3656هدادلد 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  حدم  رد  اه  یتیب  3659ود 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تبیصم  حدم و  رد  دنب  3667هدزاود 

اشطعاو الب  برک و  بل  هنشت  3684یقاس 

نینبلا ما  ةداز  ناگنشت  بل  3686یقاس 

دندیرفآ رای  ار  قشع  3688هاپس 

دوب هداتفا  نیمز  ناماد  هب  یبوط  3696هردس و 

تشادن رصب  رد  رگج  نوخ  ریغ  هب  3697اّقس 

هدمآ رای  هدمآ  رای  هدمآ  رای  3698ناقشاع 

تسالو هبعک  لد ، هبلق ي  تسیک ، 3703ساّبع 

نویمشاه عمج  عمش  ینعی  3705سابع 

سیونب سای  فصو  هحفص  رد  3708ملق 

يدروآ سای  تیالو ، غاب  ییارهز  3715لگ 

تسا نیرب  دلخ  زا  رت  بوخ  نیمز  3721رازلگ 

ییایرد هتشگ  ممشچ  هدیکشخ ، بل  هدیتفت ، 3727ولگ 

راز یلد  هب  هنیدم  هب  يریقف  3728دنیوگ 

هداز يا ردیح  رهب  ردیح  سابع ! 3731ردام 

هدروآ يا رمق  مشاه ! ینب  هام  3736ردام 

! باضخ هتشگ  شیوخ  نوخ  رد  3743هام 

دنا هتفگ  ناج  سنا و  ماما  3744ارم 

نم ساّبع  نینمؤملاریما  الوم  3748فحصم 

مباتفآ ساّبع  رون و  نامسآ  3750نم 

منیسح ردارب  دبع و  3753نم 

منیشتآ رارش  مئاد  رگج  رب  دشاب  هک  3758نم 

منید تشپ  نم  میک  نم  قیاقح  يور  میک  3762نم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


مراذگب ياج  رب  تنت  مدرگرب  هک  تقاط  نآ  3765هن 

متسد وت  ياپ  كاخ  هب  دتفا  رگ  راب  3767رازه 

مالس مالس  نینبلا  ّما  3768نبای 

اروشاع 3771بش 

رون تملظ و  باختنا  يدوب  هک  بش  3771نآ 

دندیشک فص  لطاب  قح و  هاپس  3775بشما 

تسا رگید  ياربک  تمایق  بش  3779بشما ،

هدروآ يا روش  روشاع  بش  3780يا 

شزاین زار و  بش  تسا و  نیسح  3783کنیا 

بشما دینکرس  تاجانم ، زوس و  کشا و  3785هب 

دنرامش یب  نمشد ، لیخ  میکدنا و  3787ام 

نیسح میتسه  وت  دازآ  ةدنب  همه  3788ام 

ار ادرف  حبص  منیبن  ات  بشما ، هام  3790باتم يا 

3792عادو

وت ياپ  فک  شقن  نم ، بلق  يور  هب  3792يا 

دییرگب نوخ  نم  اب  هتسویپ  اه  گنس  3794يا 

وت رادید  هظحل  نم  رمع  همه  3797يا 

ار دوخ  رکیپ  هزین ، ریت و  غیت و  هب  يدرک  3798رپس 

مدیود هدایپ  تهرمه  نم  یتفر و  3800هراوس 

ترای دوش  بنیز  ات  راذگب ، ور  هتسهآ  3802یمک 

منک یم  ربص  مرب ؛ يور ز  یم  هنشت  3804بل 

هاگلتق 3805لادوگ 

یَخا تنأأ  مرپرپ ! 3805هلال ي 

نم نیسح  رس ، یب  ۀنهرب  رکیپ  3808يا 

نوگ هلال  نوخ  زا  ِکشخ  ِریوک  3809يا 

مدرگ ترس  رود  مدمآ  وک  ترس  ناج  3813ردارب 
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؟ ینم ردام  زیزع  ینم ؟ رکیپ  حور  3815وت 

لادوگ 3817یعابر 

ار دوخ  رت  مشچ  منک  ایرد  رگج  بانوخ  3818ز 

نم نیسح  ارهز  هروس  هروس  3820نآرق 

نم نیسح  ارهز  هروس  هروس  3822نآرق 

؟ هرامش یب  تایآ  نوخ ، می  رد  هدید  3823یک 

ما هراپ  هراپ  هیآ  ما  هیآ  هیآ  3825فحصم 

ملد وت  يوک  رس  زا  دور  یمن  مور و  3827یم 

ایبنالا متخ  ای  نیلسرملا  ریخ  3831ای 

3833حانجلاوذ

هتشگ هریخ  مهاگن  ارحص  تعسو  3833رب 

دوب نوخ  جوم  رد  ناهن  بکار  3837ِنت 

حانجلاوذ باضخ يا  يدرک  ادخ  نوخ  زا  3839هرهچ 

نیسح ماما  3841حانجلاوذ 

لزانم 3846تراسا و 

باتفآ باتفآ يا  3846باتفآ يا 

منک یم  رفس  وت  یب  رفسمه ، هک يا  3857لاح 

بشما تسا  بات  بت و  رد  مغ  شتآ  زا  3858ملد 

ملد وت  يوک  رس  زا  دور  یمن  مور و  3859یم 

هفوک 3864هزاورد 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نانس  رب  نابات  رهم  3864يا 

نیسح لد ، زا  دوبُر  ار  مربص  وت  نآرق  3866توُص 

اه هزین  يور  تساربک  رشحم  3867باتفآ 

يدش هام  لاله  3869اباتفآ 

دیدرمان رَدق  هچ  هفوک ! 3873لها 

اهراد هزین  رمق  ین ، زارف  رب  3876يا 
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اه هزین  ياج  هدنام  تکاچ  كاچ  مسج  هب  3877يا 

تَیناشفارهگ ین ، رس  هب  3879يا 

لامج هتسجخ  ار  دنوادخ  3882يا 

مرس هب  هدنکف  هیاس  ترس  3884يا 

نیسح اونین  تشوخ  ياون  زا  هفوک  3886يا 

ناوخب نآرق  نانس  يالاب  هب  نم  لاله  3888يا 

هفوک رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  هبطخ ي  لیوط  3889رحب 

ترس مدید  هزین  هب  بش  ود  زور و  ود  زا  3897سپ 

دورو هللا  لآ  تفای  ناّرح  هب  3898نوچ 

منک یم  رفس  وت  یب  رفسمه ، هک يا  3900لاح 

دوش یم  ریزارس  هک  نم ، نیبج  3902نوخ 

تفای مامتا  نوخ  خرس  دیع  3903زور 

روط هلخن  هزین  تسا و  رون  هیآ  وت  3910رس 

نم رواد  باتفآ  ین ، رس  رب  وت ، 3912رس 

هدیمد لاله  ارچ  ایادخ  تسین  3913بورغ 

ناج ردارب  هناناج  هولج  ین  رس  3914يدرک 

دینکن ام  ةدش  نوخ  لدب  نوخ  3916نایفوک 

اه هزین  راب  تشگ  ات  یبن  بلق  3917هویم 

ناجردارب رتابیز ! دیشروخ ، هم و  زا  3918ِلاله 

لامک َّمَتَتسا  ََمل  ًالاله  3920ای 

ادهش 3923نفد 

دسا ینب  ربمیپ  لآ  ناروای  3923يا 

همه دیا  هداتس  رّیحتم ، دسا  3925ینب 

لوسر مالس  ادخ و  3928مالس 

تسالو لها  تشهب  ای  ادخ  برق  3935ماقم 

دیزی سلجم  ماش و  3936هزاورد 
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نم نامهم  همطاف  تسالط  تشط  3936رانک 

دش ماش  مراگزور  نارای  3938هآ ،

البرک ات  یهار  ود  3942زا 

مدرک ماش  رهش  يوس  ور  رگید  3947راب 

رس هب  ات  اپ  زا  شتآ  3951متشگزاب 

ماش رهش  لیوط  3955رحب 

یتسشن رگا  رورغ  تخت  3962رب 

یتسشن رگا  رورغ  تخت  3964رب 

اجنیا تسا  ماب  بل  گنس  3965یناشیپ و 

هدیرب رس  متس و  3968بوچ 

هدیرب رس  متس و  3970بوچ 

نم رب  ياو  بانط ؟ 3971اروح و 

نم رب  ياو  بانط ؟ 3972اروح و 

يدعاس لهس  3973ناتساد 

اجک نازخ  تسد  یلیس  سای و  3978راسخر 

اجک نازخ  تسد  یلیس  سای و  3979راسخر 

دوبن یناملظ  ماش  زج  ناتماش  رد  ام  3981زور 

دوب ماش  زا  رت  هریت  الب  3982ماش 

دینزن ام  رگج  مخز  هب  هدنخ  3985نایماش 

دینک رتمک  هلهله  مرادغاد ، نم  3987نایماش !

ییاغوغ تسا  هدرک  اپب  تنآرق  توص  3988اتفگش !

ییاغوغ تسا  هدرک  اپب  تنآرق  توص  3989اتفگش !

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  3991تبرض 

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  3995تبرض 

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  3998تبرض 

تسا نم  نآرق  همغن ي  هدز ي  تریح  4002تشط ،
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؟ ترس هب  دمآ  هچ  تاداس ! ردام  4003همطاف !

ماش دوب  الب  دادیب و  4005هنتف و 

رشبلاریخ ةداز  4008نالتاق 

نک زاس  نتفر  گنهآ  4009ناوراک 

درک ماش  زا  جورخ  مزع  4031ناوراک ،

نم نامهم  همطاف  تسالط  تشط  4033رانک 

ار نآرق  یم و  ماج  مه  رانک  هدید  4035یک 

ار نآرق  یم و  ماج  مه  رانک  هدید  4036یک 

ماش رهش  مامت  یناغارچ  رساترس  4037هتشگ 

تسا نابرق  دیع  هن  مایص و  دیع  زور  4039هن 

تسا ماش  هزاورد  بنیز و  زا  نخس  اج  4041ره 

نم نادند  بل و  رب  ار  افج  بوچ  نزم  4043ای 

نم نادند  بل و  رب  ار  افج  بوچ  نزم  4045ای 

ادهشلادیس 4046نیعبرا 

دوب لاب  یب  لمسب  ملد ، وت  4046یب 

نم هام  نم ! لاله  نم ! 4050رتخا 

مدرک الب  تشد  نیا  زا  چوک  تراسا ، اب  هچ  4054رگا 

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! 4056دیما 

كادف یّما  تنا و  یبا  هب  4058يا 

رادهگن لمحم  نابراس ! يا  نابراس ! 4060يا 

تسا رشحم  حبص  ای  وت  نیعبرا  4063ماّیا 

دز شتآ  مرگج  رب  سرج  ياوآ  4066زاب 

هدمآ رشحم  ۀصرع  البرک  تشهب  4074زاب 

ملفحم هتخوس ي  عمش  وچ  اپارس  4077زاب 

تسادیپ هلبآ  متس  راخ  زا  لگ  ياپ  4082رب 

مدروآ هدید  کشا  لد ، 4097نوخ 
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4098یعابر

ییارهز خرس  ياه  هلالآ  نینزان  4107مالس يا 

مدروآ رت  مشچ  مخ و  ّدق  یلین و  4109راذع 

لابقتسا رهب  زیخرب  همطاف  4110زیزع 

نیسح ماش ، زا  مدمآزاب  مماش و  4113حتاف 

دمآ ناج  وت  نت  رب  4114البرک 

دندرک میادج  وت  زک  یمد  دوب  نم  4121گرم 

یهاگن تسود  يا  ماوت ، ریپ  رباج  4122نم 

نک كاخ  زا  نورب  یتسد  اخا  4123ای 

هنیدم هب  4127تشگزاب 

دینامن هنیدم  رگد  هنیدم ! 4127لها 

نک زاس  رگید  زوس  هنیدم ! 4130يا 

هنیدم رفس  زا  مدمآ  4134زاب 

! هنیدم مراز يا  هلال  دش  4136نازخ 

نم زا  سرپب  ار  رشحم  روش  ردام ! زیخرب  اج  4139ز 

هنیدم رس  هب  دمآ  رفس  4141رمع 

دش هآ  کشا و  ِنافوط  4145ناوراک ،

مدروآ رپرپ  ياه  هلال  زا  ربخ  نم  4148هنیدم !

هنیدم زا  4149ترجه 

ناراب وچ  اه  مشچ  زا  دیرابب  اه  کشا  4149يا 

دور یم  ایرد  هدید  زک  نار  هتسهآ  نابراس  4153يا 

يور یم  اون  نارازه  اب  ین  4155وچ 

زاجح رهش  تسا و  نیسح  تسا و  4158بش 

گنت ملد  تسا و  عادو  تخس  4163بش 

نم رادیب  مشچ  هیرگ و  4165بش و 

نم رادیب  مشچ  هیرگ و  4167بش و 
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دور یم  اجک  تماما  4171هنیدم 

؟ دور یم  اجک  تنیسح  4174هنیدم 

؟ دور یم  اجک  تنیسح  4177هنیدم 

؟ دور یم  اجک  تماما  4180هنیدم !

؟ دور یم  اجک  تماما  4184هنیدم !

نابیرغ 4187ماش 

بشما دینک  البرک  يوس  هب  رفس  4187الا 

تسا نیسح  نایرع  رکیپ  نیمز  هب  4188بشما 

نوگ هلال  نوخ  زا  ِکشخ  ِریوک  4190يا 

ناراسهوک بلق  هب  دش  ناهنپ  4194دیشروخ 

نیسح نابیرغ  ماش  ای  تساروشاع ، 4196ماش 

هآ تسا و  کشا  تسا و  توکس  تسا و  4198بش 

؟ هرامش یب  تایآ  نوخ ، می  رد  هدید  4200یک 

ملسم 4202نالفط 

ناشرس رکیپ  هتشگ ز  ادج  هک  كدوک  ود  4202نیا 

تسا ملسم  ناحیر  ود  غاب  تساجک  4203اجنیا 

لیقع ضایر  لگ  ملسم  تداهش  زا  4204سپ 

ام رتخا  دوب  دیشروخ  هک  میهام  ود  4211ام 

اروشاع 4213زور 

تسالب تشد  لد  هلعش ، مد  نوخ ، کشا  شتآ ، 4213بآ 

تسارس رد  يروش  هچ  مناد  یمن  ار  4216شنیرفآ 

منآرق حور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  نم  موق  4220الا يا 

ملوسر ِلجن  نم  هفوک  ماش و  لها  4224يا 

دیزیرب رس  رب  ازع  ِكاخ  نایشرع  4240يا 

لادوگ ات  مرح  زا  لیوط  4244رحب 

نامسآ ترکیپ يا  دوش  4250هراپ 
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تسالبرک تشد  ملد  هآ و  رارش  4254مناج 

ودع گنس  درک  رپس  شیوخ  4256نیبج 

دنردب رد  همه  لافطا  هتخوس  اه  4258همیخ 

دندز شتآ  ار  هناخلگ  لگ و  اجنیا  4259ناتسود 

میادخریش رسپ  نم  ناتفص ! 4261هبور 

تسا رشحم  زور  زاغآ  ای  تساروشاع  4264زور 

تسادخ کلم  هریت  دیشروخ و  ةرهچ  4267هایس ،

میاده حابصم  همطاف ؛ رسپ  نم  4269نایفوک !

...هدیشک ياپ  نیا  4273تسیک 

هیقر 4278ترضح 

هدیمرآ دیشروخ  نم  نماد  هب  4278بشما 

ما هتفرگ  ناریو  هب  سنا  وت  اب  هک  4280بشما 

نم تداهش  بش  غارچ  4281يا 

تیالو هناگی ي  ّرُد  4284يا 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  4289نیا 

تسا هلان  هآ و  گشا و  زوس و  طیحم  4292اجنیا 

تسادخ کچوک  همطاف  رازم  4294اجنیا 

تسا ربمیپ  تخد  رثوک  رازم  4297اجنیا 

درک هناخ  مبلق  هب  مغ  دغج  4298زاب 

هیقور ترضح  4304لیوطرحب 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  4310هب 

ردپ يداد ، افص  بشما  ارم  نازحالا  4312تیب 

دریگب ناج  مقارف  درد  نتز  یک  4314ات 

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  4315نیبج 

تسا لاب  ُلاب  ِمرگرس  محور ، فیعض و  4316ممسج ،

تسا نابرد  لییربج ، ارم  سدق  4318میرح 
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؟ دوبن اج  هبارخ  زا  ریغ  رگم  وت  رب  4319مرتخد !

تشذگ هچ  ماش  هبارخ  4321رد 

نم کچوک  هنامیپ ي  تسا  یئاهتنا  یب  4328يایرد 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  4329ایند 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  4332دیسر 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  4333مالس 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  4337بش و 

نم بالگ  هدش  گشا  لگ ، هتسد  هآ ، 4341هلعش ي 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  4342ریاط 

؟ مزار مرحم  دوب  هک  میوگب  هک  اب  لد  4343مغ 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  4345ارم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  4346لعشم 

مشوماخ هدرک ، مبآ  هکسب  شتآ  هک  معمش  نآ  4349نم 

مریسا لاسدرخ  هوتسن  دهاجم  نآ  4350نم 

منیسح ۀلالس  كاپ  4352نم 

منیسح رازلگ  رپرپ  لگ  هتسد  4356نم 

میادخ سومان  همطاف  رسپ  ریفس  4361نم 

مرثوک ناماد  هلالس ي  متسیک  4364نم 

مهللاراث رپرپ  لگ  4367نم 

منیسح ۀتسکش  لخن  4371نم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  4375منم 

دش ررش  ممهآ  زا  هنیس  رد  4380سفن 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  4381ناریو 

هللادبع 4383ترضح 

مدینش ار  تنیعُم  نِم  لَه  ۀلان  ات  ومع  4383يا 

نم ندب  ناروتس  ّمس  زا  دش  مرن  ومع  4385يا 
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( مالسلا هیلع   ) هللادبع ترضح  حدم  رد  اه  4386یعابر 

هتخوس رس  ات  ياپ  زا  اه  4386عمش 

مدرگ ترکیپ  تاحارج  يادف  4392ومع 

( مالسلا هیلع   ) داجس 4393ماما 

4393تدالو

يدرک او  نهد  دنخبل  هب  هام  4393بشما يا 

داد رسپ  ارهز  فسوی  رب  ادخ  4398بشما 

هدمآ روش  يرس  ره  رد  فعش  گنهآ  4402بشما ز 

تسا نیرفآ  يداش  ّيداش  بش  4407بشما 

كرابم داب  اعد  حور  اعد ! لها  4412يا 

كرابم رهگ  فرش ، رحب  4417يا 

كرابم داب  ترمق  تیالو ! سمش  4422يا 

دش ادیپ  يرهگ  تیالو  رحب  رد  4427زاب 

دش رای  لامج  رادید  دیع  نارای  4432زاب 

دش ادیپ  يرهگ  ار  الو  جاّوم  4437رحب 

تسا رگ  هولج  یهدراچ  هم  هام ، 4443مجنپ 

بشما دش  مکحم  تیآ  رون ، باتک  4447رد 

دمآ نیمز  رب  یسوب  كاخ  رهب  هام ، هگ  4455رحس 

دمآ رگید  یباتفآ  ار  فرش  جرب  4460مدحبص 

دندیرفآ رون  ار  رون  4464طیحم 

ناراهب رطع  يوب  دَروآ  4469میسن 

4474حدم

نیدباعلا نیز  ای  وت  يالبرک  ماش ، 4474يا 

ار منت  دیراشفب  مه  رد  هعماج  لغ  4476اب 

مراد رصب  کشا  بل  هب  نوخ و  لد  هب  هآ و  بل  4477هب 

دنک یم  هیرگ  نم  رت  هدید ي  هب  4479ایرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


داجس ترضح  ای  وت  ياپ  فک  كاخ  4480رس ،

تشادن رحس  تشذگ و  وت  تبرغ  ياه  4485بش 

تیب لها  ياه  لد  هب  زاب  غاد ، هزات  4486دش 

مرپ لاب و  ادج  هدیدرگ  ما و  یحو  4487ریاط 

؟ هدید هک  رپرپ  ار  یحو ، 4489نالگ 

نم نابغاب  نوخ  هب  هتفخ  هک  ملگ  نآ  4490نم 

4492تبیصم

تبش کشا  هنشت  شنیرفآ  مامت  4492يا 

اعد رکیپ  تسفن  اب  هتفرگ  ناج  4500يا 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مظعا  مسا  ار  ادخ  4506يا 

تیازف حور  سفن  اب  اعد  هتشگ  اعد  4510يا 

هداز يا ملاع  هاش  ناریا ! يوناب  نیهم  4513يا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ام  یتسه  تیالو  4520يا 

دیور ماش  هب  ناج  ياپ  اب  همه  4525نایناهج 

بیجع سب  یلاس  دوب  یلاس  4533کشخ 

عمش درِگ  رب  اه  هناورپ  نوچ  4539قلخ 

ارآ ناهج  رهم  هماج  دز  رس  4541ماگنهابش 

دایز قایتشا  تشاد  4545هعیش يا 

نم اب  ناوخب  نم ! عبط  4551یطوط 

تسا رتهب  رهوگ  دقع  دص  زا  هلمج  ره  وت  4558لضف 

دنکیم قح  قح  هنیس ، رد  ناج  4561غرم 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  4567ماما 

4567تدالو

میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  4567الا 

مامت یهام  رگ  هولج  دش  بجر  هام  4571لّوا 

تسد زا  ضیف  يدامج  هام  رد  هداد  4575يا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ برط  راهب  هک  اراگن  4581زیخرب 

مامت هام  عولط  هام و  لوا  4586عورش 

تسا رقاب  ماما  دابآ  دیحوت ، 4589نشلگ 

تسادخ هام  یبن ، هام  بجر ، ضیفرپ  4594هام 

يدّمحم هام  هک  مالس ! بجر  4599هام 

مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  4603لاله 

4607حدم

ینآرق ياه  جنگ  ناهنپ  تا  هنیس  هب  4607يا 

وت يارس  شناد  لّصحم  ناج  سنا و  4612يا 

مالس رواد  قلاخ  زا  وت  هب  4615يا 

همه نابز  رب  وت  يانث  4620يا 

تمد زا  نشور  ملع  غارچ  4640يا 

تا هدنب  هس  تلیضف  لامک و  شناد و  4645يا 

ماما نیمجنپ  نیا  دّمحم و  نیمّود  4649يا 

مولعلارقاب ای  وت  يانث  ناج  رکذ  4651يا 

یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر  4654يا 

مادتسم رشحم  حبص  ات  تشناد  غورف  4656يا 

مالسلا رواد ، هللا  ّیلو  4660يا 

دمحا لیلس  ناّنم  4665لامج 

شنیرفآ عمج  عمش  4673مالس يا 

ناج ممالک  ضیف و  همشچ و  مناهد  دهش و  4678مبل 

تسافص قدص و  هام  حیبست ، هم  بجر ، 4690هم 

4696تبیصم

تفرگ هنامز  مغ  ریت  نامک  هب  فرط  ره  4696ز 

مولع مامت  ةدنفاکش  دوب  هک  4697یسک 

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  4698ماما 
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4698تدالو

وت مد  زا  تقادص  حور  4698يا 

امغی هب  هدرب  لد  هک  تسا  عیبر  هام  4702نیا 

تسا كرابم  ایند  تعسو  هب  ادخ  4705نشج 

دینیبب دیحوت  ۀنییآ  ود  4710دیزیخ 

ارآ ناهج  دیشروخ  ود  دش  نایامن  قرشم  4713کیز 

كرابم رشب  هب  كرابم ، کلم  هب  شنیب ، نشج  بش  شناد ، دیع  4718بش 

تسادخ رورس  هم  نیتسخن  عیبر  4722هم 

4726حدم

قیالخ ۀلبق  وت  يور  4727يا 

ناقداص زا  مالس  رشحم  فص  ات  تقدص  هب  4732يا 

تلامک ناتسبد  لفط  درخ  ریپ  4737يا 

همه نابز  رب  وت  يانث  4742يا 

تا هنییآ  ایربک  لامج  4762يا 

زورف یتیگ  تشناد  غارچ  4766يا 

تا هرارُز  مودق  كاخ  ملع  مشچ  4772يا 

ملع مامت  تضیف  نمرخ  هشوخ يا ز  4773يا 

هاوگ وت  قدص  هب  قیّدص  فسوی  دص  ود  4779يا 

قیالخ ۀلبق  وت  يور  4785يا 

تناگدنب زا  هدنب يا  تمایق  ات  تقادص  4790يا 

وت ياپ  كاخ  هب  هدروآ  هدجس  تقادص  4796يا 

هناور تلابند  تسا  ملع  ات  ملع  4799يا 

تیازف حور  سفن  رد  ادخ  ملع  4804يا 

یتیاور تکاپ  مد  زا  ملع  لک  4808يا 

یتیاور تکاپ  مد  زا  ملع  لک  4813يا 

نشور وت  زا  شناد  لعشم  4818يا 
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يربمغیپ هنیئآ ي  یهّللا و  ّیلو  4826وت 

رود نانیب  هایس  مشچ  وت  يور  هام  4828ز 

اتمه یب  راگدنوادخ  قلخ و  4832مالس 

نآرق مالس  دمحا  مالس  ناّنم  يادخ  تاذ  4837مالس 

یئادخ حودمم  وت  هک  میوگ  وت  حدم  4840يدیس 

قداص ترضح  ياپب  معبط  هدش  ناشف  4845رهگ 

منیتسار يادتقم  مظعا  هللا  یلو  4848نم 

4854تبیصم

تشک ارم  راک  متس  مصخ  ما  هدش  4854هدوسآ 

تشک ارم  راک  متس  مصخ  ما  هدش  4855هدوسآ 

هنایشآ رد  اهنت  یتشهب  ریاط  4857نآ 

قداص ترضح  نمچ  رد  نازخ  4858هداتفا 

قداص ترضح  نمچ  رد  نازخ  4859هداتفا 

وت يازع  فقو  همه  ام  مشچ  کشا  4860يا 

رارش دز  روصنم  شنیرفآ  ناج  4862رب 

ترکیپ بآ ، متس  رهزز  دشن  4864اهنت 

ترکیپ بآ ، متس  رهزز  دشن  4865اهنت 

دندرک یفطصم  دالوا  هب  هک  اه  ملظ  4866هچ 

دوبن ربمغیپ  دنزرف  رگم  قداص  4868ترضح 

تفرگ هنامز  مغ  ریت  نامک  هب  فرط  ره  4870ز 

مرس هب  ات  اپ  تخوس ز  مدش  بآ  اه  4871لاس 

مرگج رارشز  رخآ  دش  زیربل  4873هنیس 

تسا رشحم  حبص  زا  رت  هریت  هآ  4875ملاع ز 

( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  4876ماما 

4876حدم

هللا یلا  ِجئاوح  باب  4876يا 
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رفعج نبا  یسوم  ادخ  اب  تولخ  هدرک  نادنز  هب  4881يا 

رّهطم حور  تایح  4884يا 

نم تشهب  رطع  وت  نیمظاک  كاخ  4888يا 

! هشوگ يا مرح ، وت  میرح  4893يا ز 

ربمیپ لآ  عمج  عمش  4896يا 

رفعج نبا  یسوم  ای  راونالا  علطم  تدوجو  4900يا 

مالس هدروآ  روط  زا  تَیسوم  نارازه  4905يا 

تسا رترب  هبعک  زا  هک  نیمظاک  4909تساجنیا 

ازریم داهرف  زا  مراد  رطاخ  4911هب 

تخاس یخاک  هلجد  هب  نوراه  هک  تسا  4915تیاور 

ربمیپ مالس  ادخ و  4919مالس 

ار ناج  دقن  متفرگ  فک  رب  ینادنز و  ما  4922هتشگ 

رفعج نبا  یسوم  يارس  نحص و  هب  لّسوت  4925نم و 

رساترس تشهب ، کشر  هدمآ  4929دوجو 

4931بیصم

رپ ما  هتسخ  رکیپز  یغرم  وچ  دیآرب  4932رگا 

شرگج دش  هراپ  هراپ  ام  متفه  4937ماما 

ملاع قلخ  دارم  باب  4938يا 

یناب ار  کلف  تفه  ادخ  نامرف  هب  4943يا 

! یجَتلم تروط  هب  یسوم  دص  ود  4947يا 

ماما نیمراچ  ادخ  ِّیلو  نیمتفه  4950يا 

متفرگ لاصو  تولخ  ات  همه  زا  4953مدیرب 

ملاح روش و  تسا  شوخ  هچ  نادنز  لاچ  هایس  4953هب 

دنک افص  یتولخ  هب  دوخ ، بیبح  اب  4955بیبح 

منشور عمش  لثم  نادنز  کیرات  لد  4957رد 

مدایرف لد  هب  تسا  سبح  مسبح و  لد  4958رد 
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ار مرس  مراذگ  تسود  كاخ  هب  ات  مراد  4959تسود 

دوش یمن  او  نمچ  ریس  هب  ملد  4961رگید 

ربکا دنوادخ  دورد  4962مالس و 

یهایس ياه  هدرپ  رد  هک ، 4966بش 

مسفق ریسا  تسیرمع  مشرع و  4970ریاط 

دوب وت  نارجه  شتآ  زا  همه  زوس  هچ  4971رگ 

مربکا دنوادخ  یلو  متسیک  4973نم 

ما هنایشآ  شرع  ۀتشرف  متسیک ؟ 4976نم 

درادن نم  لاح  هب  يدوس  نم  دایرف  4977هلان و 

( مالسلا هیلع   ) اضر 4978ماما 

4978تدالو

تساضر قح  ّیلو  دوعسم  دالیم  4978هلیل 

يدروآ رهوگ  دیحوت ! 4984می 

دنز رغاس  نیمز  اب  ات  هدش  نآ  رب  4995نامسآ 

مایپ نیا  تسار  ادخ  ناگتشرف  5001بشما 

دراد ربب  دیشروخ  هدعقیذ  هم  5007بشما 

! همجن هللا  مالس  نانم  رداق  زا  ار  وت  5012يا 

دینک رفس  ناسارخ  رهش  هب  نایشرع  5018يا 

دینک رفس  ناسارخ  رهش  هب  نایشرع  5024يا 

هدروآ يا باتفآ  بشما  هدعقیذ  هم  5029يا 

يدروآ رواد  لامج  همجن ، 5035يا 

هدروآ يا باتفآ  بشما  همجن  هللا  5039كراب 

درآ حور  بشما  دیع  میسن  یتسه  نت  5045رب 

كرابم رگید  يّالجت  ار  5051ادخ 

هداز ربمایپ  دمحا  ردام  5056هرابود 

كالفا رب  كاخز  رخافت  يادن  5063دسر 
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سورخ گناب  نیمز  زا  شرع  رب  تساوخرب  5069مدحبص 

هدروآ رثا  یسیع  5074ضیف 

تباتفآ صرق  داب  كرابم  هدعقیذ ! 5078هام 

دش ادیپ  اضر  يور  اضر ، لها  5085هدژم يا 

كرابم داب  ترحس  غارچ  هدعقیذ  5088هم 

يدروآ ماقم  دیشروخ  وچ  هدعقیذ ! 5095هم 

يدروآ رهوگ  دیحوت ! 5100می 

5111حدم

تسا رت  بوخ  نانج  رطع  زا  وت  راوز  5111كاخ 

تمرح رئاز  نأش  ارم  تسین  هچ  5116رگا 

اضر ای  منابرهم  ماما  5118يا 

تناویا زا  هشوگ يا  مرح ، 5119يا 

اضر ادخ  تاذ  تفأر  وت  تفأر  5124يا 

باتفآ تناگراّیس  زا  هدروآ  مالس  5126يا 

اضر ای  وت  تیالو  نم  تاجن  دنس  5132يا 

! وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج ، غرم  5138يا 

امش ناریا  بلق  غارچ  نم  رازم  5139يا 

اضر ای  تمرح  اه ، لد  همه  5144يا 

لد هفیحص ي  رب  دنتشون  رون  ّطخ  5151هب 

منز یمن  رهوگ  هب  تسد  تسوت  كاخ  5158ات 

موش یم  هدنبات  وت  يوک  هب  5159مکیرات و 

یملاع لها  مغ  کیرش  یتسیک  5161وت 

مهایس همان  راک و  هنگ  رگ  مغ  5162هچ 

مهایس همان  راک و  هنگ  رگ  مغ  5179هچ 

ییادخ همه  تمرک  لد ، هبعک  وت  5198مرح 

تسازف ناج  سب  هصق يا  ار  5201مرطاخ 
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تسا رت  بوخ  نانج  رطع  زا  وت  راوز  5207كاخ 

منک یم  شا  هقعاص  نم  نآ  زا  دش  هک  5210لد 

دوش یم  ریسفت  وت  ناتسآ  رد  5210تفأر 

دنرشع ینثا  هعیش  طقف  وت  5212نیرئاز 

تمرک تیانع و  فطل و  تفأر و  هب  5213یهز 

يدینش رود  هار  نوچ ز  ارم  مرگ  5215مالس 

دوش یم  ناشخدب  لعل  وت  ياپ  ریز  5216گنس ،

نک ما  هناخ  نیا  لئاس  هار  كاخ  5221ارایرهش 

نم زا  رت  مشچ  کی  وت و  زا  مرک  رحب  5222دص 

تساضر ماما  نم  ناج  5223ۀلبق 

تسا ربکا  ّجح  تمرح  ترایز  5229دصق 

دنرون فحصم  وت  میرح  ياه  5230هیبتک 

تسوت هنامیپ ، رغاس و  زا  نم  کشا  5231رثوک 

منیلسرملا ریخ  لآ  عمج  عمش  نم  5236متسیک 

یتفریذپ اطع  فطل و  تمحر و  زا  5241رم 

ددرگ یم  ناج  رگایحا  وت  ضیف  زا  5242هدرم 

اضر يوک  رس  رب  دنز  رپ  ملد  5246غرم 

نم رواد  لاصو  تشهب  تسوت  5248رازم 

مدرخ یمن  سکچیه  مدرخ  یب  هک  5249وگم 

مرد نیا  نایادگ  يادگ  متسیک  5250نم 

یسوم نبا  یلع  نامیا ، جرب  5252هم 

یسوم نبا  یلع  نامیا ، جرب  5256هم 

مدروآ هار  درگ  مردب ، رد  5260میسن 

منک یم  وت  رانک  هب  اج  سوط  هب  5262یتقو 

روباشین رهش  هب  یمعا  هزوجع  5263یکی 

5268تبیصم
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منازوس ران  رد  درب  ّقح  تاذ  تساوخ  یم  5269رگا 

تا هناتسآ  کلم  لیخ  هاگ  هسوب  5270يا 

ترد كاخ  رب  هدجس  ار  اضر  5272يا 

اضر ای  تمرح  اه ، لد  همه  5277يا 

هنیدم يوب  دهد  یم  5284ناسارخ 

ما هدروآ  هانگ  راب  هدولآ و  5288نماد 

منک ییاس  نیبج  تکاخ ، رب  هک  ات  مراد  5289تسود 

نوخ ما  هدید  زا  دوش  يراج  5291دزس 

ناج اضر  دوب ، افو  رهم و  همه  وت ، 5296راک 

ناج اضر  دوب ، افو  رهم و  همه  وت ، 5297راک 

اضر يارس  نحص و  تسالو  لها  5299هبعک ي 

تسوت هنامیپ ، رغاس و  زا  نم  کشا  5301رثوک 

تمایق يارحص  هدش  5305ناسارخرازلگ 

شرفسمه دوب  هتشگ  لجا  هک  5308يرفاسم 

نم رهطم  تبرت  زا  دمد  یم  5310حیسم 

( مالسلا هیلع   ) داوج 5313ماما 

5313تدالو

؟ رگید ربمغیپ  هدمآ  ناهج  هب  5313بشما 

دمآ رمق  تیالو  ناتسبش  هب  5318بشما 

شرهوگ هب  ار  فدص  هدژم  دیهد  5322بشما 

دیناشفب لگ  همه  تسا  دیع  بش  5327بشما 

داوج قلَخ ، ِمامت  هانپ  5331يا 

داوج تیالو  سمش  رمق  5337يا 

تفرگ رب  خرز  هدرپ  ادخ  5343زاب 

ینیبب هناناج  خر  بشما  هک  تسود  5348زیخ يا 

همئالا داوج  ترضح  تدالو  5352رد 
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تساضر نبا  داوج ، ِدیع  بجر ، هام  5357مهد 

دابع تسا  دابع  تسا  دابع  لک  5361يداش 

تساضرلا نبا  داوج  دالیم  تسا  دالیم  5365دیع 

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  5371هدژم يا 

5377حدم

داوج ماما  نید ، لصا  وت  تیالو  5377الا 

همئالا داوج  ای  يدهلا  5381ماما 

دارم هلبق  همه يا  تجاح  باب  5385يا 

ادخ دوج  دوج يا  يادخ  5389يا 

رون رحب  هد  ِینارون  رُد  5391يا 

تمارک تلئاس ، لئاس  5395يا 

داوج ترضح  ای  وت  ياپ  كاخ  شرع ، 5402يا 

داوج ای  تیارس  نحص و  لئاس  تمارک  5405يا 

! دارم ۀلبق  لد يا  دیما  ۀبعک  5411يا 

ییادخ فاطلا  رهظم  مرک  ماگنه  هک  5415يا 

مرک دوج و  وت  ناسحا  هگرد  يادگ  5418يا 

وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج  غرم  5423يا 

دوجو شخب  تایح  تدوجو  5428يا 

ماوت يالو  ةدنب  ما  5432هدنب 

داوج ماما  ایربک  5434تجح 

همئالا داوج  ترضح  هب  لسوت  5439رد 

یناج رای  هناگیب  نم ، اب  تشگ  هک  5441ادرد 

میاّحضلا سمش  ار  رون  خرچ  تفه  نم  5442متسیک 

مهاوخ یم  دارم  مدیرم  5448نم 

5451تبیصم

داوج ماما  ای  روهشم  وت  مرک ز  5451الا 
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( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  امس  ضرا و  5458ماما 

داوج ترضح  ای  وت  يادگ  ناج  سنا و  5462يا 

مریمب راز  نم  هک  نک  ددم  گرم  5466يا 

ام لد  غارچ  ترازم  5466يا 

ار دوخ  رپ  لاب و  ما  هتسکشب  سفق  راوید  5469هب 

دیآرب نم  بلق  زا  يزوس ، هنیس  هآ  5470ات 

ردپ مررش يا  دز  ناج  هب  5472رهز 

مناج زا  مسج و  زا  دنز  رس  لتاق  رهز  5473رارش 

( مالسلا هیلع   ) يداه 5474ماما 

5474تدالو

يداه ترضح  مالس  تقلخ  قلاخ و  5474الا ز 

دمآ ترگید  هام  هدنبات  بجر  هام  5478الا 

هدمآ یلاعت  یح  بناج  زا  ریشب  5482بشما 

هدمآ رورس  لصف  ابحرم  الو  5486لها 

مجنا نامسآ  دراب ز  ناراب  ياج  5490هب 

ار ادخ  يالجت  دینیبب  5497دیزیخ و 

نیب ار  اضّرلا  نبا  اضّرلا  نبا  ۀناخ  رد  5502الد 

5506حدم

ماشو حبص  هب  قیالخو  لالجلاوذ  5506تاذزا 

تیاده مامت  ار  قلخ  وت  تیالو  5510الا 

ربهر يداه و  وت  نایداه  همه  هب  5515يا 

مالس ار ، وت  نیّیبن  ادخ و  زا  مئاد  5519يا 

مالس ار ، وت  نّییبن  ادخ و  زا  مئاد  5523يا 

دودو يادخ  تّجح  مهد  5526يا 

اده جرب  رتخا  نیمهد  5532يا 

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک ي  5536يا 
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يوک رد  هتفای  ار  دوخ  هار  تیاده  5541يا 

دّمحم نب  ّیلع  ناحلا  شوخ  غرم  5546ناج ،

میایربک تافص  ِّلک  رهظم  نم  5550متسیک 

يداه ترضح  يانث  رد  مسفن  ناج  5554هتفرگ 

5558تبیصم

ماشو حبص  هب  قیالخو  لالجلاوذ  5558تاذزا 

هرارش گنس  رگج  رب  وت  مغ  زا  5561يا 

ماقم الاو  ربهر  نیمهد  5562يا 

يداه ترضح  اضر ، نبا  داوج ، لجن  5566يا 

ییالب برک و  نیمظاک ، فجن ، هکم ، 5567هنیدم ،

مربکا ِهللا  یلو  مُهد  متسیک ؟ 5568نم 

مرس هب  ات  اپز  تخوس  افج  رهز  زا  بر  5570ای 

( مالسلا هیلع   ) يرگسع نسح  5571ماما 

5571تدالو

دمآ یلدمه  يداش و  مسوم  هک  5571الا 

تیالو رون  دنز  جوم  اج  همه  5576بشما 

ننملاوذ یح  نسح  ادیپ  هدرپ  یب  هدش  5580زاب 

تسا یناشفا  بالگ  لصف  ای  هدمآ  لگ  5584رود 

يرگسع ماما  ای  مراد  وت  اب  تجاح  5590ضرع 

ار ناهج  کلم  تفرگ  يداش  5594رکشل 

تسیناحور مد  هک  یمیسن  هفرط  دزو  5600یم 

5604حدم

ناج روشک  باتفآ  نآ  يرگسع  5604ماما 

يرکسعلا اهیا  ادتقم  قح  هب  5611يا 

يرورپ کلم  هدرک  کلف  هب  5619يا 

يرواد هولج ي  نایع  تنسحز  5625يا 
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اه ناج  ۀبعک  لد  ۀلبق  تا  هرماس  5629يا 

نملاوذ ّیح  نسح  اپارس  5641يا 

يرتسگ انث  قوف  تفرش  5645يا 

وت يارماس  ِمرح  مرح ، هلبق  5649يا 

يرتشم نسُح  ار  وت  ناوراک  درگ  5653يا 

يرواد نسح  ةولج  تخر  زا  یلجتم  5656يا 

وت يارماس  مرح  مارحلا  دجسم  5659يا 

هللا مالس  تام  زا  رورپ ، ناهج  رهم  5664يا 

تسایربک شرع  ای  تسا و  هرماس  رهش  5668نیا 

يرورپ حور  مسفن  زا  دزیخ  5669هتسویپ 

تسا يرکسع  ماما  دابآ  دیحوت  5673نشلگ 

ییوت شرهوگ  هناگی  تفرعم  ملع و  5678طیحم 

5681تبیصم

ترصب کشا  هتخیر  ناگمه  مشچ  5681يا ز 

هرامه نآرق  ترتع و  نانمشد  5682رب 

ناج يدهم  راذگب ، ما  هنیس  يور  هب  رس  5687ایب و 

نسحلا نیای  رشع  یناث  تّجح  5688تیلست يا 

دینک هیرگ  مرگج  زوس  نم و  رب  5690ناتسود 

مرس هب  ات  اپ  رهز ز  زا  5692تخوس 

دایرف دایرف  نیملسملل  ای  5693دایرف ،

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز 5698ماما 

5698تدالو

نیبب ار  یلاعت  قح  لامج  بشما  5698نامسآ 

بشما تسا  ناتسلگ  سگرن  لگ  زا  5710شنیرفآ 

تسادیپ رون  ناوراک  ایرد  بلق  5716زا 

اهراز هلال  هب  ناور  اهرازه ، الا  5725الا 
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رگید يرحس  دراد  مرادیب  لد  5729بشما 

سگرن لگ  يوب  هرماس  زا  دسر  5735بشما 

يدمآ شوخ  تلاسر  دیما  نیرخآ  5741يا 

نیچ فلز و  ّطخ و  لاخ و  هتسب ز  5745يا 

تمناوخ اّلجت  روط  هرماس  نیمز  5750يا 

هدروآ يا رگد  رون  مدحبص  عولط  5756يا 

ممالکز دزیخ  هک  تسا  تشهب  رطع  5761نیا 

تشهب يوب  نیمز  كاخ  زا  دسر  یم  کلف  5768هب 

دش ادیپ  باحس  ار  5771ناگنشت 

نابعش همین ي  مامت  هام  یبات يا  یم  شوخ  5791هچ 

سگرن لگ  راهب  غاب و  5797لد 

يرتابیز رگد  ياه  بش  بشما ز  5805هرماس 

ادخ رون  دیمد  تیالو  تیبز  5811رحس 

هرطاخ رپ ز  هدش  کلف  هن  5819تاحفص 

تیرشب مایق  دیع  یلو  تسا  5824دیع 

دینک تنیز  ار  غاب  بشما  سگرن ، ياه  5830هلال 

درک زاورپ  سفق  رد  مناج  5837غرم 

هدروآ دوخ  اب  ینامسآ  مایپ  بشما  5846میسن 

تسا تماقا  شیالو  روط  هب  لد  5851روطلاو 

5855حدم

ناتشورخ هدیسر  خرچ ، زارف  رب  5855يا 

نامسآ ناراذگزامن  هلبق ي  5860يا 

منینزان نآ  مدقم  درَگ  تسشنب  خر  هب  5862ات 

دیآ یم  هک  نیا  تسا  دوهش  بیغ و  5868لامج 

نزب اول  تفص  رهم  ناهج  هّلق  هب  5870زیخ 

تراغ هدش  هزمغ  یکی  هب  ملقع  شناد و  نید و  5875لد و 
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مناهج ناج  میک  نم  مدوجو  بلق  میک  5881نم 

مماقتنا غیت  تسد  رد  میدهم ، 5886نم 

تماما 5889زاغآ 

نایعیش همه  هب  كرابم  5889داب 

بشما تسا  مرخ  هعیش ، لد  غاب  وچ  5891ناهج 

بشما تسا  مرخ  هعیش ، لد  غاب  وچ  5896ناهج 

زورما تسا  تیانع  عیسو  طیحم  5900ناهج 

زورما تسا  تیانع  عیسو  طیحم  5903ناهج 

هدش ییاشامت  بشما  5907هرماس 

تسا يدهم  تمایق  منامگ  تسا  5913یتمایق 

شتمارک نیهر  دنملاع  هک  5915يدهم 

تسادن هتسجخ  نیا  زا  رپ  اج  5918همه 

تسادن هتسجخ  نیا  زا  رپ  اج  5921همه 

5928لزغ

یماش ره  یحبص و  ره  نز  مدوجو  هب  5928شتآ 

یئاجک مناد  یمن  یئادیپ  هکسب  5929اباتفآ 

وک هب  وک  منک  ریس  مدب  مد  مدیشک  5931هآ 

تماقا رمع  مامت  مدرک  وت  يوک  هب  نآ  5933زا 

مبلط یم  اقب  وت  زو  مبلط  یم  انف  وت  5934زا 

ملگ رد  دندیمد  حور  هک  هظحل يا  5935زا 

مرت ورفرس  مغ  هنال  هب  بش  غرم  5937زا 

وت يوب  مونش  یم  دیع ، حبص  سفن  5939زا 

وت يوب  مونش  یم  دیع ، حبص  سفن  5940زا 

موش رگج  نوخ  هب  هتسش  هک  هدب  5941یکشا 

متدارا ضرع  هناشن ي  دوب  5943مگشا 

مروح تسا ز  تّنم  هچ  ییاشگ  هرهچ  وت  5944رگا 
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میوس ره  هب  ینادرگب  بش  زور و  درگ ، نوچ  5946رگا 

زگره ار  هناناج  منک  ناج  كرت  راب  دص  5948رگا 

ایب راهب  لگ  مدوجو  غاب  هب  5949الا 

نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  5950الا 

نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  5951الا 

ار دوخ  رس  يدرب  مغ  بیج  رد  ارچ  لد  5953دیما 

كروهظ یلع  لّجَع  ارهز  باتفآ  5955يا 

كروهظ یلع  لّجَع  ارهز  باتفآ  5956يا 

! يدّیس هاگآ ، ما  هلان  رارش  زا  5957يا 

ایب يدهم  ای  مالسا ، تلم  دیما  5959يا 

یتیآ وت  يور  لگ  زا  تّنج  غاب  5960يا 

ناوخب جرف  ياعد  رای ! ِرارق  یب  5961يا 

زاجحلا سراف  ای  وت  يادف  ام  ناج  5963يا 

زاجحلا سراف  ای  وت  يادف  ام  ناج  5965يا 

یمرح ياجک  رای  مرح  غارچ  5966يا 

ایب ایب  نآرق  ترتع و  هاوخداد  5967يا 

نم رای  عضاوت  زا  نم يا  راتفر  شوخ  ورس  5969يا 

ییادخ هرهچ ي  اب  اهناج  مزب  عمش  5970يا 

یئایب دوشیم  یک  اهرظن  زا  بئاغ  5971يا 

وت لالج  شیپ  رد  مخ  نودرگ  تماق  5973يا 

ایب نید ، نآرق و  ربمیپ و  ثراو  5974يا 

ایب ایب  نآرق  ترتع و  راگدای  5975يا 

دنرای هب  هگن  کی  زا  مورحم  هک  اه  مشچ  5976نیا 

دنرای هب  هگن  کی  زا  مورحم  هک  اه  مشچ  5978نیا 

دیآرب نخس  زا  دود  تقارف ، شتآ  5980اب 

دنکیمن مباسح  چیه  هب  سک  هکنآ  5981اب 
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ما هدیدن  مد  کی  وت  يور  هام  هکنآ  5982اب 

مدمآ هناخ  نیا  رد  رب  دیما  دص  5984اب 

مشاب رون  رحب  رد  هدید  رازه  دص  5985اب 

منیچ لگ  میوب و  لگ  غاب ، زا  مهگن  ره  5986اب 

متخانشن یلو  مدید  ار  وت  يور  5988اهراب 

ار رصب  کشا  ترس  لابند  هب  5989میراب 

ار رصب  کشا  ترس  لابند  هب  5990میراب 

دماین انعر  لگ  نآ  راهب و  لصف  دش  5992زاب 

دماین الوم  يدمآ  هعمج  حبص  مه يا  5993زاب 

تسین رارق  اه  لد  هب  هک  لد  رارق  5994آزاب 

تسین رارق  اه  لد  هب  هک  لد  رارق  5996آزاب 

تسین وت  نابایب  ناماد  وچ  سودرف  5998غاب 

دیآ یم  رای  هک  ار  جرف  ياعد  5999ناوخب 

وت يابرلد  تروص  ام  لد ز  هدیدن  6000هدرب 

منیچ یمن  لگ  مدیچن  لگ  تنسح  غاب  زا  زج  6002هب 

تسین نیا  زج  هراچ  دیزاسب  رجه  درد  6004هب 

لد التبم  دش  یمن  رگ  تقشع  6004هب 

مدرک وت  يور  فاوط  مداهن  يور  هبعک  6006هب 

مدرگب رای  رود  هک  مداهن  يور  هبعک  6008هب 

دنداد متدایس  طخ  وت  يرکون  6009هب 

تسا نم  رای  ياپ  ياج  مرگن  اجک  ره  6010هب 

يدهم ای  راهب  درادن  وت  یب  6011راهب 

يدهم ای  راهب ، ددرگن  وت  یب  6012راهب 

تسم لبلب  ناتسوب و  لگ و  غاب و  6014راهب و 

دنک یم  هچ  رگج  نوخ  ام  مشچ  هب  نیبب  وت  6015یب 

دوش یم  ریگلد  هچ  هعمج  بورغ  وت  6016یب 
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مدوب هناخ  مغ  ینادنز  طقف  وت  6018یب 

نم زا  رتراخ  دوبن  لگ  وت يا  يور  6019یب 

شراهن لیل و  درذگ  سک  ره  وت  يور  6020یب 

تسین يررش  مهآ  شتآ  رب  وت  زوس  6022یب 

متسپ ما و  هدنامرد  متسه  اهب  ردق و  6024یب 

مرادن رادیرخ  وت  زج  متمیق و  6025یب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساهنت ، ناهج  وت  یب  6026ایب 

مدرگ ترد  كاخ  ات  راذگب  مرس  رب  اپ  6028ایب 

حلاص ابا  ای  ارحص  هب  رس  يداهن  یک  ات  6029ایب 

شرادید وت  یب  تسا  مارح  هدید  هک  6030ایب 

تسا ملاع  ود  بیبط  رای  مشچ  6032رامیب 

منک یمن  اورپ  مزوس و  راو  6033هناورپ 

یهار دبای  وت  برق  مرح  رد  ملد  6034ات 

منیشنب انعر  لگ  نآ  اب  يراخ و  موش  6036ات 

دنهدن شهار  وت  يوک  رس  هب  ار  یسک  6037ات 

رگید يراهب  ینازخ و  تسه  ارم  6038ات 

مراد تتسود  ییادخ ، نسُح  مدق  ات  رس  زا  6040وت 

؟ يراد ربخ  ردیح  تبرغ  زا  لد و  زوس  زا  6041وت 

يدوبر لد  روحز  هک  تفاطل  همهنیدب  6042وت 

موش تیادف  یناهج  ناج  6044وت 

روضح هب  تملاع  قلخ  دوب  ّیبیاغ و  6045وت 

ار وت  مدید  ناج  مشچ  اب  نم  ّیناج و  هبعک ي  6049وت 

ییاعد ییانث و  تسین  مأوت  رکذ  6051زج 

تسا يدهم  اب  سنا  زور  اه  6052هعمج 

؟ یئاجک هبعک  باتفآ  مرح ! بلق  6053غارچ 

منک یم  زاب  تخر  هب  نوچ  لایخ  6055مشچ 
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دنام ناریح  وت  رادید  هب  بوقعی  6057مشچ 

منیمز شقن  اضق  تسد  دنک  درگ  6058نوچ 

یناهنپ ییادیپ و  دوخ  رون  هب  رهم  6059نوچ 

یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  منوخ  هب  6061هچ 

یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  منوخ  هب  6062هچ 

ار البرک  تافرع و  منیبب  رگا  تسا  شوخ  6063هچ 

یناتسب تقارفز  ار  ملد  داد  دوش  6065هچ 

تیور ندید  ضیف  ارم  داب  6066مارح 

مشاب وت  راخ  نم  یشاب و  لگ  هک  وت  زا  6067فیح 

مریمب راخ  ور  هچز  لگ  ماوت يا  6069راخ 

! يدّیس مناتسوب ، زا  ما  هچ  ره  سَخ  ای  6070راخ 

تسا ملاع  زا  رت  بوخ  وت ، يوک  رس  6071كاخ 

تسا زامن  رهم  ارم  وت  يوکرس  6073كاخ 

دیایب رات  ماش  دعب  رحس  هک  دنک  6074ادخ 

ییاج مدنهدب  نانیشن  هشوگ  دوب  6075شوخ 

ییاج مدنهدب  نانیشن  هشوگ  دوب  6076شوخ 

ددرگرب هناناج  رب  رد  بشما  هک  لد  نآ  6078اشوخ 

ایب تسوت  رظتنم  ادهش  كاپ  6080نوخ 

ایب تسوت  رظتنم  ادهش  كاپ  6081نوخ 

تسادخ نسُح  فاوط  تلامج ، ریس  6082لایخ 

ار راوید  ما  هدید  گشاز  متسُش  مرح  6084رد 

هدش مگ  مغ  رگشل  ام  هصغ  رپ  لد  6086رد 

هدش مگ  مغ  رگشل  ام  هصغ  رپ  لد  6087رد 

تسین زاین  مناهج  کلم  هب  وت  يوک  6088رد 

تسا راظتنا  دایرف  نارازه  ممد  ره  6089رد 

دسرن نامرد  هب  وت  لصو  يوراد  یب  6091درد ،
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وت ياعد  زا  رگم  ات  نامسآ  رب  ربب  6093تسد 

ددرگ رحس  مغ  ماش  نیا  هک  دینک  6094اعد 

شرای لاصو  يانمت  تسین  رگا  6095لد 

نکم او  شیوخ  رسز  ارم  ما  هتسب  6097لد 

موش یم  هدنز  ترد  كاخز  ما  هدرم  6098لد 

نکم بآ  راظتنا  زا  6099ملد 

درادن لگ  بآ و  هب  يراک  6100ملد 

جرف راظتنا  رد  ایادخ  هتفرگ  6102ملد 

دنام یمن  یمدآ  دوبن  رگ  وت  6103مد 

موش وت  يادگ  هظحل  کی  هک  تسا  نیا  6104تلود 

دهاوخ یم  يرگد  مشچ  وت  يور  6106ندید 

منک زاب  تخر  رادید  هب  هک  هد  6107هدید يا 

منیبب تانعر  تماق  رگم  هک  هد  6108هدید يا 

يراهب ياه  لگ  وچ  کشا  زا  ما  هتسش  ار  6110هدید 

يراهب ياه  لگ  وچ  کشا  زا  ما  هتسش  ار  6111هدید 

ییوت نم  نامیا  هدیقع و  لد و  6112نید و 

دنک ادخ  ایآ ؟ دسر  یم  روهظ  6114زور 

ملگ ادخ  تسد  هب  هتشرس  دش  هک  6116يزور 

تساوت يوس  ملد  مشچ  منک  وس  ره  هب  6117يور 

ما هدیدن  ما و  هدید  فرط  ره  هب  ار  وت  6118يور 

ام هدید ي  دیشروخ  تسا  وت  هدیدن ي  6120يور 

ار اوا  دم  تبحص  رگد  دینک  6121اهر 

مناور تلابند  هب  وس  ره  سب  6122ز 

تسا نومنهر  هدوهیب  تنج  هب  ارم  6124دهاز 

ییافش وت  ار  ناگ  دز  نارجه  لد  6125مخز 

ینادرگ مررش  ات  ما  هتخوس  6126اهلاس 
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تسا نادنر  هگمارآ  وت  غیت  6128هیاس ي 

وت يوک  كاخ  هب  مرب  اجک  ره  هب  6129هدجس 

تسا کیدزن  رون  حبص  دهد  دیون  6130رحس 

تسوکین مندوس  وت  كاخب  6131رس 

ار نآ  مراذگ  وت  ياپب  هک  دشاب  هچ  6133رس 

ایب رای  وت يا  نارجه  شتآ  6134متخوس ز 

دنز یم  تیادص  ربمغیپ  هک  آزاب  6135يدیس 

ار وت  ياج  مرگنب  ات  لد  رهش  رد  منک  6137يریس 

ماوت روط  هدز  شتآ  مکشخ و  6138رجش 

تسا ناویح  بآز  رتشوخ  وت  قشع  6139رارش 

منز راز  منک  هیرگ  رگج  مرآ ز  رب  6141هلعش 

كارن انارت و  یتم  ادخ  نوخ  6143بلاط 

تسا شوخ  وت  اب  راگدرورپ  هناخ  6144فاوط 

تساجنیا رادلد  هناخمرح  هک  نک  لد  6145فوط 

دنکن او  لگ  هب  هدید  ای  هک  تسنآ  6147قشاع 

دنا مدق  كاخ  همه  تیوک  رس  رب  6148نایشرع 

یناشیرپ جوا  رد  ندنک  ناج  هدش  6149مرمع 

ار ادخ  لد  زوس  زا  مدناوخ  هیرگ  هب  6151يرمع 

تسا رت  تخس  راضتحا  زا  وت  يور  6152قارف 

دراد راهب  فطل  تلامج ، نازخ ، 6153لصف 

مرادن رارق  رگد  تقارف  لد ز  6155رارق 

مرادن رارق  رگد  تقارف  ز  لد ! 6157ِرارق 

ارهز تردام  حورجم  ۀنیس  هب  6158مسق 

راهب حبص  هب  مسق  ردق و  هلیل  هب  6159مسق 

وت ياوه  رد  هدش  هراپ  رازه  6161مبلق 

تنابرق هب  مناج  ناهج  ناج  يدرگ يا  یم  6163اجک 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین شناج  هب  انتعا  داد  وت  هب  لد  هک  6164یسک 

ییآ رد  هبعک  رد  وت  هک  یطرش  هب  تسابیز  6165هبعک 

ایب باحس ، يا  مبلق ، هدش  هنشت  6167ریوک 

! ملد زیزع  وگتفگ ، منک  وت  اب  هک  ما  6168یک 

مشاب وت  يارآ  يور  قشاع  ات  6169متسیک 

هناناج يا ای  وت  یناج  مرح  درگ  6171یتسیک 

ملد زیزع  وگتفگ  منک  وت  اب  هک  6172میک 

ینیب یمن  رای  زج  رایغا  زا  يرذگب  6173رگ 

مریمب ات  راذگب  رمع  درذگب  وت  یب  6175رگ 

هناهب هتشگ  ممرح  رود  6176ندیدرگ 

تسین رثا  یب  ناقشاع  6177هیرگ ي 

دیآ یم  رای  هعمج  نیا  6179متفگ 

ییابرب ار  ملد  يامنب و  خر  6180تمتفگ 

درادن افص  وت  یب  اّما  تسافص  اب  6181لگ 

وت يانث  دیوگن  هک  نابز  نآ  تسا  6182لال 

میدید هک  میدیدن  میدید ، وت  يور  6183ام 

نم هدیمرآ ي  هنیس  رد  6185ِهام 

مدرگب ترود  اجک  هبعک ، هلبق ي  مزمز ، 6186هام 

مدوب وت  رادیرخ  یک  یسرپم  نم  زا  نم  6188هام 

مدوب وت  رادیرخ  یک  یسرپم  نم  زا  نم  6190هام 

ییالب برک و  نیمظاک ، فجن ، هکم ، 6192هنیدم ،

مدرگ مرتحم  لگ  نوچ  هک  ات  نک  تهر  راخ  6193ارم 

نم راکهنگ  مشچ  وت و  يور  6194فحصم 

تساجک راهب  هدمآ ، راهب  لصف  هن  6196رگم 

وت يوجتسج  رد  هدش  مگ  دوجو  6197کلم 

ییادخ مشچ  وت  یلو  مرود  وت  هاگن  زا  6198نم 
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مراد رای  مشچ  ود  هب  لد  6200نم 

منیلاب رس  هب  ییایب  وت  ات  میک  6201نم 

ملد زیزع  ماوت  يادگ  6203نم 

میامش اب  يرمع  کیل  میامش  زا  میوگن  6204نم 

ایب هدیمرآ  ربا  رد  كرابم  6206هم 

میوبس لد  ماج و ، هدید  گشا و ، 6208یم 

تسین همه  نیا  رون  ییارآ  لد  هک  وج  وا  6209ران 

دینک زاس  لدز  هتسب  رد  تشپ  زا  6211هلان 

دیآ یم  یسرج  ره  زا  یتسین  6212هلان 

تسین ارچ  دییوگن  تسه  وا  هک  6214دیدیدن 

تسا زیگنا  مغ  تیرود  زا  مه  دیع  6216طاشن 

دیآزاب رای  هک  ات  هر  رس  ما  6216هتسشن 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راز  ياه  هلان  اه  6218سفن 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسام ؛ رب  تتمحر  6220هاگن 

متسه اجک  مدوب  اجک  مشابیم  هک  مناد  6222یمن 

ییاشگب هک  ای  يدنبب  تماد  زا  لد  مریگ  6224یمن 

مرارق هنیس  رد  هن  هدنام  لد  هب  ربص  6225هن 

تسین وت  راتفرگ  هک  يریسا  لاح  رب  6226ياو 

تسین وت  راتفرگ  هک  يریسا  لاح  رب  6227ياو 

تسا روگ  يارس  وت  یب  ناهج  ود  ره  6229تعسو 

میدینشن اغیرد  مدینش  وت  6230فصو 

ار وت  مدید  ادتبا  زا  مدمآ  ایند  هب  6232یتقو 

دوب وت  يوک  رس  میداهن  ياپ  اجک  6233ره 

دراد مدمه  وت  لثم  ناج  سنوم  هک يا  6235ره 

دیآ رب  قوش  منت ز  زا  ناج  هبترم  6236رازه 

هد مناج  ریگب و  مناج  هبترم  6237رازه 
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وت یب  مرواب  رگید  تسین  تفر و  هعمج  6239نارازه 

چیه نهد  رد  تفصو  هب  رد  6241نارازه 

دوب هتخاسن  ادخ  ار  ملگ  بآ و  6242زونه 

نک هناوید  نک  هناوید  ابر ، ملقع  ربب ، 6243مشوه 

دور یم  لزنم  هب  لزنم  دور  یم  الفحمز  6244مرای 

يدماین مدیشک  راظتنا  رمع  6245کی 

هب نادواج  رمع  زا  ندوب ، وت  اب  هظحل  6247کی 

! تنا یسفنب  ادخ ، نوخ  یماح  6248هناگی 

6249تاجانم

مدش هدنفوط  شتآ  ممد  هب  مد  ِهنگ  6249زا 

مدرک هابتشا  هک  6250سوسفا 

تشهب هب  رگو  يرب  ممیحج  يوس  هب  6251رگا 

مران لها  دشاب  وت  لدع  6252رگا 

! یهلا یهلا  یهلا  6254یهلا 

یهلا ای  یهلا  ای  6255یهلا 

ییاهنت هب  میدرک  تولخ ، وت  نم و  6256بشما 

نم يادخ  ناکم يا  نامز و  قلاخ  6258يا 

نم هایس  يور  نیا  نم  دیفس  يوم  6259نیا 

تسا باذع  زا  رتالاب  ممرج  ّدح  هکنآ  6261اب 

مبآ هتشذگ  رس  زا  یصاعم  ترثک  6262اب 

نم هب  يداد  ور  زاب  وت ، زا  مدنادرگور  6264زاب 

هللا ای  شخبب  ربمیپ  هب  ارم  6265مدب ،

نم ياپ  هنگ  ریجنز  هب  6267هتسب 

نم تدالو  زا  هب  تداهش  تسوت  هار  6268هب 

منینزان رمع  تفر  تلفغ  6269هب 

مراسمرش دبع  نم  رورپ  هدنب  بر  6270وت 
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میور هب  مرش  قرع  ناراب  وچ  تس  6271يراج 

مناسحا فطل و  هب  مشخبب  تسا  رتهب  6273هچ 

مرود وت  زا  زاب  ماوت  شوغآ  6274رد 

ینک یم  اود  وت  ار ، هتفگان  6276درد 

رامش یب  مهانگ  نیگنس و  راب ، رود و  6277هار ،

منم راکاطخ ، دبع  ییوت  شوپاطخ  6278بر 

هایس ما  همان  همه  دیفس و  وم  درز و  6279خر ،

نم میادخ  هم  ناراد ! 6280هزور 

متشگ ربخ  یب  وت  زا  اه  6283لاس 

مدوشگ ار  دوخ  ةدنورپ  6284یبش 

مدمآ زاب  ترد  هب  ما  يرارف  6285دبع 

يدش ادج  نم  ارچ ز  نم  راکهانگ  6286دبع 

ینم ةدنب  وت  ایب  نم ! راکهانگ  6288دبع 

يدرک اطع  مدرک  اطخ  مدرک ، اطخ  يدرک  6289اطع 

منک هچ  مدرک  هابت  ار  همه  6291مرمع 

يرواد ّیبر و  یمیکح و  6292يراّفغ و 

تسا تّبحم  وفع و  تفأر و  فطل و  وت  6294راک 

سوسفا مدیشک  شود  رس  هب  نایصع  6295هوک 

یناد یم  وت  ینک ، مباذع  6296رگ 

؟ منک هراچ  هچ  دَوب ، مهانگ  يور  6297هانگ 

یناوخب هچ  ینارب  هچ  تیوک  رس  زا  6298مورن 

مرآرب لد  زا  ات  هدنام  یهآ  6300هن 

مرآرب هک  ات  هآ  هن  مزیرب  هک  ات  کشا  6301هن 

زاب مدید  رارف و  مدرک  هبترم  6303رازه 

مدرک رافغتسا  راب  6306نارازه 

مدرک رافغتسا  راب  6308نارازه 
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مران هب  يزوس  رگا  راب  6309نارازه 

منماد هدولآ  مراکهانگ و  بر  6310ای 

اه 6311تبسانم 

تجهب یمظعلا  هللا  6311تیآ 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ردقیلاع  عجرم  گوس  6311رد 

نینبلا 6314ما 

نینبلا ّما  همطاف  6314مالّسلا يا 

نینبلا ّما  ای  رای  ار  نینؤملاریما  6319يا 

یلو يالو  هب  مرحم  هدش  6321يا 

منیتسآ زا  نورب  دزیر  بدا  راثیا و  6328قشع و 

نم رهوش  هب  نسح ، نیسح و  هب  همطاف ، 6332هب 

حیبذ راهچ  رجاه  وت يا  هب  ام  6338مالس 

رتخا هس  رهپس  هم و  کی  کلف  6342يا 

ینیمخ 6345ماما 

( هر  ) ینیمخ ماما  ياثر  6345رد 

( هر  ) ینیمخ ماما  گوس  رد  دنب  6350هدزاود 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  گوس  6365رد 

ماما مرح  ارهز و  6369تشهب 

ردام 6370ردپ و 

ردپ هناوج  دنز  لد  زا  تتّبحم  6370لگ 

رورش دیلپ و  یناوج  6372مدینش 

6374ردپ

6378تایدنپ

ناج هک  متفگ  شکشیپ  يراد  هچ  مناناج  6378تفگ 

ندیرد ار  دوخ  بلق  ودع  غیت  6380هب 

یتسه هک  ات  تسود  تسود يا  اب  شاب  تسود  6381اب 
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یسب دنرقحم  رهاظ  هب  هک  نافراع  6382هچ 

یسرن ناوغرا  ياهلگ  هدنخ  ضیف  6383هب 

شومارف ار  لد  یلد  لها  6385رگا 

شاب نشلگ  ياوه  عیطم  هشیمه  لگ  6386وچ 

شاب رود  دوخ  زا  کیدزن  يوش  یهاوخ  ادخ  6388اب 

راد هاگن  ار  ناج  تمرح  مسجز و  6389رذگب 

زیخرب مدحبص  ياحیسم  ضیف  6390دیمد 

دراد ییانث  ییاعد و  هرذ  ره  6392لد 

تسا ندیرب  لد  ادخ  ریغز  قح  6393رادید 

ار تبحم  يارحص  نتفر  ناوتن  اپ  6394اب 

میلفاغ دوخ  زا  میدیدنخ و  میتفگ و  اه  6395لاس 

ددنسپ یمن  ایرد  تّبحم  هنشت ي  6397بل 

دیشخب ناج  لزا  زور  ار  وت  هک  ییادخ  6399نآ 

بالقنا 6400يزوریپ 

میتشاذگ اپ  الب  ماکب  فکب  رس  6400ام 

خرس رگنس  ام  هب  تسا  تشهب  غاب  زا  6401رتشوخ 

تسا بالقنا  رجف  خرس  راهب  6403دیع 

خرس رگنس  ام  هب  تسا  تشهب  غاب  زا  6407رتشوخ 

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  6408هسامح 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایق  6412يالجت 

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  6414هسامح 

یجیسب یناشروخ  ریش  ار  مالسا  6418هشیب 

نمهب ود  تسیب  رد  يزوریپ  6422عولط 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایق  6428يالجت 

تسا بالقنا  رجف  خرس  راهب  6430دیع 

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  6435هسامح 
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ءاسک 6438ثدح 

راهطا هّمئا ي  لوسر و  ّقح و  مان  6438هب 

بلاطوبا 6444ترضح 

تفرگ ربمغیپ  بلق  رب  سفن  هار  مغ  6444زاب 

ادخ لوسر  رای  اج  همه  6446يا 

بلاطوبا ياعد  اب  هک  6449دیاب 

بلاطوبا ایربک ، ِمرح  6453ِعفادم 

بلاطوبا ربمغیپ  نآرق و  یماح  6459هناگی 

بلاطوبا رازلگ ، وت ، زا  نید  نماد  6463يا 

هزمح 6467ترضح 

مردپ ربمیپ  رای  ومع يا  یمارگ  6467يا 

نابز میاشگب  هزمح  فصو  هب  6468ات 

دمحا ریش  ادخ و  ریش  6472يا 

ردب ریم  یلع  رانک  6477دورد يا 

هجیدخ 6482ترضح 

( حدم ) هجیدخ مان  فرش و  تمصعب  هداد  6482يا 

يدمحا رطع  تسفن  اب  هتفرگ  وخ  6488يا 

« هجیدخ ترضح  فصو  رد  »6493

لوسر تشهب  ردام  وت يا  هب  ام  6497مالس 

مدّمحم دیما  هناگی  متسیک  6501نم 

مالس تدنوادخ ، زا  لیربج  هدروآ  مالس  6510يا 

مالس دورد و  ترجاه  دص  6515يا ز 

هنیکس 6521ترضح 

هجیدخ مان  فرش و  تمصعب  هداد  6521يا 

يدمحا رطع  تسفن  اب  هتفرگ  وخ  6527يا 

« هجیدخ ترضح  فصو  رد  »6531
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لوسر تشهب  ردام  وت يا  هب  ام  6535مالس 

مدّمحم دیما  هناگی  متسیک  6540نم 

مالس تدنوادخ ، زا  لیربج  هدروآ  مالس  6549يا 

مالس دورد و  ترجاه  دص  6553يا ز 

میظعلادبع 6559ترضح 

تسالبرک نیمز  ای  ير  يداو  سّدقم  6560نیا 

یمیقم ير  رد  ارچ  يّرُد  بکوک  نازورف  6565يا 

تساجنیا رظن  لها  هبعک ي  رظن  لها  6569يا 

تیاطع رحب  زا  هرطق يا  مرک  دوج و  6571يا 

شماشم هب  دمآ  وت  يوب  ير  هّطخ ي  6572ات 

وت يالبرک  ير  هنیدم ي  نماد  6574يا 

دش ادیپ  يرهگ  تیالو  رحب  زا  6578زاب 

میقم تهگرد  رب  نایشرع  لیخ  6582يا 

لامک لها  فاطم  ترازم  6586يا 

تسا میرک  نبا  میرک  دالیم  6588زورما 

ير رکیپ  هب  نسح  ناج  6593يا 

میقم ير  رهش  رد  همطاف  باتفآ  6601يا 

میعّنلا تاّنج  کشر  تمیرح  6605يا 

ير باتفآ  هنیدم  هام  6613يا 

تمرک لئاس  ود  ناسحا  تمارک و  6618الا 

میعنلا تانج  کشر  ترازم  ير  رهش  هب  6623يا 

هموصعم 6625ترضح 

تیالو ترهاوخ  رتخد و  6625يا 

تیالو ترهاوخ  رتخد و  6629يا 

هدروآ ربون  رون ، 6633رجش 

شیانیس مق  ۀنیس  دوب  هک  یسوم  6651تخد 
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یناّبر غورف  اب  مق  مشچ  غارچ  6655يا 

رواد تّجح  تفه  رتخد  6659يا 

ربمیپ لآز  يریپ  تفگ  6662نینچ 

يرهطا يارهز  هلالس ي  یتسیک ؟ 6667وت 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رثوک  ِرثوک  6671يا 

هموصعم ترضح  ای  تمصع  ِمی  رُد  6675يا 

شرتوبک لد  دوب  تیب  لها  تیب  6681مق 

یشاجن 6685ناتساد 

تسب تخر  یشاجن  ملاع  زا  هک  6685نوچ 

هنیدم هکم و  6689ترایز 

کیّبل نم  میرک  يادخ  6689يا 

؟ دش هچ  ترفولین  لگ  یبنلا  دجسم  6692يا 

شرادید وت  یب  تسا  مارح  هدید  هک  6693ایب 

ترازلگ رطع  يوب  6695منم و 

منک لاق  لیق و  دنچ  ادخ  6698يا 

مورب اجک  نیمزرس  نیا  زا  هک  متریح  6702هب 

ماما راچ  بیرغ  رازم  6703يا 

دمحم یلع  6707ناطلس 

دیپط نوخب  اهاط  نشلگز  یلگ  6707اجنیا 

یلع ناطلس  ای  راداد  تجح  زیزع  6709يا 

مولعلارحب 6712دیس 

زا مولعلارحب  دیس  ار  ناتساد  6712نیا 

همان 6717هعیش 

سب تسا و  دنوادخ  صوصخم  6717رکش 

نابرق دیع  6807تافرع و 

میانم تسا و  تافرع  لد  رد  هک  6807کیبل 
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یحضا كرابم  گرزب و  دیع  6812عولط 

؟ تساجک راخ  یب  لگ ، نآ  یلو  تسا ، نوزف  6816لگ ،

بشما تسا  رگید  ياوه  لاح و  ار  قشع  6817يانم 

لد لها  نیمزرس  ینم يا  6819يا 

دراد اج  هبعک  رانک  رد  بشما  هک  سک  نآ  6823اشوخ 

دینک یناشفا  لگ  نارای  تسا يا  نابرق  6825دیع 

نیبب ار  نابرق  دیع  انم و  رد  نک  رفس  6830لد 

میوشب ار  تافرع  ِكاخ  هدید  کشرس  6834ز 

البرک يادهش  هار  ۀقردب  هجحیذ  6835متشه 

؟ تساجک راخ  یب  لگ ، نآ  یلو  تسا ، نوزف  6838لگ ،

؟ تسادخ تایانع  دیع  ای  تسا  نابرق  6839دیع 

تسارهز فسوی  لابند  هب  هناور  6842یکی 

ناتیاه لد  تفرعم  يانم  6846يا 

عیقب 6849ناتسربق 

ار دوخ  رتخا  تهام  هدرک  مگ  اجک  رد  6849هنیدم 

ملد ناج و  شخب  افص  6851هنیدم ،

هنیدم تسایربک  راونا  وت  باتفآ  6853رد 

عیقب دراد  نیشن  لد  ازف و  ناج  سب  6855هنحص يا 

ناتهارمه ادخ  تسد  نم ، ربق  6857نیرئاز 

ناضمر 6858هام 

نم میادخ  هم  ناراد ! 6858هزور 

تسا مایپ  دنوادخ ، کیپ  زا  لد  شوگ  6863رب 

مایص دیع  دیسر  مایص و  هام  6867تشذگ 

هللاءاشنا نم  هک  هر  زا  هدمآ  6870ناضمر 

« ریخ هب  شردق  ۀلیل   » رطف 6877دیع 

مایص هام  لاله  دز  رس  هک  هدژم  6882دیسر 
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تسادخ هام  هام  هک  ناطیشز  دینک  6885رذح 

ین دننام ، میلانب  ات  6889ایب 

دمآ زاب  ادخ  هام  6892ناقشاع 

تفر ادخ  هام  رظن  زا  دیشروخ  وچ  6896يدید 

نارای مایص  هام  دش  یط  هک  6901اترسحاو 

مایص 6903هام 

نم میادخ  هم  ناراد ! 6903هزور 

میادخ هام  نم  هدامآ ! نینمؤم  ناراد  6907هزور 

تسادخ هام  هام  هک  ناطیشز  دینک  6911رذح 

ین دننام ، میلانب  ات  6915ایب 

دمآ زاب  ادخ  هام  6918ناقشاع 

تفر ادخ  هام  رظن  زا  دیشروخ  وچ  6923يدید 

نارای مایص  هام  دش  یط  هک  6927اترسحاو 

دنراگدرورپ هناخ  6929دجاسم 

6932زامن

( زامن مبوبحم  اب  نخس  )6932

مزاین لها  هناختولخ  قوشعم  نیهب  6941نم 

روآ زامن  یبغار ، ادخ  لصوب  6947رگا 

ربمایپ تیبلها  6952حدم 

يریمح هدیصق  6955ۀمجرت 

« هفیقس ریدغ - كدف - »6962

میایرد ناماد  رد  هداتفا  هرطق يا  نم  6971میک 

نک زاجعا  ملق ! هللا ، 6973كرابت 

امش ناتسلگ  ناماد  هب  يراخ  ما  یک  7005نم 

امش روط  هلخن  زا  مدر  لد  رب  7007یشتآ 

امش راوید  لظ  رد  یلئاس  دشاب  7008رون 
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امش راوید  ياپ  رد  یلئاس  نم  7010متسیک 

زکرم 7013هرابرد 
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راعشا هعومجم  مثیم : لخن 

باتک تاصخشم 

 - 1320 اضرمالغ ، راگزاس ، هسانشرس : 

(. هناورپ  ) يدهاجم یلعدمحم  همدقم  مثیم ؛)  ) راگزاس اضرمالغ  راعشا / هعومجم  مثیم : لخن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 1392 نیب ، قح  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج 4 يرهاظ :  تاصخشم 

5-00-6408-964-978 .ج 1 : لایر : 200000 978-964-6408-32-6 ؛  هرود : کباش : 

.مهدزیس پاچ  تشاددای : 

نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم : 

نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

سیون همدقم   -، 1322 یلعدمحم ، يدابآفجن ، يدهاجم  هدوزفا :  هسانش 

57 ن3 1392 فلا  / PIR8078 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

3514780 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح 

تدالو

زاوآ دسر  نودرگ  هب  هبعک  رد  ماب و  زا 

( تدالو ) زاوآ دسر  نودرگ  هب  هبعک  رد  ماب و  زا 

زاب هدش  تاوامس  هب  تمحر  رد  بشماک 

هدجس هب  هداتفا  مرح  رد  مرح  ياه  تب 
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زاورپ رپ  نارازه  تسار  لسر  حاورا 

رخافت سوک  ادخ  شرع  رب  هدز  هبعک 

زارفارس زورفا و  لد  ابیز  هدش  هکم 

تلالج دجم و  فرش و  رد  رگا  دراد  اج 

زان نیمز  كاخ  دنک  تاوامس  هب  بشما 

دیحوت همشچ ي  ناور  هتشگ  ناور  گیر  زا 

زاس دنک  همغن  نم  وچ  زاب  نمچ  هوک و  ای 

روح رشب و  نج و  ورب ، رحب و  رد و  تشد و 

زاوآ مه  دنتشگ  همه  دمحم  حدم  رد 

بات ناهج  رهم  کی  هدش  کچوک  هرذ ي  ره 

زاجعا دنک  ایرد  وچ  زیچان  هرطق ي  ره 

يرانق وچ  یبوط  هخاش ي  رس  لیئربج 

زاب دنک  زاب  دوخ  بل  دمحم  فصو  رد 

؟ دیوگب هچ  دناوخب ؟ هچ  درآ ؟ هچ  لیئربج 

زاغآ دنک  نآرق  هب  دنوادخ  هک  ییاج 
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دمحم ناریح  همه  ملاع  ود  نابوخ 

دمحم ناک  ام  هدش  شحدم  فرح ز  کی 

شلامک مهو  زا  دوب  رترب  هک  تسا  نیا 

شلالج توهبم  همه  یهلا  تاذ  زج 

رذوبا دادقم و  هدادلد ي  هدش  ناوضر 

شلالب هاگرد  لئاس  دوب  سودرف 

نمشد بل  رگ  بجع  تسین  مسق  هللاو 

شلاصخ قلخ و  زا  دفکشب  مه  تسود ز  نوچ 

یلوبق رهم  دروخن  يزامن  هب  زگره 

شلآ هب  دنتسرفن  را  تاولص  زگره ،

دریگب جوا  رگا  دهاوخ  شیربهر  یب 

شلاب رپ و  دزوسب  شرعلا  کلم  یتح 

ار وا  رگدای  زا  دوخ  نسح  دربب  فسوی 

شلایخ دتفا ز  هرطاخ  رد  هرظنم  کی 

رشح ات  هک  هدنشخرد  رهم  نامه  تسا  نیا 

شلاوز درگ  دسرن  نماد  هب  هظحل  کی 

شتآ هلعش ي  رگج  زا  دوش  زبس  لگ 

شلامج سکع  را  دتف  خزود  يداو  رد 

هلثمک سیل  یلزا  يادخ  تاذ  نوچ 

شلاثمز رتارف  میناوخب  هک  دیاب 
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دمحم كاخ  زا  يا  هضبق  دوب  داجیا 

دمحم كالول  هب  هتسب  دوب  كالفا 

تهاگن مین  کی  هب  هتسب  ناهج  ناج  يا 

تهار رس  كاخ  هب  زبس  لگ  وچ  هتشگ  لد 

تلالج ردق و  هگیاپ  کلف  ماب  مه 

تهاپس ياه  مدق  كاخ  کلم  مشچ  مه 

هتفرگ حور  تسفن  میمش  هب  یسیع 

تهاچ هب  قیدص  فسوی  دص  ود  هتسب  لد 

ییادخ ياه  لد 
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ناگوچ هب  يوگ  نوچ  همه 

تهاج هدنامرد ي  همه  مرکم  حاورا 

نآ ره  هب  شرف ، یلا  دنوادخ  شرع  زا 

تهانپ هب  تقلخ  ملاع  همه  دنتسه 

تقلخ قلاخ و  فرط  زا  تاولص  مئاد 

تهایس لاخ  رب  وت و  دیفس  يور  رب 

یتیب هب  هکنآ  زا  يرتالاب  رتابیز و 

تهام هب  هک  ای  منک  دیشروخ  هب  هیبشت 

یهلا نالوسر  هک  تمشچ  هب  دنگوس 

تهاگن قاتشم  همه  رشحم  هب  دنتسه 

تنج هناخلگ ي  هب  زان  دنک  هک  دبیز 

تهایگ فارطا  رد  زبس  دوش  هک  يراخ 

دزان وت  هب  مدآ  هک  وت  ماقم  تسین  نیا 

دزان وت  هب  ملاع  ود  قالخ  وت  هب  ملاع 

میدینش میتفگ و  وت  يرمع ز  هک  رکش  دص 

میدید وت  يور  لگ  میدیرگن  وس  ره 

میتسشن وت  ماب  هب  میتسشن  هک  اجره 

میدیرپ وت  ماب  هب  میدیرپ  هک  وس  ره 

ام سفن  ره  زا  دش  هدنکارپ  وت  رطع 

میدیشک هناش  نخس  فلز  رس  هب  هگ  ره 
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دلوتم ردام  میتشگ ز  هک  زور  نآ  ز 

میدینش وت  مسا  بش  زور و  اه  هنذام  زا 

تسام یگدنز  دوب  وت  ياپ  هب  هک  یگرم 

میدیعس دیع  ازع  جوم  رد  هک  مییام 

تسام بل  هب  دمحم  مان  ام  ندوب  ات 

میدیورگ دمحا  هب  میدوبن  هک  يزور 

زاغآ دنتشرس ز  هک  ار  ام  لگ  بآ و 
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میدیبلط شلاصو  میدوشگ  شوغآ 

دمحم يابیز  هروس ي  رد  هک  هداب  نآ  ز 

میدیشچ دنوادخ  هتفگ  ارو  فاصوا 

دوب یلزا  ضیف  رغاس  زا  هک  هداب  نآ 

دوب یلع  شیقاس  رثوک و  نآ  همشچرس ي 

دوب مدع  دوب و  مدع  دوب و  مدع  هک  يزور 

دوب ملق  هن  حول و  هن  دوب  امس  ضرا و  هن 

دمحم كاپ  سفن  رد  ادخ  حیبست 

دوب مدق  تاذ  نخس  مه  یلع  ياه  بل 

دنتشرسب یکاخ  مدآ  لگ  هک  يزور 

دوب مد  بحاص  یلع  يالوت  هب  مدآ 

دش انب  هبعک  یلع  ياه  مدق  كاخ  زا 

دوب مرح  دازون  هک  تفگ  ناوتن  ار  وا 

بیغ فدص  رد  يرُد  دوب  مرک  هک  يزور 

دوب مرک  بابرا  هلبق ي  یلع  هللاو 

دمحا لد  زا  ادخ  ملع  یلع  بلق  رب 

دوب می  لد  رد  ناور  هدنشورخ  لیس  نوچ 

دنتسا ملع  ملاع  هب  هک  نالوسر  نیب  رد 

دوب ملع  ود  ره  یلع  مان  یبن و  مان 

دنوادخ دمح  یبن  دید  یبن  فوج  رد 
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دوب منص  رکذ  یلع  حدم  يو و  تعن  اب 

راونالا علطم  یبن  يالجت  هللااب 

دوب معن  قوف  یلع  يالوت  هللاو 

درادن هدنشخب  قلاخ  ادخ  وچ  تقلخ 

درادن هدنب  یلع  وچ  یبن و  وچ  قلاخ 

تسیک یلع  دیسرپب  راداد  قلاخ  زا 

تسیک یلع  دیسرپب  راتخم  دمحا  زا 

زج
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دسانشن ار  یلع  صخش  یلع  صخش 

تسیک یلع  دیسرپب  رارک  ردیح  زا 

لتاق هب  ریش  دهد و  نمشد  هب  ریشمش 

تسیک یلع  دیسرپب  راوخنوخ  لتاق  زا 

لاح نآ  رد  دیریگب و  سنا  الب  راد  اب 

تسیک یلع  دیسرپب  رامت  مثیم  زا 

بازحا ربیخ و  دحا و  ردب و  هوزغ ي  رد 

تسیک یلع  دیسرپب  رابررش  غیت  زا 

نابایب تشد و  رد و  امرخ و  هلخن ي  زا 

تسیک یلع  دیسرپب  رات  بش  هاچ و  زا 

رذوبا ریبج و ز  نبا  دیعس  رجح و  زا 

تسیک یلع  دیسرپب  رامع  کلام و  زا 

تسین یلع  رارسا  مرحم  سک  همطاف  زج 

تسیک یلع  دیسرپب  رارسا  مرحم  زا 

تفخ یبن  ياج  رس و  ناج و  فک  هب  تفرگب 

تسیک یلع  دیسرپب  راثیا  همه  نآ  زا 

دناوخ دیوگ و  یلع  فاصوا  رد  هچ  مثیم 

دناوتن دناوتن  دناوتن  قح  زج 

یتسه رس  رد  رگد  روش  ون  هداتفا ز 

( تدالو  ) یتسه رس  رد  رگد  روش  ون  هداتفا ز 
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یتسه رکیپ  رد  هدمآ  نانک  صقر  ناج 

یتسه رظنم  زا  هدز  رس  ادخ  راونا 

یتسه رواد  رگد  ضیف  ناج  هب  هدیشخب 

ّتیرشب ناهج  هتشگ  نانج  رتشوخ ز 

ّتیرشب ناج  هدمآ  ناج  ملاع  زک 

دییوگب رادلد  خر  فصو  دیزیخ ز 

دییوپب دیحوت  هر  نآرق  لعشم  اب 

دییوشب كرش  یگریت  لد  ۀنییآ  ز 

دییوجب شیوخ  ةدشمگ  ناگدشمگ  يا 

دمآ رحس  كرابم  هب  كرابم  هام  ناک 

قوش زا 
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دمآ رب  دیشروخ  هدنخ ز  شخر 

تسا شورخ  شوج و  رد  همه  ناطیش  هچ  یناد ز 

تسا شومخ  سراف  ةدکشتآ  هچ  یناد ز 

تسا شوج  هب  دیحوت  تمحر  می  هک  ینعی 

تسا شوگ  هب  دنوادخ  ياوآ  هک  شوماخ 

تسا نیمز  تاوامس و  راونا  لعشم  نیا 

تسا نیا  زا  سراف  ةدکشتآ  یشوماخ 

روط رجش  لد  مغ  لخن  دش  هک  زیخ  رب 

روز ینمشد و  متس و  افج و  دنچ  ات 

رون ضوع  تملظ  ۀطلس  اپ  هب  دنچ  ات 

روگ ناک  رتخد  هگباوخ  دوش  دنچ  ات 

نز فرش  اه  سوه  نادنز  هب  دنچ  ات 

تلادع سوک  دنز  هشیپ  متس  دنچ  ات 

تلالج فال  دنز  هیام  ورف  دنچ  ات 

تلاصا رخف و  ناردپ  یب  نادب  دنچ  ات 

تلاسر رون  ناهج  هب  دز  رس  هک  زیخ  رب 

دمآرب هار  زا  هک  تسا  تاجن  کیپ  نیا 

دمآ ربماغیپ  هک  دیرآ  رب  ماغیپ 

داز يرسپ  ابیز  هنمآ  بش  تولخ  رد 

داز يردپ  ّتیرشب  رب  رسپ  هن  اهنت 
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داز يرگداد  نارگ  دادیب  ۀنتف  رد 

داز يرمق  صرق  هچ  هک  نشور  همه  مشچ 

تخورفا رب  رون  زا  يوترپ  یلزا  تسد 

تخورفا رشب  تاجن  هب  یغارچ  هدنشخر 

تخوس مدع  يایند  دمآ و  دوجو  دیشروخ 

تخوس متس  تایانج و  قاروا  دز و  یقرب 

تخوس منص  شیئادخ  راونا  وترپ  رد 

تخوس منم  ربک و  یشکرس و  متس و  ملظ و 

ّتیدحا لامج  تشگ  نایع  هّکم  رد 

ّتیدبا غورف  لسن  ره  هب  دیشخب 

جوم فرش  رحب  يا 
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دمآ ترهوگ  نزب 

دمآ ترگناریو  هک  دوبان  هدکتب  يا 

دمآ تربمغیپ  هک  دونشوخ  هعماج  يا 

دمآ تربهر  هرز  زیخ  رب  هدشمگ  يا 

ار نابز  ریبکت  هب  ياشگب  هنمآ  يا 

ار نامک  لهجوب  رس  رب  نزب  هزمح  يا 

درک اقب  هب  تکاله  توعد ز  هک  تسا  نیا 

درک اعد  دید و  متس  قلخ  زا  هک  تسا  نیا 

درک اطع  دید و  اطخ  قلخ  زا  هک  تسا  نیا 

درک افو  دید و  افج  هتسویپ  هک  تسا  نیا 

شتاجن گناب  بل  هب  تسیراج  هک  تسا  نیا 

شتایح نایاپ  بش  ات  ارح  راغ  زا 

تخومآ يرگنشور  ینیب و  قح  هک  تسا  نیا 

تخومآ يروشناد  ییاناد و  هک  تسا  نیا 

تخومآ يربهر  ار  هدشمگ  ره  هک  تسا  نیا 

تخومآ يرورس  یگداتفا و  هک  تسا  نیا 

ار ینکش  تب  ام  هب  تخومآ  هک  تسا  نیا 

ار ینم  ام و  امز ، تفرگب  هک  تسا  نیا 

دمآ رهگ  شیحو  هک  رحب  نامه  تسا  نیا 

دمآ رگ  هولج  لد  هب  هک  یغارچ  تسا  نیا 
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دمآ ردپ  ملاع  هب  هک  یمیتی  تسا  نیا 

دمآ رمث  شملع  هک  لخن  نامه  تسا  نیا 

دوب لُک  رگنشور  هک  رون  نامه  تسا  نیا 

دوب لسُر  داتسا  هک  لفط  نامه  تسا  نیا 

تسام ربهار  لک  يداه  نآ  بتکم  ات 

تسام رس  هب  یتیگ  ود  ِسمش  نآ  ۀیاس  ات 

تسام رحس  غارچ  رون  نیا  وترپ  ات 

تسام ردپ  ملاع  ود  هب  وا  وا ، تّما  ام 

میسارهن نمشد  ۀنتف  هعیاش و  زا 

ریغ
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میسانشن ار  یهر  مالسا  هر  زا 

هدیسر هزات  يربخ  کیالم  هب  بشما 

( تدالو ) هدیسر هزات  يربخ  کیالم  هب  بشما 

هدیمد حبص  سفن  زا  تاجن  دنخبل 

هدیرد شیوخ  لد  هماج  ضوع  ناطیش 

هدینش هک  تب  نهد  زا  ادخ  فاصوا 

هدید هک  دایعا  همه  نیا  مدحبص و  کی 

رادیدپ حبص  نیا  زا  هتشگ  ادخ  دایعا 

****

كرابم داب  ترهگ  الجت ! رحب  يا 

كرابم داب  ترجش  توبن ! روط  يا 

كرابم داب  ترحس  میسن  هکم ! يا 

كرابم داب  ترمق  صرق  هنمآ ! يا 

كرابم داب  ترسپ  یمارگ  دالیم 

راونالا علطم  دوب  رشح  ات  وت  ناماد 

دمآ ربهار  ناگدشمگ ! ناگدشمگ ! يا 

دمآ رگداد  يرگدادیب ، ۀصرع  رد 

دمآ رس  هب  نارجه  هک  دییوگب  ریبکت 

دمآ ربماغیپ  هک  دیرآرب  لیلهت 

دمآ رشب  تاجن  رهب  زا  ربماغیپ 
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رالاس هلفاق  ار  هلفاق  ناهج  هب  دمآ 

****

دمحم ناتسب  ۀلال  دَوب  دیحوت 

دمحم ناتسلگ  غرم  دَوب  لییربج 

دمحم نامرف  هب  دییوگب  لیلهت 

دمحم ناوخانث  دنتشگ  همه  تقلخ 

دّمحم ناک  ام  ۀیآ  ناگمه  رکذ 

راداد رداق  دحا  يادخ  لوق  زا 

تسا رون  قلاخ  نیا  لزا ، لامج  رون  نیا 

تسا روط  يداو  رد  یسوم ، نخس  مه  نیا 

تسا روبَز  يابیز  تروص  فُحُص ، يور  نیا 

تسا روز  رز و  طیحم  هب  تلادع  حور  نیا 

تسا روگ  هب  هدنز  كرتخد  نآ  یجنم  نیا 

ران ِررش  زا  دنک  زبس  لگ  هک  تسا  نیا 

****

دندوبن قلخ  همه  دوب و  وا  هک  تسا  نیا 

دندوشگ همان  ششوخ  مان  اب  هک  تسا  نیا 

نیا
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دندومن هدجس  شکلم  لیخ  هک  تسا 

دندورس دندینش و  دنتفگ و  همه  شفصو 

دندوتس دندورس و  دندینش و  دنتفگ و 

رارقا نخس ، زجع  هب  دندرک  همه  نیا  اب 

هتفرگ مان  وا  زا  دیحوت  هک  تسا  نیا 

هتفرگ ماو  وا  زا  دیشروخ  هک  تسا  نیا 

هتفرگ ماد  رشب ، حور  زا  هک  تسا  نیا 

هتفرگ مارآ  شمد  زا  لد  هک  تسا  نیا 

هتفرگ ماج  ادخ  تسد  زا  هک  تسا  نیا 

راشرس هدش  یهلا  ملع  زا  مدق  ات  رس 

****

تیادف هب  مدآ  ملاع و  همه  ناج  يا 

تیاطع فطل و  زا  یمک  یتسه  ِیتسه  يا 

تیاپ فک  كاخ  هب  سودرف ، ۀسوبلگ 

تیازف ْحور  سفن  زا  حیسم  هدییور 

تیانث دنوادخ ، رکذ  کلم و  راک 

رارکت هدش  مئاد  هک  تسا  یهلا  رکذ  نیا 

تریغص لفط  هر  كاخ  نهک  خرچ  يا 

ترینم يور  یلزا  مزب  رگنشور 

تریقح دنناهج  ناگرزب  رشح ، ات 
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تریقف دنتشهب  لها  نانج  هب  یتح 

تریشب دندوب  هرسکی  ناربماغیپ 

رارقا تا  ییاقآ  هب  دندومن  هتسویپ 

****

تسا باسح  قوف  ادخ  فصو  نوچ  وت  فاصوا 

تسا باتک  راچ  نیا  رب  هطلس  ار  وت  نآرق 

تسا باوث  تسا ، باوث  تسا ، باوث  وت  بح 

تسا باقع  تسا ، باقع  تسا ، باقع  وت  ضغب 

تسا بارس  وت  یب  ناهج  یتایح و  بآ  وت 

رات بش  تسوت  یب  همه  زور  يرهم و  وت 

ییحو روآ  مایپ  وت  یحو و  تّما  ام 

ییام ربهر  ادخ ، ییادخ  تسه  ات 

رب رد  یملاع و  همه  ناج  وت 
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ییام

ییام رس  رب  یلزا  فطل  ۀیاس  وت 

ییام رگنشور  لعشم  دبا  ماش  ات 

راوشد هن  تسا ، لاحم  دیحوت  وت ، رون  یب 

****

دیاشگن رد  سک  يور  رب  قح  وت  تسد  یب 

دیاشن دنوادخ  دمح  تا  یتسود  یب 

دیابرن لد  یسک  فسوی ز  وت  نسح  یب 

دیادزن لد  زا  یمغ  گنز  وت  مان  یب 

دیاین قلخ  زا  مثیم ،»  » زا هن  وت  حدم 

راوهش ِرُد  دزیر  همه  قیقع  مریگ ز 

يرورس تاوامس  هب  دنک  نیمز  بشما 

( تدالو ) يرورس تاوامس  هب  دنک  نیمز  بشما 

يرورپ حور  هّکم  میسن  بشما 

نارتخا رهم و  هم و  هّکم  رود  هب  بشما 

يرتشم دنتشگ  همه  لحز  ات  هرهز  زا 

رون جوم  كالفا  رب  هتفر  كاخز  بشما 

يرترب سوک  دنز  شرف  شرع ، هب  بشما 

ربت اب  رهد  ِنکش  تب  لیلخ  دمآ 

يرذآ ياه  تب  نت  رب  هزرل  هداتفا 
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بل هب  ناشلیلهت  همغن ي  هبعک  ياه  تب 

يرهوگ سیدقت  هب  هدرک  هّکم  راجخا 

نتشیوخ رصق  هرکنکز ي  ناوریشون !

يرتسگداد تلدعم و  دورس  ونشب 

کشخ دندش  هوامس  دور  هواس ، يایرد 

يرگید رارسا  هب  ود  ره  دنرب  تریح 

رشب رس  رب  ادخ  هداهن  فرش  جات 

يرپ يروح و  کلم و  رد  روش  هداتفا 

رهپس هر  نیطایش ، يور  هب  دش  دودسم 

يرحاس ملع  هدش  هتفرگ  نانهاک  زا 

كاخ هب  نوگنرس  ناتب  شومخ و  هدکشتآ 

يرونخس زا  ناهشداپ  قطن  هداتفا 

گرزب کچوک و  ینغ  ریقف و  نز و  درم و 

يربارب دورس  هناقشاع  دنناوخ 

اه هلیبق  موق و  هرسکی  دنهد  دیاب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


يردارب تسد  همه  رگیدکی  تسد  رب 

هدمآ رشحم  هعقاو ي  هتشگن ، رشحم 

يرشحم تایآز  هدش  رپ  دوجو  کلم 

يدمرس تایآز  تفگش  سب  تسا  يزار 

يرواد راتفگز  بیجع  سب  تسا  يّرس 

تسا هدیمد  تلادع  رون  دینک  رواب 

يرگمتس رود  هدش  یط  دینک  رواب 

تسا دمحا  دالیم  هدژم ي  دینک  رواب 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم گرزب  دیع  دینک  رواب 

*********

تسا رگید  دیع ، نیا  رگید و  قلخ  ِدایعا 

تسا ربکا  دنوادخ  دیع  دینک  رواب 

دینک هگن  ار  یبن  لامج  هنیئآ ي 

تسا رظنم  دنوادخ  لامج  هنیئآ ي 

دیونشب دنوادخ  گناب  لیئربج  یب 

تسا رتسگ  حدم  یبن  فصو  هب  ادخ  اریز 

تسوا دورد  یهلا  مالک  نیرتابیز 

تسا رتشوخ  تسود  نخس  يرذگب  هچ  ره  زک 

ماش روصق  ات  نمی  خرس  ياه  خاک  زا 

تسا رّونم  رّونم  لامج  نآ  رون  اب 
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تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شمان  وت  زیزع  هنمآ ، يا 

تسا ربمیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شمان 

تسایبنا رخف  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هنمآ  يا 

تسا رس  ناربمغیپ  همه  زک  سوبب  شتسد 

تانئاک ّلک  هکئالم و  قلاخ و  زا 

تسا رّرکم  تاولص  شضراع  هام  رب 

تسا یلع  وا  رون  لد ، روشک  باتفآ  نیا 

تسا ردیح  شیمارگ  ناج  ناج و  ِناج  نیا 

رت عیسو  ملاعز  تسا  یتمحر  ِرحب  نیا 

تسا رثوک  رحب ، نینچ  ياهبنارگ  ّرُد 

حور سفن  کی  هکنآ  تسا  نیا 
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وا شخب 

تسا ربارب  قیالخ  مامت  تعاط  اب 

شرع زارف  رب  وا  هگرد  مالغ  ياپ 

تسا رشحم  لها  رس  هب  وا  ّیصو  تسد 

تسایبنا متخ  قح  یّلجت  نّیلوا  نیا 

تسا رّخؤم  تّوبن  ماقم  رد  دنچ  ره 

تسخن هولج ي  وا  هولج ي  رهد ، حبص  زا 

تسا رخآ  فرح  وا  هتفگ ي  رشح  زور  ات 

یفطصم دالیم  بش  رد  دینک  رواب 

تسا ربکا  هللا  همه  ناشراعش  اه  تب 

حیسم ترضح  سفن  نوچ  دینک  رواب 

تسا رورپ  حور  همه  هّکم  میسن  بشما 

هدمآ كاخ  رب  هکئالم  یناشیپ 

هدمآ كالفا  هجاوخ ي  دینک  رواب 

*********

تسوا لامج  یهلا  لامج  هنیئآ ي 

تسوا لالج  تخت  هّلپ ي  رهپس  ماب 

ناتسآ كاخ  نادق  ورس  لامج  هام 

تسوا لاله  نودرگ  تماق  لاله ، نوچمه 

مگ هتشگ  دنخبل  لُگ  رد  رهپس  رهم 
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تسوا لالب  سکعز  تشهب  یئابیز 

زارد شا  هناخ  يوس  هب  ناربمیپ  تسد 

تسوا لاصو  ماج  هنشت ي  رضخ  ياه  بل 

لاثم یب  دنوادخ ، لاثم  یب  نسُح  نوچ 

تسوا لاثم  یب  خر  باتفآ  مناهُرب 

بل ود  رب  دنخبل  لگ  ناهد ، زا  يراج  نوخ 

تسوا لادم  ّتیدبا  ات  میظع  قلُخ 

يو نأش  ِنود  درِخ  نابحاص  راتفگ 

تسوا لامک  -و  حم همه  ایبنا  ماهوا 

دنلب ارو  ياول  هدومن  ادخ  تسد 

تسوا لاوز  یب  تکلمم  دوجو ، کلم 

ندز نانمشد  يور  هب  یتسود  دنخبل 

تسوا لاصخ  نسح  هروس ي  تسخن  فرح 

دنرثوک ماج  بل  هنشت  تشهب  لها 

ماج هنشت ي  هک  نیبب  رثوک 
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تسوا لاصو 

يو دونش  تفگز و  تسا  يا  هفیطل  نامیا 

تسوا لاخ  ّطخ و  زا  رپ  هک  يا  هفیحص  نآرق 

قارف هلعش ي  زا  يا  هرارش  ار  عمش  ره 

تسوا لاح  روش و  زا  یتمایق  ار  عمج  ره 

يو مالس  دورد و  هشیمه  کلم  رکذ 

تسوا لامج  هام  هب  هرامه  ادخ  مشچ 

دوجو یئابیز  همه  نیا  دینک  رواب 

تسوا لایخ  شقن  رّوصت  زا  يریوصت 

ترخآ ایند و  تّزع  دینک  رواب 

تسوا لآ  نآرق و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هیاس ي  رد 

ام لاس  هام و  بش و  زور و  دینک  رواب 

تسوا لاس  هام و  بش و  زور و  ضیف  لومشم 

میدمرس دنوادخ  كاپ  تاذ  دبع  ات 

میدّمحم لآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هیاس ي  رد 

*********

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياول  تحت  دوجو  کلم 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياطعز  یمن  اقب  ِرحب 

وا شخب  حور  سفن  زا  هدنز  دیحوت 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يانث  حدم و  باتک  نآرق 
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درک جورع  مراهچ  رهپس  رب  هک  یسیع 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياعد  هب  وا  تایح  اوط 

دهد ناشن  ار  ادخ  هجو  هک  يا  هیآ  ره 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يامن  مامت  هنیئآ ي 

؟ تساجک ار  یحو  نخس  دونشب  هک  یشوگ 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياسر  يادص  زا  رپ  ملاع 

لد يافص  کئالم ، ياعد  ادخ ، برق 
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تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياسک  ثیدح  ندناوخ  رد 

رون غارچ  اب  لد  دیآ و  فک  رب  هلال  ناج 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياوه  لاح و  هک  یلفحم  رد 

نیملسم مالسا و  تدحو  زمر  حاتفم 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياشگ  هدقع  ياه  تسد  رد 

تسین ضحم  رفک  زج  رُجهََیل » لجَّرلا  َّنِا  »

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يادخ  مالک  اب  گنج  نیا 

لیئربج تسیک ، وا  ییادتبا  درگاش 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يازف  حور  سرد  نوهرم 

دنز یم  جوم  اج  همه  شتیالو  رون 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يالو  ماج  دوجو ، فرظ 

زاب دنوش ، ییاط  متاح  هک  رگا  ملاع 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يادگ  دنرگنب  هک  ره  رب 

تسین هنیدم  شکاپ  تبرت  رازم و  اهنت 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يارس  نحص و  دوجو  کلم 

تسادخ تمحر  ادخ ، تشهب  ادخ ، نصح 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياولز  هیاس ي  هک  اج  ره 

یلو یلع  ياول  ّلظ  هب  دوب  ملاع 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياول  ّلظ  هب  یلع  یّتح 

تسین لیئربج  ددم  زج  دینک  رواب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يارس  هحیدم  رگا  مثیم » »

مدز یمن  دمحا  نماد  هب  لد  تسد  رگ 

مدز یمن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم حدمز  مد  هنوگنیا 

تسایبنا يایحا  كرابم  بش  بشما 

( تدالو ) تسایبنا يایحا  كرابم  بش  بشما 

تسایبنا ياقآ  تدالو  ِبش  اریز 

، دوجو کی  رد 
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؛ دوجو ملاع  دنک  هولج 

تسایبنا يابیز  تروص  لامج ، کی  رد 

، ناج ِناهج  ناهج و  ناج  گرزب  دیع 

تسایبنا يالوم  دّیس و  ادخ و  دیع 

هدمآرس تیرشب  تبرغ  نارود 

هدمآ ربمغیپ  تدالو  بش  ینعی 

****

دهد نامسآ  نیمز ، لها  هب  ادخ  بشما 

دهد نادواج  فرش  ار  دوجو  کلم 

، ار شیوخ  يارآ  لد  لامج  ادخ  بشما 

دهد ناشن  دّمحم  يابرلد  يور  اب 

، شیوخ لوسر  رینم  لامج  وترپ  اب 

دهد ناهج  مشچ  هب  رون  رشح ، حبص  ات 

تسا دمحا  دالیم  هک  دیهن  قبط  رد  ناج 

تسا دّمحم  ِدیع  همه : رب  دینک  نالعا 

****

هنمآ داد  رمق  ِکشر  تادخ  بشما 

هنمآ داد  رسپ  وت  رب  شیوخ  نسح  اب 

وا قوش  هب  يدیشک  راظتنا  هام  ُهن 

هنمآ داد  رب  وت  يوزرآ  لخن  ات 
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تسا دّمحم  شمان  یمارگ و  وت  دنزرف 

هنمآ داد  ربخ  تادخ  ار  هدژم  نیا 

تسا كرابم  دمحا  تدالو  ار  وت  کنیا 

تسا كرابم  دّمحم  مان  وت  دمحا  رب 

****

تسادخ رهظم  وت ، ِدّمحم  هنمآ ! يا 

تسادخ ِرظنم  وا  ِییایربک  راسخر 

، تسد يور  هب  شریگب  یحو  باتک  نوچمه 

تسادخ ربمغیپ  هک  سوبب  مدق  ات  رس 

، دنک يربمغیپ  همه  رب  رشح  زور  ات 

تسادخ ِرخآ  نخس  وا ، یحو  راتفگ 

نیا تسادخ  يامن  مامت  ۀنییآ 

نیا تسایبنا  زا  رت  شیپ  تسا و  هدمآ  سپ 

****

تسا رس  ایبنا ، زا  تدمحم  هنمآ ! يا 

تسا ربمیپ  مه  ناربمایپ  همه  رب  نیا 

تسا دهاش  تسا - یهلا  یحو  هک  وا - نآرق 
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تسا رترب  مظعلاولوا ، ناربمیپ  زا  نیا 

وا ماقم  لالج و  نأش و  لامک و  ردق و 

تسا رواب  قوف  فلس ، يایبنا  رد  یتح 

تسایبنا ِرالاس  هلفاق  هک  هن - لفط  نیا 

تسایربک یحو  شسفن ، ره  شاب  هاگآ 

****

نک مایق  دمحم  ياپ  شیپ  هبعک  يا 

نک ماقم  بسک  روآ و  فاوط  شرود 

اشگرب شوغآ  يو  قوش  هب  ارح  راغ 

نک مالس  دّمحم  هب  اه  هوک  دننام 

تکرابم دّمحم  دیع  هکم  رهش  يا 

نک مارتحا  ناربمایپ  دّیس  زا 

هدمآ رس  تلالض ، ملظ و  رفک و  نارود 

هدمآ ربمغیپ  هک  داب  دنلب  شمان 

****

تسا دمرس  ِدنوادخ  دیع  دمحا  دالیم 

تسا دلخم  ِدلخ  همه  شمدقم  ملاع ز 

دش مکح  هبعک  مرح  رد  هبعک  ِّبر  زا 

تسا دمحا  دالیم  هک  دینک  بدا  اه  تب 

دش مامت  تراسا  یگدرب و  نارود 
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تسا دّمحم  نیا  روگ ، هب  هدنز  نارتخد  يا 

یلج ةزاوآ  هب  دنهد  ادن  اه  تب 

یلع یلع  لص  دّمحم و  یلع  ّلص 

****

تسا ملاع  نافیعض  ِمامت  روای  نیا 

تسا مدآ  دالوا  ۀشیمه  یجنم  نیا 

؛ رشح مایق  ات  ناگدشمگ  يامنهر  نیا 

تسا مرکم  لوسر  قلخ ، عمج  ِعمش  نیا 

كاپ مسج  هب  یهلا  يایبنا  يور  نیا 

تسا مسجم  حور  همه  رس  هب  ات  ياپ  نیا 

تسا هدوب  لیزنت  بحاص  هک  هن  لفط  نیا 

تسا هدوب  لییربج  ملعم  وا  درگاش 

****

تسد تشاد  نینوک  تقلخ  هب  ادخ  یتقو 

تسلا هنامیپ  تسایبنا ز  یقاس 

لجوزع يادخ  اب  نیا 
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نخس مه  دوب 

تسا هدوبن  يزور  بش  یحبص و  هک  يزور 

دوب دوب و  دوب و  ادخ  لوسر  لسر  زا  شیپ 

تسه تسه و  تسه و  ادخ  لوسر  لسر  زا  دعب 

مدع رد  دوب  شلگ  بآ و  زونه  مدآ 

مدق قلاخ  ربمایپ  وا  دوب  وا 

****

یتیاده غارچ  رشح  مایق  ات  وت 

یتیآ زاجعا و  بحاص  مالک  ره  اب 

يربمیپ ار  ناربمایپ  دبا  ات  وت 

یتیالو مکح و  بحاص  درف  درف  رب 

تسام راعش  نیا  مما  ایبنا و  نیب  رد 

یتیانع دمحم  میاوت  تما  ام 

وت لآ  تسا و  هدوب  وت  ناوخ  هحیدم  مثیم » »

وت لالج  ردق و  روخ  رد  تسین  دنچ  ره 

هدمآ رگید  فرش  ار  دوجو  بشما 

( تدالو  ) هدمآ رگید  فرش  ار  دوجو  بشما 

هدمآ رظنم  ادخ  لامج  نآ  هولج  رد 

هدمآ رتسگ  ناهج  رهم  هریت  ماش  رد 

هدمآ رس  رب  متس  ّیگ و  هریت  نارود 
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هدمآ ربهر  کلم  روح و  سنا و  ّنج و  رب 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

تسا دمرس  راداد  ةولج  طیحم  ملاع 

تسا دّلخم  دلخ  هرسکی  دوجو  کلم 

تسا دمحا  نسح  نایع  دیهن  ور  هک  وس  ره 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لامج  باتفآ  هولج  رد 

هدمآ رتنشور  همه  رب  باتفآ  زا 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

دننز ادص  ار  ادخ  لوسر  لسر  بشما 

دننز ادج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يانث  زا  مد  کی  ره 

دننز ادتقم  نآ  نماد  هب  اعد  تسد 

لوسر مد ز  هبعک  هب  اه  تب 
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دننز ادخ 

هدمآ رواد  يوس  نکش ر  تب  دنیوگ 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

دیهد رس  دیحوت  ۀنارت  نارگ  تب  يا 

دیهد رشب  لسن  یمامت  رب  هدژم  نیا 

دیهد ربخ  اه  تب  نتسکش  ۀظحل  زا 

دیهد ربماغیپ  تدالو  زا  ماغیپ 

هدمآ رگنشور  هک  دینک  اهر  تملظ 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

تسا كرابم  ییامن  هولج  باتفآ  يا 

تسا كرابم  ییاشگ  هدرپ  بیغ  نسح  يا 

تسا كرابم  ییادخ  غورف  بش  مزب  يا 

تسا كرابم  ییاهر  عولط  ناگدرب  يا 

هدمآ رس  نایغط  ییوگروز و  نارود 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

دندّمحم ریقح  راگزور  نابوخ 

دندّمحم ریسا  ود  ره  هام  دیشروخ و 

دندّمحم ریشب  مامت  ناربمغیپ 

دندّمحم رینم  لامج  زا  هولج  کی 

هدمآ رتخا  لسر  لیخ  باتفآ و  وا 
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هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

يدمرس ّرد  فدص  دوخ  وت  هنمآ  يا 

يدمآرس ملاع  ود  نانز  رب  هبتر  نیز 

يدمحا یّما  رگ  مام  هن ، بهو  تنب 

يدّمحملا ّما  هک  لابب  دوخ  هب  کنیا 

هدمآ رهوگ  نیا  زا  رون  طیحم  یتسه 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

دنک ربز  ریز و  هدکتب  هکنآ  تسا  نیا 

دنک رمقلا  قش  زجعم  شیوخ  تشگناز 

دنک رشب  غارچ  رمع  مامت  ار  دوخ 

دنک رحس  ار  نایملاع  هایس  ماش 

هدمآ رورپ  ناهج  ِرهم  وت  نماد  رد 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

داب هتسجخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رون  وت  رب  هّکم  يا 

 ِ ياهتب
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داب هتسکش  وا  ربت  اب  كرش 

داب هتسسگ  وا  ِسفن  اب  رفک  دنویپ 

داب هتسب  راوخناهج  نارگمتس  ِتسد 

هدمآ رب  دناتس  لدع  ِداد  هک  یتسد 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

تسا كرابم  دمرس  تیآ  ود  شیادیپ 

تسا كرابم  دیّؤم  دیع  ود  ار  حبص  کی 

تسا كرابم  دمحا  یّلجت  یگریت  رد 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نبا  دالیم 

هدمآ رگید  فدص  زا  یهلا  يّرد 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

نیا تسا  رگنشور  لعشم  ملع  مشچ  رد 

نیا تسا  رفعج  ادخ  ّیلو  لک  داتسا 

نیا تسا  ربمغیپ  ِتقیقح  ۀنیئآ 

نیا تسا  ربهر  مشش  تسا و  متشه  ِموصعم 

هدمآ رهظم  نیمشش  ار  يادخ  يرآ 

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

يرفعج ِمسر  هر و  هرامه  دوب  ار  ام 

يردیح قشع  يرفعج و  مارم  یشم و 

يرورس دجم و  للم  مامت  رب  میراد 
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يربهر میدومن  غارچ  هدراچ  اب 

هدمآ رتسگ  انث  ریسم  نیا  رد  مثیم » »

هدمآ ربمغیپ  قداص و  ماما  دیع 

يدروآ رهوگ  فرش  رحب  يا 

( تدالو ) يدروآ رهوگ  فرش  رحب  يا 

يدروآرب لامک  لخن  يا 

يدروآ رگداد  هنیئآ 

يدروآ رمق  دوخ  نماد  رد 

يدروآ رسپ  ار  هللا  دبع 

يدروآ ردپ  ار  هللا  قلخ 

يداز نیئآ  ادخ  قولخم 

يداز نیسای  اهاط ،  دمحا ، 

نیب دم  رس  یلجت  هدید  يا 

نیب دمحا  خر  ادخ  رهش  رد 

نیب دلخم  دلخ  همه  ملاع 

نیب درجم  حور  شیادیپ 

نیب دیوم  لوسر  دالیم 

هللا یلص   ) دمحم لامج  دیشروخ 
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نیب هلآ ) هیلع و 

دمآ راهن  لیل و  هد  تنیز 

دمآ راهب  ریوک  تشد  رد 

دمآ تاجن  رضخ  هک  زیخرب 

دمآ تایح  بآ  همشچ  اب 

دمآ تاملظ  يوس  دیشروخ 

دمآ تافص  يادخ  قولخم 

دمآ تاذ  هولج  هنیئآ 

دمآ تاولص  بش  هک  هللااب 

نز دمحا  هدنخب  دنخبل 

نز هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم كاخ  هب  هسوبلگ 

وا لامک  وحم  هدش  نودرگ 

وا لالج  وحم  همه  ملاع 

وا لاعن  فص  هدنب  هم 

وا لالب  يادگ  دیشروخ 

وا لاخ  طخ و  نخس  نآرق 

وا لآ  يو و  رهم  نامیا 

کچوک نهد  شانثو  حدم  رد 

کچوک نخس  تسا و  ملقو  حول 

هدنز وا  تیانع  هب  ملاع 
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هدنب وا  تیاده  هب  مدآ 

هدنشخب قلاخ  هب  دنگوس 

هدنشخرد هام  هب  دنگوس 

هدنزورف رهم  هب  دنگوس 

هدنبات رتخا  هب  دنگوس 

ملاع نیا  ربمیپ  دوب  وا 

مدآ کلم و  کلف و  زا  شیپ 

ار ناناج  خر  رگنب  اناج 

ار ناج  ناهج  ود  ناهج  ود  ناج 

ار نآرق  بتکم  هدنرآ 

ار ناکما  ملاع  هدنامرف 

ار ناسنا  تیاده  حابصم 

ار نانم  رواد  ربمغیپ 

دمآ يده  رون  هدشمگ  يا 

دمآ ادخ  لوسر  دالیم 

شلیلجت هب  قلخ  هبعک و  وا 

شلیزنت مزمز  باریس ز 

؟  شلیف هپس و  ههربا و  وک 

شلیبابا گنچ  هب  دنراک 

شلیجس هب  دننکش  مهرد 
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شلیلضت هب  دنشک  دیکزو 

شنآرق توبن و  تسا  هدنز 

شنابهگن تسادخ  تسد  نوچ 

تفه يا 
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وت ریقح  رهپس 

وت ریفس  لوسر  جنپ  يو 

وت ریشب  باتک  راچ  يو 

وت ریسا  نوکود  حور و  هس 

وت ریظن  تسین  یئاتکی و 

وت رینم  غارچ  دیحوت 

ام تایح  بآ  وت  راتفگ 

ام تاولص  تبل  لعل  رب 

دشخب ناور  حور ،  هب  وت  فصو 

دشخب ناوت  بلق  هب  وت  رهم 

دشخب نابز  ماک  هب  وت  حدم 

دشخب نما  قلخ  هب  وت  مان 

دشخب ناج  همه  رب  وت  راتفگ 

دشخب ناهج  ود  ره  وت  نیکسم 

یئاضیب دی  دص  ود  ياسوم 

یئاحیسم رازه  ياسیع 

تنآرق تسا ز  یقرو  نودرگ 

تناتسبد غارچ  دیشروخ 

تناملس قشاع  هدش  تنج 

تناملسم دنلسر  لیخ 
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تنامهم همه  ناهج  ود  قلخ 

تناوخ انث  تسادخ  هن  ملاع 

دش لماک  وت  يانث  هب  نآرق 

دش لزان  وت  حدم  هب  كالول 

یتسا میتی  رد  هک  دنچ  ره 

یتسا میدق  رحب  هیامرس 

یتسا میلک  رازه  روط  مه 

یتسا میظع  قلخ  بحاص  مه 

یتسا میرک  گرزب و  الوم و 

یتسا میکح  ریصب و  اناد و 

تتشم رد  هک  هناد  وچ  دیشروخ 

تتشگنا همین ز  ود  هتشگ  هم 

تمیرکت هب  يادخ  فیصوت 

تمیمصت یپ  کلم  هتسب  فص 

تمیلست همه  لسر  جاوفا 

تمیمصت هتشر  هب  هدادرس 

تمیلعت يوجشناد  تقلخ 

تمیهفت رکفت و  جاتحم 

دیوگ یمه  وت  زا  نخس  مثیم ) )

دیوگ یمن  وت  تبقنم  زج 
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وت ناویا  زا  یتشخ  شنیرفآ  مامت  يا 

( تدالو ) وت ناویا  زا  یتشخ  شنیرفآ  مامت  يا 

زا يرطس  ملاع  برغ  قرش و  ملع 
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وت نآرق 

وت نامهم  همه  اه  ینیمز  اه  ینامسآ 

وت نادنخ  هچنغ ي  زا  حیسم  ناج  دنک  لگ 

وت نادند  رهوگ  زا  اهدیشروخ  هدنخ ي 

وت ناریح  وت  نونجم  وت  توهبم  اه  لقع 

دناوت داشرا  نوهرم  همه  اه  ینامسآ 

دناوت دادما  جاتحم  ناهج  ناریگتسد 

دناوت دادقم  ناملس و  هدنب ي  نارایرهش 

دناوت دالوا  ِطخ  رد  بَا  تفه  ُّما و  راچ 

دناوت دالیم  حبص  ریشب  رسکی  ایبنا 

وت ناقرف  زا  هدیبات  ناشبلق  رب  اهرون 

ناشرالاس ناوراک  وت  ناوراک ، کی  ایبنا 

ناشرازاب فسوی  وت  يرتشم ، نایور  بوخ 

ناشراک وت  ترضح  دورد  تقلخ  قلاخ و 

ناشراوخمغ ییوت  اهنت  ییوت  اهناسنا  ّلک 

ناشرادیب وت  هتفخ  تلفغ  باوخ  رد  نیملسم 

وت نآرق  ترتع و  نانمشد  زا  ربخ  یب 

نت وچ  تّما  یتّما  ِناج  ِناج  اپارس  وت 

نحم دنیب  ناج  هظحل  کی  رگا  بات  یب  دوش  نت 

نز جوم  يرحب  وچ  دش  تّما  وت ، رب  تناها  اب 
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نز درم و  ناوج و  ریپ و  یسب  دمآ  شورخ  رد 

نَرَق ِناپوچ  دننام  دزس  وت  ناورهر 

وت نادند  دنکشب  نوچ  ناشنادند ، دنکشب 

باطخ دوخ  بیبح  تدوبعم  تاذ  هدرک  هک  يا 

باجح ربا  زا  رهم  نوچ  رگ  هولج  تغورف  يا 

باوج زا  فیح  یهلبا  وت  رب  درک  تراسج  رگ 

بارس زا  مک  وا  سونایقا و  قوف  تعسو  هب  وت 

باتفآ غورف  مک  ددرگن  گس  يادص  اب 

وت نایاپ  یب  ِرون  تمایق  ات  دشخرد  یم 

تسا ملاع  فرظ  زیربل  تتمحر  غورف  زا 

تماق وت  نوچ 
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تسا مخ  نودرگ  يزارفرب 

تسا مدآ  لامک  دیع  وت  دالیم  هلیل ي 

تسا مظعا  لوسر  لاس  نآ  هک  یلاس  رد  هصاخ 

تسا مکحم  تباتک  نوچمه  وت  دیحوت  هیاپ ي 

وت ناونع  نامسآ  نیبج  رب  هتشگ  تبث 

تسوت داد  لدع و  وحم  ایند  تسا  نرق  هدراچ 

تسوت دایرف  زا  یگناب  ملاع  نامولظم  هآ 

تسوت دازآ  یگدازآ  وت  موکحم  یگدرب 

تسوت دابآ  ادخ  کلم  ادخ  ّییادخ  ات 

تسوت دالیم  اه  هظحل  اهزور و  اه و  هتفه 

وت نافرع  می  زا  ملع  رهوگ  دشوج  هکسب 

یتخودنا لدع  ناسحا و  رز ، میس و  ياج  هب  وت 

یتخود نمشد  هب  ّیتح  تمحرم  هاگن  وت 

یتخوس نازوس  عمش  نوچمه  قلخ  يارب  وت 

یتخورفا غارچ  ناسنا  لد  رد  تمکحز  وت 

یتخومآ رشب  رب  أرِقا  برِضا ، ياج  هب  وت 

وت نامحّرلا  هب  نآرقلا  مّلع  دشخرد  یم 

يدمآ رون ، اه  هنیس  رد  دبا  ات  يا  يدمآ 

يدمآ روط ، زا  هتشگرب  یسوم  يا  يدمآ 

يدمآ روصنم ، هتسویپ  تتیار  يا  يدمآ 
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يدمآ رومعم ، وت  زا  یتسه  کلم  يا  يدمآ 

يدمآ رود ، تضراع  زا  دب  مشچ  يا  يدمآ 

وت نادنخ  بل  قاتشم  حبص  يا  نک ، هدنخ 

؟ درورپ رذوبا  ناملس و  وت  لثم  ات  تسیک 

؟ درورپ ردیح  وچمه  ملاع  ود  درم  ات  تسیک 

؟ درورپ رثوک  یحو ، ناتسوب  رد  ات  تسیک 

؟ درورپ رهوگ  ود  ناجرم  ؤلؤل و  نوچ  ات  تسیک 

درورپ ردام  ّدح  رد  يرتخد  بنیز  وچ  ای 

وت ناماد  هدرورپ ي  نینمؤملاریما  يا 

يراج تسوت  بان  مالسا  زا  تمکِح 
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رتشیب

رتشیب يراس  تسوت  باتک  مکح و  زا  شناد 

رتشیب يراسکاخ  تیوک  هب  ار  نازارفرس 

رتشیب يرای  سنا  ّنج و  دنهاوخ  یم  وت  زا 

رتشیب يراد  دنراد  ایبنا  ّلک  هچنآ 

وت ناسحا  هرفس ي  نامهیم  نیّیبن  يا 

تسام نابات  لعشم  ود  وت  نآرق  ترتع و 

تسام نازیم  هّفک ي  ود  تفرعم  رهپس  ود 

تسام نآرق  ترتع و  انامه  ام  ایند  ّلک 

تسام نازیم  هّفک ي  ود  تفرعم  رهپس  ود 

تسام نآرق  ترتع و  انامه  ام  نید  ّلک 

تسام نامیپ  لزا  زور  زا  ود  نیا  ظفح 

تسام نامیا  تّزع و  تناما  ود  نیز  يوریپ 

وت نآرق  ترتع و  ناوخ  حدم  مثیم »  » تسیک

دیون دوب و  دیما  دادماب 

( تدالو  ) دیون دوب و  دیما  دادماب 

دیشروخ قفا  زا  دز  رس  نز  هدنخ 

تشون رهپس  رد  رون  طخ  اب 

دیمد لهج  ماش  هب  شناد  حبص 

اهناسنا دیسر  نایاپب  بش 
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اهناسنا دیمد  نآرق  حبص 

حیصف نحل  هب  اه  هرذ  اه  هرطق 

حیلم توصب  اه  گنس  اه  گیر 

ریبکت ناشیاسر  گناب  همه 

حیبست ناشمادم  رکذ  همه 

هایگ لخن و  غاب ئ  تشد و  زا  دزیخ 

هللا الا  هلا  همغن ال 

رورس دجو و  دیع  دیما و  دیع 

رون تدالو  یگریت  ندرم 

ملظ يادو  نافعضتسم  دیع 

روگب هدنز  ناتعلط  هم  دیع 

ریپ تزع  ناوج و  دشر  دیع 

ریسا نانز  يدازآ  دیع 

تسا برع  دیس  دالیم  دیع 

تسا بش  رفک  زور  زور و  قح  بش 

ران رد  بطحلا  هلامح  نت 

دیع
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تسا بهل  یبا  ادی  تبت 

دیحوت فص  رد  هک  تدحو  دیع 

دیدجت دوش  نیملسم  تلزع 

مایق قافتا  هب  ار  ناتسود 

مارح قافن  زجب  ار  نانمشد 

ناشافخ مشچ  روک  دوش  ات 

مادم باتفآ  رون  دهدیم 

ودع لخب  ران  هب  دزوسب  وگ 

وه الا  هلا  هدحو ال 

تسلا دهع  تسا و  تدحو  هتفه 

تسویپ مهب  اه  هرطق  اس  لیس 

دوعس لآ  شورف  نید  یتفم 

تسد زا  دوخ  يوربآ  داد  تفم 

دنیوج قح  لامج  اه  تب  همه 

دنیوگ هل  کیرش  هدحو ال 

تفر یتسه  نورد  زا  یگریت 

تفر یتسم  رورغ و  ربک و  وید 

تفای نایاپ  ملظ  دادیب و  رود 

تفر یتسرپ  تب  تشگ و  نوگن  تب 

هایس دیفس و  رمحا و  رفصا و 
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هللا لوسر  هیاس  رد  همه 

رابکتسا گنچ  نافیعض  يا 

رامعتسا گنج  ناریسا  يا 

دزرس قفا  زا  يدازآ  رون 

رامثتسا دنب  دینالسگب 

مایق مایق  ناگتفخ  يا  ناه 

مارح مارح  یگدرب  تلذ و 

دننادنس تشپ  هچرگ  نانمشد 

دننامیا کتپ  ریز  رد  درخ 

دنتسپ قح  موجه  لیس  شیپ 

دنناینب تخس  هنتف  رد  هچرگ 

دیشورخب رحب  وچمه  اه  هرطق 

دیشوک نارگمتس  لاوز  رب 

دیشخر بش  همین  هکم  زا  یقرب 

دیشخب یگناگی  غورف  هک 

تسا یکی  هک  دز  شقن  رون  طخ  اب 

دیفس هایس و  رمحا و  ضیبا و 

تسین یمان  دیفس  رد  سک  دجم 

تسین یمارگ  یسک  يوقت  هیزج 

تشوخ مالک  ادخ  باتک  يا 
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رشب تاجن  يو 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


تشوخ مایپ 

مولظم ره  تاجن  راعش  يو 

تشوخ مان  هشیمه  ملاظ  شیپ 

وت هیاپ  مه  جوا و  زا  رترب 

وت هیآ  هیاب  تدحو  زمر 

اهناج تمدقم  نابرق  هب  يا 

اهناسنا تاجن  رب  نز  گناب 

فوخ رپ  اهتشد  اهنت و  همر 

اهناپوچ دندش  ناگرگ  رای 

رآ رب  گناب  دوجو  کلمب  وت 

رادیب ینک  رگمار  ناگتفخ 

تسین نامیا  لدع و  هک  اجنآ  رد  وگ 

تسین ناملسم  دوب  تکاس  هک  ره 

تسوخ نایوخ  هدنرد  اب  ار  هکنآ 

تسین ناسنا  هک  قحب  ناملسم  هن 

ار تما  لوسر  يا  نز  گناب 

ار تدحو  زاب  دییایب  هک 

روگ بل  ات  قشع  راد  زا  مثیم » »

روز قطنم  هیلع  رب  اشگ  بل 

تنت درب ز  اپ  تسد و  را  نمشد 
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روش همه  اب  تسود  لد ز  يربم 

دایرف نزب  الب  رادرس 

دادیب تلذ و  ریز  هدم  نت 

كرابم ترمث  متفگ  راهب  هب 

( تدالو ) كرابم ترمث  متفگ  راهب  هب 

كرابم ترجش  متفگ  تشهب  هب 

كرابم ترمق  متفگ  رهپس  هب 

كرابم ترحس  متفگ  لاصو  هب 

كرابم ترهگ  متفگ  دوجو  هب 

كرابم ترفظ  متفگ  بیکش  هب 

دمآ دمحا  بش  متفگ  میلک  هب 

دمآ دّمحم  هک  متفگ  حیسم  هب 

****

مشون شیع و  بش  بشما  تسا  شوخ  هچ 

مشورس درذگ  نودرگ  کلم ز  وچ 

مشوجب نورد  رثوک ز  بارش  وچ 

مشوکب فعش  یقاس ز  لاصو  هب 

مشومخ بل  ود  يوه و  ياه و  نم و 

دناتس دهد و  مناج  هرامه  هک 

، دیوگب یبن  ز 
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دناوخب یلع  ز 

هکم ياج  همه  رپ  دَوب  ادخ  ز 

هکم ياضف  هب  ملاع  قرغ ، هدش 

هکم ياوه  هب  مدوجو  رپ  هدز 

هکم يامس  هب  هکم ، نیمز  هب 

هکم يافص  هب  هبعک ، ماقم  هب 

هکم يادخ  هب  مرکا ، لوسر  هب 

دمحا لالج  هب  هبعک ، هوکش  هب 

دمحا لامج  هب  ادیپ  تسادخ  هک 

****

شیور غورف  نشور ز  ماش  بش 

شیوک هانپ  هب  نمیا ، نمیا »  » ِهر

شیوبس زا  یمن  تیاهن  یب  می 

شیوج رانک  هب  يورس  رضخ  دق 

شیوم دنمک  هب  هتسب  قلخ  لد 

شیوخ تشهب  هب  شقلخ ، راهب  هب 

شیانث زا  منز  مد  مد ، مادک  هب 

شیاپ هب  منکف  رس  رس ، مادک  هب 

تیارد شنخس  تیاور ، شسفن 

تیالو شفنک  توبن ، شفده 
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تیاده ار  همه  شیور ، تاولج 

تیانع اج  همه  شتسد ، تارثا 

تیآ هتسجخ  ود  شیاطع ، منم و 

تیاهن نیا  رب  هن  دودح و  نآ  رد  هن 

شلآ لوسر و  هب  نآرق ، هب  ادخ  هب 

شلالب هگن  ادرف  تسا  سب  هک 

****

ییادخ شلد  هب  دبع و  تسادخ  هب 

ییانس نهد  هتسب  سانث  هب 

ییادگ شرد  هب  ار  ناورسخ  همه 

ییادف شمدق  رد  ناربلد  همه 

ییاربک همه  ار  شتماق  دق و 

ییاسران مد  مدوجو  زا  دمد 

مرایب نابز  هب  شیانث  ناوت  هن 

مراذگ نیمز  هب  ار  ملق  ناوت  هن 

رواد لوسر  هب  نآرق ، مامت  هب 

ردیح ماقم  هب  ارهز ، لالج  هب 

رعشم هبانم  هب  هورم ، هب  افص ، هب 

ود هب 
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ربش ریبش و  هب  ارهز  تخد 

رذوب مایق  هب  ناملس ، ماقم  هب 

ربنق صولخ  هب  مثیم ، لامک  هب 

دمحا وچ  يرشب  درادن  ادخ  هک 

دمحا وچ  يردپ  درادن  رشب  هک 

****

تماک هب  مد  همه  ملاع  ود  يا  هله 

تمالک رثا  هتشذگ  کلف  ز 

تماقم نخس  میوگ  هک  وگب  وت 

تمایپ دونش  ملاع  هک  ناوخب  وت 

تمالس ادخ  تدورد ز  رشب  ز 

تمایق اب  هدش  تمایق  اج  همه 

رگید ياون  هب  یناوخب  دوش  هچ 

رگید يارح  ییآرب ز  دوش  هچ 

اه نامز  همه  هب  یتسا  ربمیپ  وت 

اه ناگیادخ  هب  یناگیادخ  وت 

اه نامسآ  همه  تنیمز  زا  یمک 

اه ناشکهک  همه  ِمامز  تفک  هب 

اه ناهج  للق  ِزارف  تمدق 

اه ناج  شقن  همه  ترون ، تاملک 
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ار ایبنا  همه  يدوب ، میعز  وت 

ار ایلوا  همه  یتسا  ربمیپ  وت 

****

ملاع دوبن  هک  يدوب  لوسر  وت 

مدآ دوبن  يدوب و  ماما  وت 

مدقم همه  رخؤم ز  همه  هب 

مرکا لوسر  وت  مظعا  یبن  وت 

می رد  میلک  هب  يدوب  لیلد  وت 

مد رد  حیسم  هب  يدوب  حیسم  وت 

یتسرپادخ وت  یلالج ، ادخ  وت 

یتسه هرامه  وت  يدوب ، هشیمه  وت 

یتسا رشحم  فص  ات  قح  لوسر  وت 

یتسا ربهر  همه  ار  ناربمیپ  وت 

یتسا رهطم  وت  یتسا ، رهطم  وت 

یتسا رتارف  وت  یتسا ، نتورف  وت 

یتسا ربمیپ  وت  ردیح ، ماما  وت 

یتسا رس  یگمه  مه ، ایبنا  وت ز 

دیوپ وت  هر  هک  مثیم »  » هب یهگن 

زا همه 
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دیوگ وت  زا  همه  دناوخ ، وت 

كرابم دیحوت ، هولج  امس  ضرا و  رد 

( تدالو ) كرابم دیحوت ، ةولج  امس  ضرا و  رد 

! كرابم دیع ، الو ، لها  الو  لها  يا 

هراتس زیر  ورف  دییوگب  خرچ  اب 

كرابم دیشروخ  هک  دییوگب  هام  اب 

دمحم دالیم  بش  ملاع  مدرم  يا 

كرابم دیدیدن ، دیشخرد و  هک  ییور 

؛ دز رس  هدراچ  هم  هام ، مهدفه  رد 

كرابم دیشخرد ، دنوادخ  رون  ای 

بشما يدش  ربمیپ  هاگمدق  هکم  يا 

بشما يدش  ردام  هک  کیربت ! هنمآ  يا 

****

شیوم هب  هتسب  ناهج  ود  ِکلم  هک  تسا  نیا 

شیور لگ  رد  دوخ  تروص  ادخ  تسا  هدید 

شیاپ ِفک  ِكاخ  همه  نایوکن  ياهرس 

شیوج هرطق ز  یکی  تالامک ، يایرد 

، تدالو حبص  زا  رتشیپ  ناربماغیپ 

شیوبس نافرع ز  رثوک  همه  هدیشون 

« ًامالس ًادَرب و   » ِلگ منهج  دیور ز 
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شیوضو بآ  زا  يا  هرطق  نآ  رد  وچ  دتفا 

شدورس تسا  ناذا  گناب  اسم  حبص و  ره 

شدورد تسا  یهلا  لغش  کلم و  لغش 

****

تسا نیمز  تاوامس و  هب  تسا  یهلا  رون  نیا 

تسا نیبم  یح  ۀنیآ  یلو  دبع  نیا 

، شناج نمشد  نیرت  تخسرس  هک  تسا  نیا 

تسا نیما  تسا ، نیما  تسا ، نیما  تفگ  یم 

نییبن كاپ  نت  هب  یمارگ  ناج  نیا 

تسا نیقی  لها  ِرظن  رد  ادخ  يور  نیا 

نانیشن كاخ  ام  ۀیاسمه  هدش  يدنچ 

تسا نیشنردص  ادخ  ِشرع  رد  هک  تسا  نیا 

دوب وا  رس  رب  ادخ  تسد  لزا  حبص  زا 

دوب وا  ِرد  كاخ  هبترم  نادب  لیربج 

****

ملاع ود  نابوخ  هک  تسیرحب 
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شبان ِرُد 

شباجح تسا  رون  هک  هدنزورف  تسا  يرون 

شدوجو دیشروخ  ةرذ  کَلم  جاوفا 

شباتک ِملع  ِعمتسم  لسُر ، حاورا 

دنتشهب رطع  زا  رپ  هک  یتشهب  ياهلگ 

شبالگ يوب  زا  نهریپ  همه  دنتسش 

دیریذپب ار  وا  بتکم  ناهج ! قلخ  يا 

شباطخ تسیهلا ، ِیحو  مسق  هللاو 

دمحا بتکم  زج  هب  خوسنم  همه  نایدا 

دّمحم تسا  لوسر  تسا  لوسر  رشح  ات 

****

دّمحم نامرف  هب  شوگ  ناهج  لها  يا 

دّمحم نأش  رد  هدمآ  بتک  جنپ  نیا 

دیتفین هناگیب  نماد  رد  هک  دیهاوخ 

دّمحم ناماد  هب  تسد  همه  دیرآ 

دشابن دنوادخ  يوس  مسق  هللاو 

دّمحم نآرق  ترتع و  زا  زج  هب  یهار 

تعاطا درک  یبن  لثم  یلع  دیاب ز 

دّمحم ناج  یسک  تسین  یلع  ریغ  نوچ 

دوب یلزا  يادخ  دوب و  یبن  هک  يزور 
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دوب یلع  دوب و  یلع  دوب و  یلع  هللاو 

****

تریشب زاغآ  زا  هدوب  لسر  لیخ  يا 

تریرس دوبعم ، هگتولخ  هدمآ  يو 

تسا زاین  هچ  شنانج ، رازلگ  هب  رشح  رد 

ترینم ِراسخر  لگ  رب  درگن  وک  نآ 

، دشورف زان  یبن  نامیلس  تخت  رب 

تیرصح ِشرف  يور  هب  دنیشنب  سک  ره 

میدیدن میتسه و  وت  يالجت  وحم  ام 

تریسا تسا  نیما  ِلیربج  هک  تسا  يرمع 

داد رب  وت  هب  تلاسر  لخن  لزا ، حبص  زا 

داد رشب  هب  ّتیندم  اهنت  وت  نییآ 

****

تسا رون  ةروس  رد  وت  فیصوت  يرون و  وت 

تسا روط  يداو  لد ، يرون و  رجش  دوخ  وت 

حدم
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تاروت هب  لیجنا و  رد  تسا  نایع  وت 

تسا روبَز  قوف  فُحُص و  قوف  وت  نآرق 

اروح هّیسنا و  هیضرم و  وت  يارهز 

تسا روح  ۀمرس  وا  ۀّضف  ِمدق  ِكاخ 

، هرامه وت  نید  وت ، نآرق  وت ، نییآ 

تسا رورغ  تسا و  رخف  ثعاب  وت  تما  رب 

نانم ِرداق  ِدحا  ِتاذ  هب  دنگوس 

ناسنا هب  تسا  كاپ  ۀیده  کی  وت  دالیم 

****

دزان وت  هب  نامحر  ینامحر و  ۀنییآ 

دزان وت  هب  نآرق  ینآرق و  ةدنرآ 

دیوگ وت  حدم  کلف ، هب  احیسم  ياسیع 

دزان وت  هب  نارمع  یسوم  مسق ، هللااب 

، دیشروخ هم و  امس و  ضرا و  کلف و  خرچ و 

دزان وت  هب  ناملغ  يروح  رشب و  نج و 

شیادخ هدروخ  مسق  هک  ناسنا  هب  دنگوس 

دزان وت  هب  ناسنا  همه ، زا  شیپ  هک  تسا  قح 

، يرآ وت ، ناج  وا  یتسه و  یلع  ناج  وت 

دزان وت  هب  ناج  یلع ، مسج  رد  هک  هللاو 

تیارس حدم  دَوب  هک  دزان  وت  هب  مثیم » »
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تیادف هب  ملاع  همه  ملاع ! ۀجاوخ  يا 

تفرگرب خر  زا  هدرپ  بشما  بیغ  بیغ  تسد 

( تدالو ) تفرگرب خر  زا  هدرپ  بشما  بیغ  ِبیغ  تسد 

تفرگ رب  رد  ار  کلملاءاروام  ات  وا  رون 

دید هنییآ  رد  شاف  ار  دوخ  يادیپان  يور 

تفرگ ربمغیپ  يور  ار  ادخ  تاذ  نوچ  هدرپ 

دوجو ّلک  رد  دیبات  ادخ  نسح  رظنم 

تفرگ رظنم  ابرلد  نیا  يربمغیپ  ره  لد ز 

لوبق شمان  اب  تشگ  اهنت  هن  مدآ  ۀبوت 

تفرگ رس  زا  یگدنز  ملاع  هک  دش  یتشذگرس 

هدفه دادماب  زا  رتشیپ 
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عیبر هام 

تفرگرب لد  نامسآ  زا  نیمز  رد  یباتفآ 

درک لذب  نآ  رب  وچ  ار  شیور  رهم  زا  يا  هرذ 

تفرگ رواخ  ِورسخ  ار  ناهج  درک و  يا  هولج 

درک بایان  رُد  ار  ارحص  گیر  شسامت  اب 

تفرگ رت  ِلخن  گنس  نورد  زا  شهاگن  اب 

ار گنس  هوک  درک  رز  ناوت  یم  شمالغ  اب 

تفرگ رتخا  نامسآ  کی  ناوت  یم  شیادگ  زا 

ار شیوخ  نارتخا  ناماد  هب  درادهگن  ات 

تفرگ رورس  نآ  يوس  ّلسوت  تسد  نامسآ 

داد تسد  زا  شترضح  اب  ار  زاورپ  تأرج 

تفرگ رتالاب  جوا  کیالم  زا  لیربج  هچرگ 

تسوا ناملس  ۀجنپ  رد  ناربمغیپ  زجعم 

تفرگ رذوب  وا  سرد  سالک  رد  یسیع  دهز 

تساوخ هللا  لوسر  زا  يرای  ردب  رد  یضترم 

تفرگ ردیح  نماد  ربیخ  حتف  رد  یفطصم 

تفگ لیربج  یلع » الا  یتفال   » وا مد  اب 

تفرگ رواد  زا  ریشمش  یلع  وا  ياعد  اب 

تفای رون  کیالم  مشچ  وا  يارهز  خر  اب 

تفرگ رپ  لاب و  لیربج  وا  داماد  مد  زا 
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یلع درک و  یلع  رب  ربیخ  حتف  رد  هگن  کی 

تفرگ ربیخ  زا  رد  یهللادی  تشگنا  ود  اب 

دز هسوب  تدالو  زا  شیپ  شبل  لعل  رب  رکذ 

تفرگ رکیپ  رب  حور  شناهد  ضیف  زا  دمح 

دوب هدیشوپ  قح  راونا  رد  هنادکی  يرهوگ 

تفرگ رثوک »  » ادخ زا  دش ، نیملاعلل » ٌهمحر  »

دنز یگنر  کی  فال  شلالب  اب  ات  نامسآ 

تفرگ رفولین  گنر  زا  وربآ  تقلخ ، ِحبص 

وا دادقم  قشاع  لّوا  زا  دوب  ّتنج  غاب 

دوخ نماد  رب  ادخ  زک 
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تفرگ رویز  همه  نیا 

تفای دیحوت  ِرُد  شنآرق  تایآ  زا  دیاب 

تفرگ رهوگ  دبا  ات  شرون  يایرد  زا  دیاب 

ار ملع  لامک و  تاواسم و  لدع و  شناد 

تفرگ روآ  مایپ  نیا  زا  بتکم و  نیا  زا  دیاب 

تفاکش ار  ایرد  بلق  وا  ِدی  اب  نارمع  ِلجن 

تفرگ رزآ  زا  هلال  وا  مد  اب  رذآ  ِروپ 

یلع نامشچ  يور  رب  بل  تشاذگب  يا  هظحل 

تفرگ ربیخ  هوزغ  رد  افش  الوم  نآ  مشچ 

دید ماج  نایم  ار  دّمحم  ریوصت  شقن 

تفرگ رغاس  نینمؤملاریما  تسد  زا  هک  ره 

« نیملاعلل همحر   » تدوجو يا  دّمحم  ای 

تفرگرب گرب و  وت  ضیف  زا  تمحر  غاب  هک  يا 

« نیملاعلا بر   » تاذ تا  ّیصو  زک  وت  یتسیک 

تفرگ رتشگنا  دومرف و  وا  نأش  رد  اّمنا » »

تشگ وت  ناملس  دادقم و  رس  رود  نامسآ 

تفرگ رسفا  تربنق  هار  كاخ  زا  باتفآ 

ادخ تسد  اب  تشْونب  ار  وت  يوکین  مان 

تفرگ رتفد  زا  هسوبلگ  لزا  زور  ملق  ات 

دوبن وا  فرح  وت  فصو  رد  تفگ  مثیم »  » هچنآ
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تفرگ رخآ  ات  زاغآ  زا  وت  زا  نومضم  ِّرد 

ارآ ناهج  دیشروخ  ود  دش  نایامن  فرشم  کی  ز 

( تدالو ) ارآ ناهج  دیشروخ  ود  دش  نایامن  قرشم  کیز 

ار اه  نامسآ  نت  رب  دندناشوپ  رون  تخر  هک 

قح لامک  يایرد  ود  قح ، لامج  تآرم  ود 

اه لفحم  عمج  عمش  ود  قح ، لازیال  رون  ود 

یناحبس هللا  ّرس  ود  ینابر ، هللا  هجو  ود 

امیس ادخ  ناسنا  ود  یتاوامس ، راسخر  ود 

دمرس قلاخ  نسُح  ود  دی ، یسوم  ود  مد ، یسیع  ود 

دمحا یکی  قداص  یکی 
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العا یکی  یلاع  یکی 

بهذم هدنرآ  یکی  بتکم ، رگناینب  یکی 

ایوگ ار  رارسا  یکی  لعشم ، ار  راونا  یکی 

ملاع رد  دیبات  شخر  راونا  هکم  زا  یکی 

ادیپ شتعلط  باتفآ  هنیدم  رد  دش  یکی 

رشحم ات  تفات  اه  لد  هب  ار  توبن  رون  یکی 

ایحا شمد  زا  درک  ون  ار ز  تیالو  رون  یکی 

مالسلاامهیلع هللا  لوسر  لاق  قداصلا و  لاق  ياوآ  دسر 

اپ رب  دوب  ملاع  نیا  هک  ات  ملاع  لها  شوگ  هب 

هزیکاپ كاپ و  مسج  ود  رد  یمارگ  ناج  یکی 

اتمه یب  ود  ره  اتکی  كاپ  تاذ  وچ  اما  نت  ود 

تقلخ ملاع  ناج  ِناج  ِناج  تسیک ؟ دمحم 

ایند همه  دزیر  ورف  مه  رد  دنک ، يزان  رگ  هک 

نت رد  ایبنا  لک  كاپ  حور  تسیک ؟  e دمحم

اج کی  ایبنا  وا  یب  دندوب  مدع  رد  یتح  هک 

: دیوگ یلع  انالوم  هک  ییالوم  تسیک ؟  e دمحم

" الوم ربهر و  نم  ِرب  هللا  لوسر  دبع و  منم  "

قلاخ اب  تسیز  یم  رتشیپ  اه  نامز  زا  دمحم 

یندَا وَا  جوا  ات  هر  هدومیپ  ناکم  زا  دمحم 

مدآ ربهر  دمحم  ملاع ، روحم  دمحم 
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احطب دیس  دمحم  یتسه ، یجنم  دمحم 

شحدم رتفد  نآرق  هدوب  وکنآ  تسیک ؟ دمحم 

اناد رداق  زا  ریغ  هب  سک  دنادن  ار  شفصو  هک 

زگره یلع  قح و  زج  تخانشن  یسک  ار  دمحم 

ار ردیح  تخانشن  یسک  وا  ادخ و  زج  هک  نانچ 

مزمز زا  بل  میوش  رثوک و  بآ  مریگ ز  وضو 

اشنا نخس  قداص  ترضح  حدم  هب  هگنآ  منک 
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رورس مشش  ربهر ، مشش  يداه ، مشش  الوم ، مشش 

ایرد شش  ّرُد  مه  دوب ، رهوگ  شش  يایرد  مه  هک 

دزیخ شمد  زا  تحاصف  دزیر ، شبل  زا  تقادص 

اضما ردق  رهم و  اضق  دبع و  کلم  ردق و  کلف 

رفاک همه  شرهم  یب  دنداّبع  داّهز و  یسب 

یمعا وا  رون  یب  همه  فراع ، یسب  ملاع ، یسب 

وا ریصب  وب  ماشه و  وا  رینم  دیشروخ  ود 

يوقت شناد و  رحب  ود  نامیا ، تمکح و  هوک  ود 

مالسلا مهیلعرفعج  بهذم  یلع و  رهم  یبن ، نید  ارم 

یبقع رد  هچ  ایند  رد  هچ  دشاب ، هدوب و  لعشم  هس 

! زگره یلع ؟ لآ  رد  زا  ریغ  منز  رگید  رد 

! اشاح نادناخ ؟ نیا  هر  زا  ریغ  مور  رگید  هر 

شدالوا رهم  یلع و  رهم  دوب  نم  تشهب 

اورپ دوب  مران  زا  هن  ممیب ، دوب  رشحم  زا  هن 

رکیپ زا  دنزاس  ادج  ار  موضع  وضع  اپارس 

اهیلع هللا  مالسارهز  هیّرذ  زا  هظحل  کی  ادج  مدرگ  رگا 

ار مثیم "  " مان باختنا  مدرک  شیوخ  رب  نآ  زا 

اج رب  اپ  هللاراث  قشع  رد  وا  وچمه  مشاب  هک 

رون شیادیپ  بش  روش و  بش  دجو و  بش  قوش و  بش 

رون شیادیپ  بش  روش و  بش  دجو و  بش  قوش و  بش 
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امس و ضرا و  زا  دسر  یهلا  نالوسر  يالجت  رارکت  بش  و 

دمآ رحس  دمآ  رس  رجه  بش  هک  یهاوگ  روح و  کلم و 

دور یهت  بآ  زا  دش  هک  دمآ  ربخ  دمآ  ربخ  دمآ  رحس 

فک تمایق  يارحص  هدیتفت ي  نماد  نوچ  هدش  هوامس 

يربخ هواس  هچایرد ي 
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بیغ زا  دسر  شوگ و  هب  هزات 

هکنیا ابجع  شومخ و  سراف  هدکشتآ ي  هدش  شورس و 

سفن نئادم  خاک  هرگنک ي  مه  هب  هرابکی  هتخیر  ورف 

راتفگ لال ز  همه  دنتشگ  لد و  رد  هدش  سبح  ناهشداپ 

هدش ناطیش  هب  تاوامس  هار  رگد  راداد  قلاخ  دحا  رما  هب 

رکذ رگم  دنیوگن  دنداتف و  كاخ  رب  هرسکی  ناتب  دودسم 

.ار ارس  ود  لوسر  دنوادخ و 

می تشد و  رد و  هوک و  یمدآ و  کلم و  شرف و  شرع و 

تارک یسمش و  هموظنم ي  هرایس و  هم و  رهم و  هرطق  و 

گیر و رب و  گرب و  كاخ ز  هرک ي  نیا  یلا  كالفا  همه  و 

نز و درم و  رد و  ماب و  رمث و  لخن و  هخاش و  رجح و 

تاولص دورد و  دنیوگ  همه  دوسا  ضیبا و  ناوج  ریپ و 

تقلخ ملاع  همه  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  تاذ  فرط  زا 

يالاب دق و  لامج  هب  لالج و  هب  لامک  هب  لاصخ و  هب 

همه شدورد  دنیوگ  همه  کیالم  دنوادخ و  هک  دمحم 

شیادف هب  ملاع  همه  شیاقل  قاتشم  همه  شیانث  دنناوخ 

نمی هب  تسا  هدومن  قلخ  ادخ  هک  شیاطع  نوهرم  همه 

ار رشب  نج و  کلم و  ار  ملق  حول و  کلف و  شیور  لگ 

.ار امس  ضرا و  همه 

هب متام  هماج ي  ار  هنمآ  نت  هب  هدیدرگ  هک  تسا  هام  راچ 
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مغ مغ  زا  يا  هلاه  شخر 
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وکین رهوش  شرهگ  الاو  هللادبع 

نوخ شرگج  نوخ  هن  کشا  شرصب  زا  ناور  کشا  شریس 

شرمث رپرپ  یهلال  نآ  زا  هچنغ  یکی  دوب  شرت  توقای  هک  هن 

سنوم شرت  بوخ  ناج  هکلب ز  شرب  هب  یناج  وچ  تشاد 

رد هتخابلد  ردام  نامه  دید  یبش  هک  ات  شرحس  ماش و 

هدرب هک  باداش  مرخ و  یلگ  تسا  هتفرگ  تسد  رد  هک  باوخ 

هدنخرف هلال ي  نآ  رب  درک  رظن  بآ  رگد  ياه  لگ  تسا ز 

تشگ رسپ  هظحل  کی  هب  تشگ  رمق  صرق  یکی  تشگرب  هک 

مرخ شوخ و  باوخ ، زا  دش  رادیب  وچ  تشگ  ردپ  رتوکن ز 

هک هتکن  نیا  شدمآ  دای  هب  بآ  فعش  دش ز  شلد  باداش  و 

دالیم هم  هدیسر  تسا  ماتخ  نسح  هم  تسا  مامت  هام  هن 

دنک هدرپ  یب  ددنخ و  شرمق  صرق  خر  رب  شرسپ  یمارگ 

.ار ادخ  ياشامت  ریس 

یسب لابقا  هتشارفا  هدنخرف ي  ردام  نآ  رب  دوب  اه  هظحل 

هک لاب  فعش  شناج ز  ریاط  يدز  زور  بش و  لاس  زا  رتشیب 

رگد راب  کی  هک  لالجا  رهوگ  نآ  فدص  زا  دنک  هولج  یک 

تایانع شدوجو ز  رون  دش  همه  شدوبر  باوخ  یبش  همین 

دیشخرد شولهپز  دیشروخ  هک  دید  ابجع  شدودو  دنوادخ 

شکاپ رد  هگان  هب  دیشخب  هرسکی  ناهج  هب  تیدبا  غورف  و 

راونا ردام  ادخ  ياتکی  رهوگ  فدص  ياک  ادن  داد  فدص  ز 
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ییاهنت و بش  دمآ  رس  هب  تقارف  ماگنه  هک  زیخ  يده 

رحس ار  تمغ  هودنا و 
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یتسه نشلگ  لگ  دالیم  بش  دمآ 

مه هب  هاگان  هک  دوب  يرحس  كرابم  هچ  دمآ  رشب  تاجن  هب 

يرای هن  شوماخ  هرجح ي  نآ  رد  مارآ  یبش  شدرشف  درد 

رد هدنکارپ  شیوخ  يدمحا  مد  اهنت ز  کت و  يرارق  هن 

.ار اعد  رطع  اضف  جاوما 

راونا هدش  شیوکن  راسخر  هتخادنا  لگ  درد  زا  رگد 

همه دوب و  امس  يوس  شهگن  شیور  هدنزورف ز  دنوادخ 

هظحلو ي دشزاب  تفص  هلال  شمرح  فقس  هکدوب  ادخوحم 

ملا درد و  نآ  رد  دید  دش و  زار  زا  ربخ  اب  دش و  زاجعا 

دنرادن دننامه  كالفا و  دندیسر ز  هک  ییوگ  وت  كاپ  نزراچ 

ارذع میرم  رگد  اوح و  ترضح  یکی  یکاخ  هرک ي  يور  هب 

رود رب  همه  شلالج  توهبم  همه  اراس  رجاه و  رگد  و 

دنتفرگب شمالس  دنتفگ  همه  شماقم  دندید  همه  شلامج 

رجاه و هگن  شناش  تزع و  زا  یهز  شناج  وچ  شوغآ  رد 

فک هظحل  نآ  رد  هک  شناشن  روح  خر  ناتسلگ  هب  اراس 

هرابکی هب  هک  ارذع  میرم  فرط  ود  زا  دیشک  شولهپ  هب  تسد 

تشد رجش و  هوک و  ریبکت ز  شوخ  يادص  تساوخ  اپ  هب 

تآرم هک  دندید  دش و  یهلاراونا  رد  قرغ  ناهج  هکم  رد  و 

دومحم و مساقلاوبا و  یکم  یندم  دمرس  رداق  دحا  لامج 

دوخ خر  غورف  میرم ز  نماد  يور  هب  متاخ  یما  یبن  دمحم 
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.ار اج  همه  رونم  درک 

دمحا هدنخرف ي  ردام  نآ  هنمآ  بل  ود  زا  دیونشب 
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وچ هک 

تشگ نایع  رون  شخر  دمحم ز  كاخ  هرک ي  رب  مدق  تشاذگب 

وا خر  هام  هولج ي  اب  هک  تشگ  ناهج  رون  نآ  زا  هدنزورف  و 

تناج زا  مدمآ  شوگ  هب  ماش و  نمی و  روصق  رود  زا  یمدید 

همه ي زا  دوب  هک  ار  يرسپ  يداز  هنمآ  الا  هک  ییادن  دوبعم 

هک دمرس  رداق  دحا  تاذ  تعلط  هنیآ ي  دوب  هک  دمآرس  قلخ 

مساقلاوبا هینک  دوب  هک  دمرس  رداق  دحا  تاذ  تعلط  هنیآ ي  دوب 

نز راچ  نامه  لاح  نآ  رد  هک  دمحم  دومحم و  دمحا و  مان  و 

زا سپ  یتشهب  قیربا  هب  هتسش  ارو  ناج  زا  رت  بوخ  نت  كاپ ،

بل دناشوپب و  شتشهب  يابیز  هلح ي  یکی  هب  ارذع  میرم  نآ 

ماقم دندوتس  دندومنب و  شمالس  دندوشگ و  دنخبل  هب  شیوخ 

.ار امن  دنوادخ  دبع  نیرت  كاپ  نآ  تزع  فرش و  و 

دننک یم  ناراب  هلال  ار  نیمز  بشما  نایشرع 

( تدالو  ) دننک یم  ناراب  هلال  ار  نیمز  بشما  نایشرع 

دننک یم  ناراگن  فلز  زا  رتوبشوخ  ار  كاخ 

دننک یم  ناراهب  ِغاب  ار  کشخ  ریوک  نیا 

دننک یم  نارای  رهش  نیگن  گشر  ار  گنس 

دننک یم  ناراس  همشچ  رد  وشتسش  ار  دوخ  حور 

دننک یم  نارازه  توص  زا  زیربل  ار  هّکم 

درب یم  دمحا  رادید  زا  ضیف  شنیرفآ 
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درب یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم كاخ  رب  هدجس  بشما  هبعک 

نک زان  شنیرفآ  رب  ارقلا  ّما  يا  بشما 

ار لد  شوغآ  وش و  ناج  رس  ات  ياپ 
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نک زاب 

نک زاورپ  نک  زاورپ  نک  زاورپ  وش  حور 

نک زاجعا  نک  زاجعا  نک  زاجعا  مدبمد 

نک زاغآ  نک  زاغآ  ایبنالا  متخ  حدم 

نک زاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناک  ام  شخب  ناج  ۀمغن 

دیونشب دمحا  يوب  شنیرفآ  مامت  يا 

دیونشب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

تفاکش ار  اپورا  بلق  برع  كاخ  زا  يرون 

تفاکش ار  ایند  کیرات  ۀنیس  دش  يرجنخ 

تفاکش ار  اراخ  گنس  هوک و  ناماد  زا  دز  رس 

تفاکش ار  ام  ۀنیس  شنیرفآ  زا  رت  شیپ 

تفاکش ار  ایرد  زاجعا ، زا  هک  یتسد  بجع  يا 

تفاکش ار  ارسک  قاط  نیتسآ و  زا  نورب  دش 

یشوخ رس  یّشکرس و  رود  دیدرگ  لحمضم 

یشک مدآ  ةریت  راگزور  نایاپ  تفای 

تسامش ناناج  ناج و  نیا  ایبنا  مامت  يا 

تسامش ناحیر  حور و  امش و  ناناج  ناج و 

تسامش نافوط  ایرد و  یتشک و  ادخان و 

تسامش ناتسلگ  غاب و  لصاح و  نابغاب 

تسامش نایاپ  ّطخ  رد  امش  دوصقم  هکنیا 
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تسامش نابات  دیشروخ  نّیلوا  رون  نیلّوا 

درک قلخ  ار  امس  ضرا و  نیا  هک  يدنوادخ  نآ 

درک قلخ  ار  امش  وا  لیفط  زا  لّوا  زور 

دیا هدوب  شریزو  رسکی  امش  ناطلس و  تسوا 

دیا هدوب  شریشب  دوخ  باتک  رد  باطخ و  رد 

دیا هدوب  شریسا  دیدرکن و  شنسح  تیؤر 

دیا هدوب  شرینم  يور  ةولج  زا  رون  قرغ 

کی هب  کی 
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دیا هدوب  شریظن  یب  نسح  تآرم 

دیا هدوب  شریفس  مئاد  للم  نایدا و  نیب 

دیتخاب شرهم  هب  لد  تّوبن  جوا  رد  هچ  رگ 

دیتخانشن امش  دوب و  امش  اب  هظحل  هظحل 

تفرگ امسالا  مّلع  وا  طخ  لاخ و  زا  مدآ 

تفرگ ار  وا  نماد  نافوط  جاوما  رد  حون 

تفرگ اج  لُگ  رد  هلعش  زا  لیلخ  وا  يالو  اب 

تفرگ ایرد  تملظ  رد  وا  زا  رون  سنوی  مشچ 

تفرگ انیس  ۀنیس  رد  وا  زا  طخ  نارمع  روپ 

تفرگ اوأم  وا  يوک  رد  کلف  رب  میرم  هام 

تخیر بوقعی  ۀنیس  رد  دش و  شتآ  وا  قشع 

تخیرگ یم  اخیلز  فسوی  زک  دید  ار  وا  يور 

يا هدروآ  رسپ  بشما  هنمآ  ای  اذّبح 

يا هدروآ  ردپ  تقلخ  ِملاع  مامت  رب 

يا هدروآ  رشب  رخف  لسر ، متخ  لک ، لقع 

يا هدروآ  ربماغیپ  ناربمغیپ  رب  هک  ای 

يا هدروآ  رحس  رد  شنیرفآ  باتفآ 

يا هدروآ  رتبوخ  زا  رتبوخ  زا  رتبوخ 

نیا تسارآ  ناهج  نسح  ار  بیغ  كاپ  تاذ 

نیا تسارهّزلاوبا  مساقلاوبا ، ملاع ، یجنم 
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تسا ربمغیپ  نیرترب  ار  ناربمغیپ  رسپ  نیا 

تسا رتالاب  بتک  زک  شنادواج  باتک  نوچ 

تسا رکیپ  رد  شا  هدنز  ناج  نوچ  وا  مسج و  لقع ،

تسا رهوگ  شنیا  تسا  جاّوم  يایرد  رگا  رون 

تسا رگنشور  شخر  رهم  اب  تسا  هام  رگا  هام 

تسا روحم  شباتک  ار  قح  نیا  تسا  قح  رگا  قح 

دیرگنب ار  نملاوذ  تاذ  يور  شغورف  اب 

دیرگنب ار  نمی  تاماش و  زبس  ياهرصق 

رد قح  باتفآ 
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هدمآ دّیشم  رصق  نیا 

هدمآ دّلخم  دلخ  ادخ  کلم  هن  هّکم 

هدمآ دمرس  راداد  ربمغیپ  نیرخآ 

هدمآ دّیؤم  دبع  ایربک  لامج  اب 

هدمآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دالیم  هبعک  ناتب  يا 

هدمآ دمحا  دیرآ  مرح  كاخ  رب  هدجس 

دیونشب دمحا  گنابلگ  وس  راچ  زا  نارگتب 

دیونشب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  يادص  دوخ  ناتب  زا 

ام ناج  شخب  حور  تمایپ  يا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ام نامیا  بتکم  ِغارچ  دص  تمالک  ره 

ام نامیپ  هتسب  تمان  هب  ام  زا  رتشیپ 

ام نامرف  دی  رد  یتسه  وت ، نامرف  هب  ام 

ام نازیم  ام  نوناق  وت  نآرق  ترتع و 

ام نایاپ  یب  ّطخ  دریذپ  نایاپ  یک  وت  اب 

داب هدنیاپ  نانچمه  وت  بتکم  وت ، تّما 

داب هدنز  تمایق  ات  ترادتقا  یشم و  طخ و 

ینک یم  ییادخ  اهلد  رد  دبع و  ار  ادخ  وت 

ینک یم  ییادخ  ان  نافوط  هب  ار  لد  یتشک 

ینک یم  ییایربک  ییایربک  لالج  اب 

ینک یم  ییامنهر  ار  هتشگ  رس  تّما 
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ینک یم  ییاشگ  لگشم  ادخ  تسد  اب  هکلب 

ینک یم  ییانشآ  مه  ناگناگیب  ِلد  رد 

تسا وت  تسد  رد  ادخ  يوس  زا  تقلخ  رایتخا 

تسا وت  تسب  اپ  یملاع  ِناج  هک  هن  مثیم »  » ناج

دمآ هام  ود  ناهاگ  رحس  رد  قرشم  ود  زا  نازورف 

( تدالو ) دمآ هام  ود  ناهاگرحس  رد  قرشم  ود  زا  نازورف 

دمآ هاگحبص  ود  رد  زورفا ،  ناهج  دیشروخود 

دمآ هاچ  ود  زا  فسوی  ود  ای  ایرد ،  ود  زا  یسوم  ود 

 ، ورهر ود 
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دمآ هار  راد  لعشم  ود  ای  ربهر ،  ود  ای 

نامیا مکحم  نکر  ود  ناج ،  مزب  عمج  عمش  ود 

نانم رداق  تسد  ود  نارفغ  تمحر و  رحب  ود 

مد یسیع  ود  دی ،  یسوم  ود  ور ،  فسوی  ود  وخ ،  مدآ  ود 

دش ادیپ  هناد  کی  رهوگ  ناشخر  ود  ار  ایرد  ود 

دش ادیپ  هناناج  ربلد  ود  ناج ،  ناج  ناج  ود 

دش ادیپ  هناحیر  نینزان  ود  ای  زان  ورس  ود 

دش ادیپ  هناورپ  ناهج  کی  شنیرفآ ،  عمش  ود 

یتسه رکیپ  رد  ناج  ود  یتسه  رواد  رس  ود 

یتسه رگنشور  یکی  یتسه  ربمغیپ  یکی 

مظعا هللا  هجو  یکی  ربکا ،  هللا  رس  یکی 

اهناج روشک  هاش  ود  اهناسنا  عمج  عمش  ود 

اهناونع هللا  مسب  ود  اهناسحا ،  هللا  باب  ود 

اهناحیر حور و  غاب  ود  اهناتسب ،  غاب و  ورس  ود 

اه ناهیک  راد  لعشم  ود  اهناکما ،  هاج  بجاو  ود 

هدنیارس ار  نآرق  ود  هدنیامن ،  ار  قلاخ  ود 

هدنیابر ار  اهلد  ود  هدنیازف ،  ار  تمحر  ود 

متاخ ایبنا  رب  یکی  سداس ،  ایلوا  رب  یکی 

دمآ ریشب  یتسه  ملاع  مامت  يا  تراشب 

دمآ ریوک  رد  شنیرفآ  يارس  ناتسب  لگ 
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دمآ رینم  رهم  کلف  مزب  زا  هام  هتفرن 

دمآ ریذن  ار  ناریذن  دمآ  ریشب  ار  ناریشب 

هدوس نیمز  رب  خر  کلم  هدوسآ ،  هدیدرگ  ناهج 

هدوشگب هرهچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم هدوزفا ،  رویز  رب  کلف 

ملاع همه  رب  شرون  دیشروخ  هتفات  هکم  ز 
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دسوب یم  رود  زا  ار  هکم  نیمز  بشما  کلف 

دسوب یم  رون  جومب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دهم  کلم 

دسوب یم  روح  ار  شرد  كاخ  ادخ  نامرفب 

دسوب یم  روط  زا  میلک  الاب  ملاع  زا  حیسم 

شیوک رب  هدروآ  فاوط  شیوس  هر  هدومیپ  مرح 

شیور زادریگ  اهافص  شیوب  دنک  لگ  نوچ  افص 

مزمز شطع  عفر  دنک  شیاه  بل  لعل  دای  هب 

شیوج ادخ  مشچ  مهب  مک  مک  هنمآ  دمآ  وچ 

شیوهایه مرگ  یملاع  اما  شوماخ  بل  ود 

شیولهپ ارآ ز  ناهج  دیشروخ  تفات  هگ  انب 

شیور وترپ  زا  ار  برغ  قرش و  تخاس  رونم 

دش مجنا  يایرد  نیمز  دش  مگ  وا  رون  رد  امس 

دش مطالت  رد  شدوجو  دش  مسبت  مرگ  شبل 

مهزا دش  زاب  هرابود  شنیب  قح  مشچ  هگان  هک 

ردام نابرهم  يا  ناه  دینشب  ناج  قمع  زا  ادن 

ردام ناوخب  ردام  ناوخب  ار  تیادخ  ار  تیادخ 

ردام نامسآ  نیمز و  بشما  دهد  یم  تمالس 

ردام ناگیار  دشخب  بتیتسه  نیرفآ  یتسه  هک 

ار دمرس  راداد  ناوخب  ار  دیوم ،  فطل  نیبب 

ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ار ،  دمحا  رآ ،  ایندب 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  لابقتسا ،  نک  قح  رکذب 

وا اب  ادخ  اهنت  یلو  اهنت  هنمآ  بش  لد 

وا اب  انشآ  نانز  هن  هدنز  هللادبع  هن 

وا اب  ادصمه  شنیرفآ  يدوب  دناوخ و  یم  اعد 

هللا یلص   ) دمحم شدنزرف  تفگ  یم  نخس 
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وا اب  افخ  رد  هلآ ) هیلع و 

شدولوم دوب و  شدوجو  شدوبعم ،  دوب و  شدیما 

شدوعسم تخب  زا  یهز  شدوصقم ،  دوب  دمحم 

میرم نتشیوخ  ناج  دننام  لغب  رد  شتفرگ 

شیوگ اعد  اوح  شردام  هلبق  هب  ور  وس  کیز 

شیور لگ  زا  دریگ  هسوب  لگ  هیسآ  وس  کی  ز 

شیوب دنک  لگ  نوچمه  لیعامسا  مام  وس  کی  ز 

شیولهپ هب  ارذع  میرم  ياه  تسد  وس  کی  ز 

دش مغ  زا  درد و  زا  اهر  دش  مک  وا  درد  مک  مک  هک 

دش ملاع  هام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دش  مسجم  قح  لامج 

مدآ ینب  يا  اج  زا  دیزیخ  وا  لابقتسا  هب 

دش دلخم  دلخ  هنمآ  هاگراب  بش  نآ  رد 

دش دمرس  یح  نسح  تآرم  رگ  هولج  بش  نآ  رد 

دش دمحا  يور  تام  وحم و  شنیرفآ  بش  نآ  رد 

دش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم راسخر  هب  ردام  نز  هسوب  بش  نآ  رد 

دمآ دوجو  رد  يرون  هچ  دمآ  دوجس  رد  يدبع  هچ 

دمآ دوب  هچ  ره  ار  ادخ  دمآ ،  دوهش  رد  یبیغ  هچ 

مد ره  دهد  ناج  شنیرفآ ،  رب  شمد ،  ره  اب  وا  هک 

ار مسجم  رون  نآ  داز  رتخا  هدنبات  نآ  وچ 

ار مظعا  هللا  هجو  هکلب  مسجم  رون  نآ  هن 
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ار ملاع  درک  نشور  هک  شرون  زا  تفات  یغورف 

ار مدآ  دنزرف  نیرتهب  يداز  هک  دمآ  ادن 

تدنزرف داب  یمارگ  تدنخبل ،  دابکرابم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تدنوادخ  دبع  نیهب 
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تدنبلد لفط 

مه اب  ایبنا  ادخ و  ار ،  شحدم  دنناوخ  یم  هک 

يداز رگید  لیلخ  حون و و  مدآ و  بشما  وت 

يداز يرترب  میلک  دواد و  رضخ و  حیبذ و 

يداز يدرورپ  احیسم  ياحیسم  هن ،  احیسم ، 

يداز يربمغیپ  ناربمغیپ  همه  رب  بشما  وت 

شناش رد  هلمج  کی  بتک  شنامرف ،  تحت  رد  لسر 

شنابرق لیعامسا  ادص  شناشطع ،  رضخ  نارازه 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ردام  یمارگ  يا  كرابم 

دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رون  رد  قرغ  بشید  هکم  نیمز 

دوب دمحا  يور  رب  نز  دنخبل  نامسآ  غارچ 

دوب دلخم  دلخ  زا  رتهب  شنیرفآ  ناهج 

دوب دیوم  يدبع  هرهچ  رد  ادخ  يالجت 

شناقرف داب  یمارگ  شنآرق ،  داب  دیوم 

شنامرف تحت  رد  ناهج  شناتسب ،  داب  رطعم 

مکحتسم هوک  ثداوح  لیس  رد  تسوا  يانب 

ارآ ناهج  شخب  ینشور  غارچ  يا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم

ار اه  لد  شیوخ  رونب  نازورفا  رب  زورفا و  رب 

ار يرسک  خاک  ینامسآ  بیهن  اب  نازرلب 

ار ام  ناوخب  شکرب  ناج  قمع  زا  اوحلفت  يادن 
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يزورفا ملاع  رهم  وت  يزومآ ،  شناد  ار  ام  وت 

يزوریپ رصع  ره  رد  وت  يزوس ،  نمرها  قرب  وت 

مراط هن  شود  رب  ادخ  تسد  اب  تسا  وت  ياول 

دزیخ ترد  كاخ  زا  دلخ  رطع  يوب  هرامه 

دزیخ تربنم  زارف  زا  دیحوت  رون  هشیمه 

دزیخ ترورپ  ناج  بتکم  زا  اوحلفت  يادن 

دزیخ ترفعج  سرد  یسرک  زا  شناد  غورف 
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رورس مشش  يداه  مشش  ربهر ،  مشش  الوم  مشش 

ربمغیپ دنزرف  مشش  رواد ،  هدنامرف  مشش 

ملاع رد  هدیبات  وا  بلس  زا  قح  دیشروخ  شش  هک 

يدروآ رواد  باتفآ  هورف  ما  يا  الا 

يدروآ رگید  باتک  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم

يدروا ربمغیپ  هنمآ  لثم  هک  هللا  یلاعت 

يدروآ ردیح  دوخ  نماد  رد  دسا  تنب  نوچ  وت 

ابیز مالسلا ) هیلع   ) نسح نوچ  تروصب  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز شردام  تمصعب 

اباب شرقاب  ماما  امیس  مالسلا ) هیلع   ) یلع وخ  ینیسح 

ماوت دوب  شدالیم  دیع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دیع  اب  هک 

منید یفطصم  نید  هللا و  باتک  نم  باتک 

منیتسخن دهع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  يالوت 

منیئآ هللارهم  يرفعج و  مارم 

منیا اب  هدنام  یفرح  هن  منا  اب  هدوب  يراک  هن 

مرادیم تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع مراهطا ،  لآ  بحم 

مرای دبا  ات  شرای  هب  مرازیب ،  زین  شمصخ  ز 

( مثیم  ) بهذم نید و  ضغب ،  بح و  ریغ  دشابن 

حدم

امش نابایب  رد  یگنس  هتشگ  مگ  نامسآ 

( حدم ) امش نابایب  رد  یگنس  هتشگ  مگ  نامسآ 
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امش ناماد  هب  هدروخ  هرگ  هم  رهم و  تسد 

ینکفا روش  همه  اب  تحالم  ناراد  هرفس 

امش نادکمن  زا  رس  رب  دنراد  اهروش 

صقر هب  دیآ  یم  هدرم  كاخز و  دشوج  یم  حور 

امش نادنخ  لعل  زا  حیسم  دزیر  یم  هک  سب 

بآ دیشروخ  هدید ي  زا  رگا  دشوج  بجع  ین 

امش نادند  ّرُد  زا  نآ  رد  یسکع  دتفرگ 

سودرف ندرگ 
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ناتتسد لذب  شیپ  رد  مخ 

امش نادنمتسم  زا  یکی  ّتنج  نزاخ 

ناتهار كاخز  یتمش  دوب  ملاع  یتسه 

امش نابرق  هب  یتسه  ملاع  مامت  يا 

دینک مناملسم  یمشچ  هشوگ ي  اب  ناوت  یم 

امش ناملسم  تمشح  همه  اب  نامیلس  يا 

ناتلین بارش  شون  حدق  نارمع  یسوم 

امش نامرد  جاتحم  هدش  میرم  یسیع 

شییابیز همه  اب  دوخ  ندوب  زا  رتشیپ 

امش ناملس  رادید  قشاع  ّتنج  هدوب 

رتشیپ ًامالس  ًادرب  هیآ ي  لوزن  زا 

امش ناتسلگ  لد  عیسو  يارحص  هدوب 

تسین تسین ، دّمحم  لآ  امش  رهم  زج  هب  نید 

امش ناشرد  هچ  ره  میوگ  تسا  رفک  نیا  زا  ریغ 

لزغ دناوخ  ناتفاصوا  رد  هک  ات  مثیم »  » تسیک

امش ناوخلزغ  ّیطوط  لیربج  دص  ود  يا 

وت ياپ  ياج  نیمز  هب  نایشرع  مشچ  يا 

( حدم ) وت ياپ  ياج  نیمز  هب  نایشرع  مشچ  يا 

وت ياسر  دق  ۀیاس  ریز  هب  نودرگ 

دوبن ناکم  نامز و  فرح  هک  نامز  نآ  رد 
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وت ياج  دوب  نیقی  هب  ناکمال  شوغآ 

مادم بش  زور و  دوب  هک  ناشن  دهد  نآرق 

وت يانث  کیالم ، راک  ادخ و  رکذ 

نامسآ رد  تباجا  هدوشگ  ناج  شوغآ 

وت ياقل  قوش  هب  ربص ، هداد  تسد  زا 

نیمز هن  تاوامس ، هن  هم ، رهم و  هن  اهنت 

وت يارب  زا  قلخ  همه  ایبنا  دنتشگ 

نانچ مه  یقح و  تیاهن  یب  رحب  وت 

وت ياهتنا  یب  تمحر  تساهتنا  یب 

يا هدیصق  تیانث  هب  ار  هلال  گرب  ره 

وت يارس  هدیصق  غاب ، هب  یلبلب  ره 

زا روط  هب  هتفر  شوه  یسوم ز 
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تملکت

وت يابرلد  سفن  زا  حیسم  دزیر 

رشح هب  دوش  تقلخ  ملاع  نیتم  لبح 

وت يادر  زا  یخن  تسد ، هب  رگا  دنرآ 

لالج نادب  مدآ  سدقم  لگ  دشاب 

وت ياپ  كاخ  زا  یفک  وج ، بآز  هعرج  کی 

دوب وت  لصاح  زا  شتقلخ  هک  کلم  لیخ 

دوب وت  لگ  بآ و  هب  هدجس  هدجس ، شدصق ز 

یتیاور تفیطل ، مالک  زا  دیحوت 

یتیاکح تنسح ، ۀفیحص  زا  دوخ  نآرق 

لگ ضایر  منهج ، تشهب و  دوش  رشحم 

یتیانع مشچ  وت  لالب  را  دیاشگب 

دنرذگب رشح  فص  هب  ایبنا  هک  يزور 

یتیار تسین  ناشرس  رب  وت  تیار  زج 

باتک اه  گرب  دوش و  ملق  اه  لخن  وگ 

یتیاهن ار  تتبقنم  باتک  دَوبَن 

تسین وت  ترتع  وت و  رینم  تعلط  زج 

یتیاده غارچ  دوجو ، ملاع  رد 

ناشیارب یتاجن  هار  تسین  رشح  رد 

یتیامح رگ  ینکن  ایبنا  یتح ز 
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تسین زاین  تعافش  هب  ار  قلخ  رشح ، رد 

یتیانک تلالب  مشچ  رگا ز  دیآ 

تسا مک  رگا  مزیرب ، شاپ  هب  ناهج  ناج 

یتیاور میارب  وت  زا  هکنآ  ره  دناوخ 

تترضح هب  دمآ  متس  ناربمیپ  زا  شیب 

یتیاکش يدرکن  يدز و  اهدنخبل 

اهریس میدرک  وت  لامج  فحصم  رد 

یتیآ میدیدن  رون  ياه  هیآ  زج 

متشادن مرادن  هک  مروخ  یم  دنگوس 

یتیالو تلآ ، وت و  تیالو  زا  ریغ 

مهد یمن  می  دص  هب  توج  بآز  هرطق  کی 

مهد یمن  ملاع  ود  هب  ار  توم  رات  کی 

تسا دمرس  دنوادخ  مان  هک  دحا  مان 

یمیم
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تسا دمحا  مسا  هدش ، هفاضا  نآ  رب 

لوبق قح  دزن  وا  هبوت  تشگ  هک  مدآ 

تسا دمحم » قحب  ُدیمح  ای   » ضیف زا 

ار رهد  نابوخ  وت  لامج  ندید  اب 

تسا دب  نتشاد  نانج  غاب  دیما  لد  رد 

تسوه ياهتنا  یب  تمحر  فرظ  وت  تسد 

تسا دی  نیا  زا  دشخبب ، قلخ  هب  ادخ  هچ  ره 

تسین روصق  روح و  هلال و  غاب و  دوصقم 

تسا دصقم  وت  يوک  رس  ار  تشهب  لها 

رون طخ  هب  اوح  مدآ و  طوبه  زا  شیپ 

تسا دیؤم  ّمحم د  تشون : ادخ  تسد 

رشح مایق  ات  کلم  رکذ  ادخ و  رکذ 

تسا ددجم  تاولص  امش  رب  هتسویپ 

دن هتشون  منهج  تشهب و  رد  رس  رب 

تسا دلخم  دلخ  وت  رهم  ران و  وت  ضغب 

وت ناهد  میم  ثیدح ز  کی  ریسفت 

تسا دلجم  نارازه  هب  نم  زاین  هللااب 

مهن مدق  یهلا  برق  مزب  هب  متفگ 

تسا دمآ  شوخ  تتاولص  ۀمغن  هک  مدید 

نم تشهب  غاب  وت  لالب  ةرهچ  يا 
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نم تشز  لاعفا  همه  نآ  وت  نیا  مثیم ،»  » نیا

تریگ نیمز  خرچ  يا  تسوب  نیمز  شرع  يا 

( حدم ) تریگ نیمز  خرچ  يا  تسوب  نیمز  شرع  يا 

تریدقت هجنپ  رد  مئاد  اضق  تسد  يا 

هقلح رد  هتسب  لسر  ياپ  مه 

تریونت بتکم  رد  نشور  کلم  بلق  مه 

تریهطت هیا  زا  كاپ  ملاع  ود  ناکاپ 

تریوصت قلخ ز  رب  ادیپ  یلزا  نسح 

ار دمرس  خر  رهم  منیب  یم  وت  يور  رد 

ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناکام  مناوخ  یم  وت  فصو  رد 
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دناتسن وت  راسخر  زا  ماو  رگا  دیشروخ 

دنام قفا  ماک  رب  يرون  یب  رشح ز  ات 

دناد یم  وت  جاتحم  ار  دوخ  نیما  لیئربج 

دناوخ ار  وت  فاصوا  مئاد  کلم  لیخ  رب 

دنادرگ وت  درگرب  ار  تقلخ  ملاع  قح 

دناشفا وت  ياپ  رب  بل  زا  حدم  رد  ردیح 

ار ملاع  ود  قولخم  الوم  دوب  هک  نآ  اب 

ار ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  مدبع  نم  هک  دومرف 

تلابقا ریاط  زا  لاب  ار  سدق  حور  يا 

تلاخ طخ و  نسح و  رد  هللا  باتک  تایآ 

تلالجا هیاپ  زا  یتشخ  کلف  تفه  نیا 

تلاکیم هدش  لئاس  تلیربج  هدش  مداخ 

تلاب کبس  ناغرم  کی  کی  ناهج  ناروح 

تلآ وت و  دراد ز  تمحر  عمط  ناطیش 

دزیخ تمد  تمحر ز  دراب ،  فک  ناسحا ز 

دزیر تنخس  زا  ضیف  دشوج  تسفن  زا  حور 

وت ربمیپ  زاغآ  يدوب ز  لسر  لیخ  رب 

وت رخآ  وت و  لوا  ار  توبن  نآرق و 

وت رغاس  وت  یقاس  ار  تیالو  يانیم 

وت رواد  وت و  یضاق  ار  توبن  نوناق 
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وت رورس  وت و  الوم  ار  ملاع  ود  نابوخ 

وت رونم  دیشروخ  زیچان و  هرذ  ام 

ار ام  نارم  شیوخ  زا  ام  اب  اج  همه  رد  يا 

ارآ ناهج  رهم  زا  ددرگ  ادج  هرذ  نوچ 

ینید لگ  غاب  وت  ینامیا  لعشم  وت 

ینیتسخن ضیف  وت  يزاغآ  هولج  وت 

ینیئآ بحاص  وت  یقح  هنیآ  وت 

ینیکمت رگنل  وت  یناکما  ربهر  وت 

دنرآ یلیلا  هدنراد و 
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ینیتلا و 

ینیسای یئاهاط و  لمزم  رثدم و 

رد ردیح  يرهش و  وت  لگ  ارهز  یغاب و  وت 

ردیح وت  وت و  ردیح  ارهز  وت  وت و  ارهز 

وت يالو  نمی  زا  حون  مار  هدش  نافوط 

وت ياصع  هب  یسوم  ار  ایرد  هتفاکشب 

وت ياوه  هب  یسیع  دش  مراهچ  خرچ  رب 

وت ياعد  هب  فسوی  دمآ  نورب  هاچ  زا 

وت ياون  هب  هدناوخ  ار  شروب  دواد ز 

وت يانث  لوغشم  یهام  لد  هب  سنوی 

دزانیم وت  هب  نآرق  دلابیم  وت  هب  رواد 

دزاب ناج  وت  هب  ردیح  هداد  لد  وت  هب  ارهز 

ار تمالس  هدروآ  اهارحص  گرگ ز  يا 

ار تمالغ  شود  رب  هدرب  نایز  ریش  يا 

ار تمادم  ناسحا  هدید  اج  همه  تنمشد 

ار تماب  بل  غرم  دیوگ  انث  لیربج 

ار تمان  یئابیز  هتسب  نیبج  هب  نآرق 

ار تماج  بل  دسوب  رثوک  نانز  دنخبل 

وت لالج  جوا  زا  هتوک  لسر  مهف  يا 

وت لالب  يور  رب  فسوی  دص  هسوبلگ 
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وت لآ  نماد  رب  تسد  ار  لسر  لیخ  يا 

وت لامک  فاصوا  هللا  باتک  راچ  يا 

وت لابج  يراج ز  اه  تمحر  همه  لیس 

وت لایخ  جارعک  زاورپ  دنک  یحو  اب 

وت لامج  قاتشم  قلاخ  لب  هن  قولخم 

وت لالب  توص  یب  حبص  رب  دوش  هتسب  هر 

یکاخ هرک  هام  یکالفا  هدنامرف 

یکالول هب  حودمم  یکاپ  ادخ  تاذ  نوچ 

مراط هن  هناش  رب  تدیحوت  مچرپ  يا 

متاخ مه  لوا و  مه  ار  نییبن  لیخ  يا 
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مدآ لگ  وت  كاخ  ملاع  لگ  وت  راخ 

مج خاک  هب  هداتفا  تدالیم  هزرل ز  مه 

مه نئادم  ناویا  يرسک  نت  وچ  نازرل 

ملاع رس  هب  ون  را  یگناب  نزب  زیخرب و 

يزورفا رمق  سمش  یئارآ  کلف  مجن 

يزورفارب زاب  ات  تیوس  ناهج  ود  مشچ 

تگنس هدز  مصخ  يو  شود  رب  تمغ  هوک  يا 

تگنرلگ هرهچ  زا  نوخ  رپ  شلد  گنس ،  يا 

تگنت لد  نینوخ و  راسخر  هب  دنگوس 

تگنهرف هگشناد  یتیگ  هدش  هک  نآ  اب 

تگنج رس  دنراد  مه  اب  ناهج  رافک 

تگنهآ یشوماخ  رهب  رمک  هتسب  نآ 

ناونع ره  هب  دنزات  بناج  ره  دنگنج ز 

نآرق اب  هفیاط  کی  ترتع  اب  هلسلس  کی 

نیب یناهن  درد  دص  تمالسا  هنیس  رب 

نیب یناهج  رفک  زا  شمخز  نت  هب  هتسویپ 

نیب ینازخ  يآ و  زاب  يدرورپ  هک  غاب  نآ 

نیب ینایع  ملظ  مه  رگنب  ناهن  درد  مه 

نیب ینابش  کلس  رد  يراوخ  ناهج  ناگرگ 

نیب یناد  یلاعزا و  خرچ  رب  نورد  دایرف 
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هدنز تمدز  نید  يا  تمولظم  تما  رب 

هدنکفا هقرفت  دص  مکاح  دوش  مصخ  ات 

نک دحاو  دی  مه  اب  ار  ام  دحا  تسد  يا 

نک دهاجم  يوزاب  ناراکمتس  دض  رب 

نک دساف  نمشد  رب  هصرع  نیا  رد  زوریپ 

نک دئاق  نک و  مداخ  ار  ام  للم  نیب  رد 

نک دجاسم  وچ  مرخ  ار  یتیگ  رساترس 

نک دهاز  نک و  دباع  ار  ملاع  مدرم  نیو 

دشاب ام  تمه  رد  نید  لامک  يارجا 

همه يایحا 
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دشاب ام  تدحو  رد  ملاع 

دیآ نود  نمشد  زا  يراکمتس  دنچ  ات 

دیآ نوبز  مصخ  زا  دادیب  متس و  ملظ و 

نک نورد  دایرف  درد  تما  نیا  هدید  زو 

دیآ نورب  هدرپ  زا  جع )  ) يدهم رگد  شاک  يا 

دیآ نورد  دایرف  درد  لها  هنیس  زا 

دیآ نورب  هدرپ  زا  جع )  ) دهم ي رگد  شاک  يا 

دشوک اعد  هب  مثیم )  ) نامولظم وچ  هتسویپ 

دشوپ وا  تماق  رب  قح  ار  جرف  تخر  ات 

ینت نورد  ناج  وچ  ناکما ، یمامت  رد  وت 

( حدم ) ینت نورد  ناج  وچ  ناکما ، یمامت  رد  وت 

ینخس زا  رتارف  مالک و  يرتوکن ز 

هناورپ دنوش  نایوکن  مامت  رگا 

ینمجنا غارچ  نانآ ، عّمجت  رد  وت 

غاب بحاص  وت  دنام و  یلگ  غاب  هب  نانج 

ینمچ نآ  ورس  وت  تسا و  نمچ  کی  وچ  ناهج 

فیصوت يدش  مکلثم " ٌرشب  اَنَا  ُلق   " هب

یننملاوذ ّیح  دنیوگب  هکنیا  دابم 

" دابم دنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت  "

ینت سابل  رد  یناهج و  ناج  ناج  هک 
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عوشخ عوضخ و  اب  حاورا  همه  ات  تساور 

یندب نینزان  هک  سب  ار  وت  هدجس  دننک 

رشح فص  رد  تشهب  لها  هب  زان  دننک 

ینز هدنخ  وت  رگا  مّنهج ، لها  يور  هب 

! تآرم ادخ  يا  میوگ ؟ ار  وت  فصو  هنوگچ 

ینسحلاوب ياوشیپ  همطاف و  باب  هک 

اشگب بل  لعل  وت  دزان ؟ هچ  دوخ ز  هب  رهگ 

ینکش رهگ  قنور  ینکارپ و  رُد  هک 

هدولآ مثیم "  " هچ رگا 
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مراد نیقی  ما ،

ینم ریگتسد  وت  میآرد ، رشح  هب  نوچ  هک 

يرشب ای  هتشرف  ملاع  ود  نینزان  وت 

( حدم  ) يرشب ای  هتشرف  ملاع  ود  نینزان  وت 

يرمق ای  باتفآ  نیمز ، هب  يا  هراتس 

مسق راگزور  نابوخ  همه  یبوخ  هب 

يرت بوخ  وت  وت ، فصو  منک  بوخ  هچ  ره  هک 

دنیوگ تیوربا  بارحم  هدید و  قاور 

يرظن ۀلبق  وت  مه  لد  ۀبعک  وت  مه  هک 

تسا شوخ  وت  تیؤر  هب  بش  هلفان ي  زامن 

يرحس ةراتس  ار  ادخ  ناقشاع  هک 

نمچ رس و  وت  منک  یم  رذگ  هک  نمچ  ره  هب 

يرگ هولج  وت  منکفا  رظن  هک  فرط  ره  هب 

منک رعش  نابز  اب  ار  وت  فصو  هنوگچ 

يرس هدیصق  هعطق و  زا  لزّغت و  زا  هک 

دوبن اور  ناربلد  اب  هسیاقم  ار  وت 

يرگد وت  دنرگید و  ناهج  ناربلد  هک 

تسادخ زبس  غاب  هک  تّوبن  راز  هلال  هب 

يرمث نیرخآ  ّیتسا و  رجش  نیلّوا  وت 

يدوب قح  لوسر  نالوسر  رتشیپ ز  وت 
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يربمایپ نانچمه  ادخ  تسادخ  ات  وت 

مربخ یب  وت  زا  هتسویپ  وت و  اب  هک  منم 

يربخ اب  هرامه  مثیم »  » لد زا  هک  ییوت 

الع شرع  ماب  هب  معبط  فرفر  تشذگ 

( حدم  ) الع شرع  ماب  هب  معبط  فرفر  تشذگ 

یلعالا یبر  ناحبس  یمان  مان  هب 

گنس لد  رد  فیعض  روم  هدنهد  اذغ 

انف داب  هب  يوق  مصخ  هدننک  انف 

هوک هینس  گنس  هقان ز  هدنشک  نورب 

اصع کشخ  پوچ  هب  ردژا  هدننک  نایع 

تسا سودق  میکح و  زیزع و  تسا و  نمیهم 

انلزن نحن  هتفگ  دوخ  هک  باتک  نآ  رد 

عصاخ یتماق  ورس  ره  شمکح  شیپ  هب 

هب
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ایوگ يا  هزیر  گنس  ره  شدمح  رکذ 

دشخب یمئاد  قزر  یمه  بیغ  تسدز 

ارحص یشحو  هب  گنس و  لد  رد  روم  هب 

نورب بیع  شوپ  هدرپ  نورد  رس  ریبخ 

ایشارب ریدق  بیغ و  ملاع  میلع 

دناوتب هک  یتردق  دهد  هنایروم  هب 

ار نامیلس  دروآ  ریز  هب  تخت  جوا  ز 

تسوا هنارت  زا  یتسه  لد  غرم  ریفص 

ازف حور  ياون  اب  اضف  جوم  جوم  هب 

لهج تلفغ و  اطخ و  مرج و  هب  رمع  هتشذگ 

اوسر ار  شیوخ  راکهنگ  دبع  هدرکن 

شمکل بجتسا  ینوعدا  هب  هک  اطع  یهز 

اطخ لصا  يور  هب  شزاون  تسد  هدیشک 

زورما ات  هتشگ  قلخ  رشب  هک  نامز  نآ  زا 

ام زا  اطخ  هدوب و  وا  زا  وفع  هشیمه 

ششخب وا  راک  تسه  مد  همه  نونکات  هن 

ات دشوج  هشیمه  شوفع  تمحر و  رحب  هک 

تاهیه اجب ؟ مروآ  شیگدنب  تسا  هدش 

اشاح مرک ؟ نادب  خزود  يوس  ارم  درب 

رکش همه  وا  ياود  مدمح  همه  وا  درد  هب 
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اود هب  یهگ  دنک  شزاون  درد  هب  هگ  هک 

تسا نم  دوجو  رد  هک  یعبط  هتشرف  رگا 

اناوت رداق  یح  زا  دریگب  ددم 

رون هتشرفدشک  یم  رس  هک  دادماب  هب 

ارآ ناهج  یتعلط  اب  قرشم  بیج  ز 

رهپس فیطل  رکیپ  زا  دمارخ و  یمه 

ازع سابل  دروآ  نورب  هدنخ  هدنخ  هب 

حبص یسیع  شخب  حور  سفن  زا  هک  یهگ 

ایحا دوش  يو  رتهب ز  یتسه  ناهج 

روخ هزین  بش ز  کیرات  هنیس  هک  یهگ 

تفاکش
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یسوم زجعم  هب  ایرد  لد  نوچ 

قرشم ملاع  رصم  زا  دوش  یم  هک  یهگ 

ادیپ قفا  هتشگمگ  فسوی  لامج 

دوش رازه  رب  هدنخ  دنز  هچنغ  هک  یهگ 

ارس هدیصق  نآ  درگ  نابز  رازه  دص  هب 

كالول دیس  حدم  رد  میوگ  هدیصق 

ارس ود  هجاوخ  تمعن  رد  مرآ  هماکچ 

مساقلاوبا امس  ضرا و  قلاخ  ریفس 

ادخ لوسر  ایبنا  همه  ناگی  ادخ 

زور بش و  يو  حدم  هب  کئالم  هتفرگ  نابز 

اسم حبص و  هب  ار  دنوادخ  رکذ  هکنانچ 

متاخ ربمیپ  ملاع  لوا  نیما 

یلوا برقم  نادزی  رخا  ریفس 

مد همه  رد  ویدخ  توبن  خرچ  تفه  هب 

اج همه  رد  لوسر  تلاسر  رهپس  هن  هب 

كالهتسا هب  وا  دیحوت  كرش ز  ماظن 

يزع هدنبدوب  برعا  هب  وا  نآرق  لدع ز  ماوق 

وس ره  زا  فیاوط  هنشت  دش  همه  نوخ  هب 

اج همه  زا  لیابق  یهار  همه  مه  گنج  هب 

نانک فاوط  مرحدرگ  هب  هنهرب  نانز 
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اهتب هناخ  شیکاپ  همهنآ  هب  مرح 

روگ هب  هدنز  نارتخد  ردپ  لهج  يادف 

الاپ نوخ  کشرس  يراج  ردام  مشچ  ز 

یتسپ تیانج و  ربک و  توخن و  رورغ و 

انز بارش و  صقر و  یتسم و  رامق و 

فرش هن  وربآ  هن  تقیقح  هن  یتسود  هن 

افص هن  ینشور  هن  شناد  هن  دوب و  ملع  هن 

فرش دوب  هتسب  تخر  نایملاع  عمج  ز 

ایح دوب  هتفرگ  ور  نایمدآ  مشچز 

تخوس یم  ینشور  ناسنا  یگریت  نورد 

ارح راغ  رانک  یگنس  هتخت  زارف 
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ردپ قلخ  هب  یلو  مشاه  هدود  میتی 

اهنت هر  هب  یلو  مدآ  هدید  غارچ 

دنب دریگ  قلخ  ياپ  زا  هک  شاوه  رس  هب 

ار ناسنا  تاجن  ئشخب  هک  شاعد  بل  هب 

شخبناج يا  همغن  هاگان  هک  دوب  هتسش 

اضف جوم  جوم  ششوگ ز  هب  دنکف  نینط 

ارقا دوخ  زا  هتسر  يا  هک  دیسر  ادن 

اتمه یب  راگدناودخ  مان  هب  ناوخب 

مرکالا کبر  ارقا و  دمحم  ناوخب 

ادخ مان  هب  ناوخب  يرآ  دمحم  ناوخب 

دیدرگ ملق  اب  هک  ییادخ  مان  هب  ناوخب 

امنهار ملع  ریس  رد  ناسنا  يارب 

داهنب يادخ  کنیا  دمحم  ناوخب 

انمرک جات  وت  صیخش  صخش  قرف  هب 

رینم جارس  ییوت  کنیا  دمحم  ناوخب 

اده غارچ  ییوت  نونکا  دمحم  ناوخب 

ریذن ریشب  ییوت  قحلا  دمحم  ناوخب 

ادخ لوسر  ییوت  هللااب  دمحم  ناوخب 

متس ملظ و  تفرگ  نایاپ  دمحم  ناوخب 

افص قدص و  دش  زاغآ  دمحم  ناوخب 
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سوه گنچ  هب  ناهج  یک  ات  دمحم  ناوخب 

اوه ریسا  رشب  یکات  دمحم  ناوخب 

تسیرگن دوخ  درگ  هب  دمحم  تفر و  هتشرف 

الص دورد و  دسر  ار  وا  رم  دوجو  رهز 

یکشخ نماد  تشد و  رد و  هوک و  گنس و  ز 

ایرد هنارک  جوم و  همشچ و  دور و  ز 

حیلم توص  هب  نابز  شحدم  هب  دنا  هتفرگ 

اسر گناب  هب  ناهد  شفصو  هب  دنا  هدوشگ 

تفخ نترب و  هماج  دیچیپ  دمآ و  هناخ  هب 

ادن هرابود  شدمآ  یحو  هتشرف  زا  هک 

مادنا رب  میلگ  يا  هک 
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هدیچیپ شیوخ 

الص قلخ  مامت  رب  نزب  زیخرب و  ياجز 

یهت رفک  نکب ز  ار  ناهج  زیخ و  ياج  ز 

اهر كرش  امن ز  ار  رشب  زیخ و  ياج  ز 

رشب تساوخ  ار  هچنآ  ناوخب  زیخ و  ياج  ز 

زا ال نک  عورش  ار  نخس  زیخ و  ياج  ز 

تسد هب  تسوت  باتک  کنیا  دمحم  الا 

اپ هب  تسوت  ياون  کنیا  دمحم  الا 

رینم تسوت  جارس  کنیا  دمحم  الا 

اجب تسوت  يانب  کنیا  دمحم  الا 

دنا هدش  نآ  رب  اه  لهجوب  دمحم  الا 

ادج دننک  ار  مالسا  تما  وت  زا  هک 

دنهاوخ یم  هرابود  اهتب  دمحم  الا 

اج همه  تتما  هب  ییادخ  فال  دننز 

نخس رآرب  نورد  زا  زاب  دمحم  الا 

اشگب نابز  ادخ  زا  زاب  دمحم  الا 

وا هنادواج  راثآ  هبعک و  هب  مسق 

ارح راغ  یحو و  ياوآ  ارقا و  اب  مسق 

لسر متخ  ناج  هب  نانم  رداق  تاذ  هب 

ارهز تمصع  هب  ردیح  یکاپ  دهز و  هب 
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دندوب یضترم  طخ  رد  هک  هباحص  نآ  هب 

اربک بنیز  هب  نینسح و  تزع  هب 

فلس ءایبنا  هب  یهللا  ءایلوا  هب 

امس ضرا و  هب  ملق  حول و  هب  لیئربج و  هب 

تافرع هب  رعشم و  هب  انم و  هب  هکم و  هب 

الببرک نیمظاک و  فجن و  برثی و  هب 

بلط ریسم  رد  تشگ  انف  هک  یبلاط  هب 

الب قیرط  رد  تفگ  یلب  هک  یقشاع  هب 

نید هب  داد  تایح  شنوخ  هک  يا  هتشک  هب 
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ام هب  داد  تابث  شمزع  هک ز  يا  هدنز  هب 

نیسح نارتخد  هب  نامیتی  مشچ  کشا  هب 

ادهشلادیس هب  نادیهش  كاپ  نوخ  هب 

نوخ مزلق  هب  یلو  دش  ناهن  هک  ینت  نآ  هب 

افق هار  یلو ز  دش  ادج  هک  يرس  نآ  هب 

ربکا مساق و  سابع و  رفعج و  نوع و  هب 

ادف تشگ  قیرط  نیا  رد  هک  دیهش  ره  هب 

تسوا ترتع  باتک و  لوسر و  قیرط  رد  هک 

ام تلم  رادتقا  فرش و  یگرزب و 

مثیم وا  تیب  لها  یبن و  هر  زجب 

اطخ تساطخ  يروآ  ور  هک  قیرط  ره  هب 

ارس ود  هجاوخ ي  زور  یکی  دوب  هتسشن 

( حدم ) ارس ود  هجاوخ ي  زور  یکی  دوب  هتسشن 

اربک هجیدخ ي  كاپ  تبرت  رانک 

وناب نآ  يافو  رهم و  همه  نآ  دای  هب 

وناز لغب  رد  هودناز  دوب  هتفرگ 

وا هتسد ي  راد و  لهجوبا و  هنایم  نآ  رد 

وا هتسخ ي  مسج  هب  نیک  زا  رو  هلمح  دندش 

دندیچیپ رایرهش  نآ  ندرگ  هب  ابع 

دندید دوخ  مشچ  هب  ار  یبن  گرم  هک  نانچ 
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شسفن هر  دش  هتسب  دش و  دوبک  شخر 

شسفق زا  دریگب  رپ  ناج  ریاط  تساوخ  هک 

ایند زا  رگید  تفر  یبن  هک  نآ  معز  هب 

ادخ لوسر  نآ  فارطاز  دنتخیرگ 

ار دمحا  تساوخ  هدنز  لجوّزع  يادخ 

ار دّمحم  اه  هصرع  نآ  رد  تشاد  هاگن 

فئاخ نارگمتس  دوش  هکنآ  نودب 

فئاط هر  شا  هتسخ  ندب  اب  تفرگ 

تسا هدمآ  دمحا  هّکم  زا  هک  دیسر  ربخ 

دّمحم فئاط  مدرم  يوس  هب 
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تسا هدمآ 

فص رد  فص  رهش  لها  یبن  زابشیپ  هب 

فک رد  اه  گنس  دنتفرگ  هلال  ياج  هب 

دندز گنز  راگدرک  هنیآ ي  هب  نوخز 

دندز گنس  هنیکز  سدقم  دوجو  نآ  رب 

شننملاوذ تاذ  هجو  هنیآ ي  تسکش 

شندب زا  تفر  بات  نیمز ، يور  داتف 

رون تیآ  گرزب  نآ  نیمز  شقن  تشگ  وچ 

روگنا وا  رهب  دروآ  دمآ و  یمالغ 

شبل ود  ره  لوسر ، مّسبت  هب  دش  هدوشگ 

شبرعلا اخا  ای  هب  بطاخم  تشگ  مالغ 

دوب ابیز  حیلم و  سب  زا  شترضح  يادص 

دوبر مالغ  لد  دوخ  برعلا  اخا  ای  هب 

هاگرد نیا  كاخ  داب  مرس  تفگ  مالغ 

هللا ّالا  هلا  نا ال  دهشا  ُلوقا 

نادنخ یبل  اب  هّکم  هر  تفرگ  یبن 

نابرق تملاع  ناج  يا  هک  تفگ  مالغ 

رود تیور  باتفآ  زا  دب  هاگن  الا 

روگنا بناج  هب  يدربن  تسد  هک  دش  هچ 

روش همه  رس  هب  ات  ياپ  يا  هک  تفگ  لوسر 
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روگنا هناد ي  دنچ  رب  تجاح  هچ  ارم 

هار همه  نیا  فئاط  هب  ات  ما  هدمآ  هّکمز 

هللا ّالا  هلا  کی ال  وتز  مونشب  هک 

دوب وت  نیِد  شود ، هب  تیاده  هار  هب  ارم 

دوب وت  نیتداهش  رکذ  همه  نم  دارم 

یتسویپ بان  مالسا  هب  هک  یسک  الا 

یتسا لوسر  نیا  نویدم  هک  تساوگ  ادخ 

تسکش گنسز  یبن  نیبج  وت  رطاخ  هب 

تسد زا  ار  شیوخ  نید  یهد  هکنآ  دابم 

تنحم تمحز و  رمع  کی  لّمحت  زا  سپ 

رجا تشذگ و 
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تّما زا  تساوخن  تلاسر 

داد تناتم  اب  مانشد  تمهت و  باوج 

داد تناما  ام  هب  ار  دوخ  ترتع  باتک و 

دنداد اهرجز  هچ  نآرق  هب  لوسر  زا  سپ 

دنداد اهرجا  شیمارگ  تیب  لها  هب 

دندروآ مّحرت  هنیدم  رادغاد  هب 

دندروآ مزیه  راب  وا  رب  هلال  ياج  هب 

دنلب تشگ  هرارش  ارهز  هناخ ي  بابز 

دنبوزاب تسب  شیوزاب  هب  غیت  فالغ 

شیولهپ تسکش  تلاسر  رجا  ساپ  هب 

شیور لُگ  رب  دنام  كدف  بصغ  ناشن 

بآ دش  عمش  لثم  دوب  یبن  ناج  هک  یلع 

بارحم نماد  هب  تلاسر  رجا  تفرگ 

یناشفا لگ  نیبج  مخزز  درک  هدجس  هب 

یناشیپ نوخز  ییادخ  گنر  تفرگ 

شردپ زا  سپ  نسح  تلاسر  رجا  تفرگ 

شرگج دش  هراپ  تسش و  ناجز  تسد  رابود 

وا ردام  كاخ ، ِشقن  دش  هک  هچوک  هب  یکی 

وا رسمه  تخیر  هزوک  رد  هک  رهزز  یکی 

دش نارای  شود  يور  وا  زا  مارتحا  هچ 
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دش ناراب  هلال  ریت  زا  شسّدقم  نت 

تبرغ رد  تشذگ  شتایح  هک  نسح  زا  سپ 

تّما زا  نیسح  تلاسر  رجا  تفرگ 

تشاد رکیپ  هب  اه  مخز  نانس  غیت و  ریتز و 

تشاد رس  ات  ياپز  تلاسر  رجا  ناشن 

تسادهّشلا دّیس  هک  يدیهش  هب  ام  مالس 

تسادخ شیاهبنوخ  هک  ینوخ  هب  داب  مالس 

وا هدید ي  گشا  هب  نیسح و  هب  ام  مالس 

وا هدیرب ي  افق  زا  يولگ  رب  مالس 

وا هتسشن ي  نوخ  كاپ  نت  رب  مالس 

وا هتسکش ي  یناشیپ  هب  داب  مالس 
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وا هدرمشان ي  ياهمغ  هب  داب  مالس 

وا هدروخ ي  بوچ  نادند  بل و  رب  مالس 

تفات شتآ  وچ  شطع  زک  يرگج  رب  مالس 

تفاکش هزین  هک  يا  هنیس  نآ  رب  داب  مالس 

روتس ّمس  ریز  هداتفا  هم  رب  مالس 

رونت كاخ  يور  دیشروخ  هب  داب  مالس 

دنام نایرع  هک  يا  هراپ  دص  نت  رب  مالس 

دناوخ نآرق  هک  يا  هدیربب  رس  رب  مالس 

نسح ربص  نیسح و  مایق  هب  ام  مالس 

نسح ربق  نیرئاز  رب  مثیم »  » مالس

ریبکت اب  هزور  لاح  رد  مریگب  وضو 

( حدم ) ریبکت اب  هزور  لاح  رد  مریگب  وضو 

ریدق یح  نانمشد  اب  هلهابم  منک 

ار هلهابم  هیآ  موش و  قح  نابز 

ریسفت منک  شرهوش  همطاف و  نأش  هب 

هیآ نیا  هک  ونش  نمشد  تسود و  لوق  ز 

ریبعت هدش  ادخ  زا  اسک  لها  فصو  هب 

نسح نیسح و  همطاف ، یلعو و  دمحم 

ریدق یح  وچ  یکی  دنددع و  رد  جنپ  هک 

ارحص رد  يور  دندرک  هلهابم  یپ 
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رینم هام  راهچ  نازورف  رهم  وچ  یکی 

نایورادخ نآ  هب  اراصن  مشچ  داتف 

ریگ ملاع  دوب  هتشگ  ناشتعلط  رون  هک 

دندید نت  جنپ  نیرفن  یپ  نایحیسم 

ریدقت ناشیارب  تکاله  ریغ  تسین  هک 

دنداتفا ربمیپ  مودق  كاخ  هب  همه 

ریذن ریشب و  ار  قلخ  قح  بناج  يا ز  هک 

دنا میلست  مامت  يراصن  وت  ترضح  هب 

ریقح مامت  ام  یماقم و  دنلب  وت  هک 

رازه
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یلع نانمشد  هب  نیرفن  هبترم 

ریوزت هلیح و  هیآ  نیا  رد  دننک  یم  هک 

راکنا ینمشد  هب  ار  یلع  لضف  دننک 

ریصقت نیا  اطخ و  نیا  زا  درذگن  يادخ 

ضحم تقیقح  نیا  زا  يرارف  دندش  ارچ 

ریسا دندش  دوخ  سفن  هلسلس  هب  ارچ 

ار هلهابم  رکنم  یلع  ناج  هب  مسق 

ریفکت شربمیپ  هدومن ، نعل  يادخ 

دیشروخ رکنم  مصخ  دوش  هکنآ  متفرگ 

ریثأت دنک  نآ  راونا  شبات  هب  اجک 

نایز هچ  نوزف  دوب  دح  زا  یلع  لئاضف 

ریدغ هب  ای  دنوش  رکنم  هلهابم  رب  هک 

زوریپ دش  ردب  گنج  رد  هک  تسا  یسک  یلع 

ریشمش وا  هب  دهد  یم  دحا  گنج  هب  ادخ 

ربیخ حتاف  بازحا و  حتاف  تسا  یلع 

ریرش مصخ  بلق  هب  یهلاریت  تسا  یلع 

لوسر شود  يور  هبعک  نکش  تب  تسا  یلع 

ریش ناشورخ  دش  مالسا  هشیب  هب  یلع 

تسد هب  تفرگ  ناج  تفخ و  یبن  ياج  هب  یلع 

ریطخ ماقم  نینچ  نیا  وا  وچ  تفاین  یسک 
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دبات یم  باتفآ  نوچ  هلزنم  ثیدح 

ریما تسافطصم  دعب  یلع  لیلد  نیا  هب 

" مثیم  " دوب یسک  لسرم  دمحا  یصو 

ریظن دوبن  ارو  لیاضف  مامت  رد  هک 

تبیصم

تسا هنیس  هب  مهآ  لد ، هب  منوخ  خر ، هب  مکشا 

( تبیصم ) تسا هنیس  هب  مهآ  لد ، هب  منوخ  خر ، هب  مکشا 

تسا هنیدم  اج  نیا  نیرئاز  يا  نیرئاز ، يا 

ّتنج هب  دشخب  وربآ  شکاخ  هک  يرهش 

هیلع هللا  یلص   ) دّمحم رهش 
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ترتع رهش  نآرق ، رهش  هلآ ) و 

دراد هار  غارچ  اهدص  بجو  ره  رد 

دراد هللا  لوسر  ياه  مدق  زا  شقن 

درک يربهر  ار  یملاع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اج  يا 

درک يربمغیپ  مه  دوب و  تّما  رای  مه 

دنتسب دهع  رفاک  ناراکمتس  اج  يا 

دنتسکش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ نادند  یناشیپ و 

تخیر نیما  لیربج  هآ  رارش  اج  نیا 

تخیر نیمز  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يور  رس و  زا  نوخ 

( مالسلا هیلع   ) ربمیپ درگ  ناس  هناورپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یلع اج  نیا 

رکیپ هب  شمخز  رون  دمآ  ات  دیدرگ 

دش نوخ  مالسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ لد  اج  نیا 

دش نورب  هزمح  يولهپ  زا  رگج  اج  نیا 

دنام شا  هنیس  رب  اهغاد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اج  نیا 

دنام شا  هنیئآ  رب  هودنا  مغ و  گنز 

دیراذگ یمالعا  شرع  رب  مدق  اج  نیا 

دیراذگ یم  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ياپ  ياج  هب  اپ  نوچ 

دیریگب ءارضخلا  هّبق  زا  دارم  اج  نیا 

دیریگب ارهز  تبرت  زا  غارس  اج  نیا 

تساج نیا  رتهب  هبعکز  هن ، هبعک  تساج  نیا 
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تساج نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ تبرت  مه  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف مه 

شعیفر راویدز  دیآ  یحو  ياوآ 

شعیقبلا باب  مه  لیئاربج و  باب  مه 

دیریگب اج  ربنم  بارحم و  نآ  نیب  رد 

دیریگب ارهز  یفخم  ربقز  هسوب 

اج نیا  تساهاط  هضور  یحو و  رازلگ 

هناخ هتفرگ  شتآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


اج نیا  تسارهز 

ربق نیمه  کیدزن  هناخ  نیا  رد  تشپ 

ربا نوچ  تسیرگب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دروخ و  کتک  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز

یلین دیدرگ  اه  هچوک  نیا  رد  دیشروخ 

یلیس دروخ  لگ  هتخوس  اپارس  لبلب 

دنتسب تسد  ار  نینمؤملاریما  اج  نیا 

دنتسکش ار  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز يولهپ  دگل  اب  ات 

هنابز شتآ  کلف  رب  هدیک  اج  نیا 

هنایزات اب  هدش  رپرپ  یلگ  اج  نیا 

داتفا رثوک  مدرم  ياپ  ریز  هب  اچج  نیا 

داتفوا رد  تشپ  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف اهنت  ياهنت 

تسا ناشف  نوخ  اجنیا  هعیش  مشچ  هتسویپ 

تسا ناشن  یب  يربق  هاگترایز  اریز 

تسا بابک  وا  دایب  یبلق  ره  هک  يربق 

تسا باتفآ  وا  رئاز  اهنت  هک  يربق 

هناشن یب  قاور و  یب  بیرغ و  يربق 

هنابش یلفط  دهن  تروص  نآ  كاخ  رب 

تسا نیمز  گنت  لد  رد  یفخم  هک  يربق 

تسا نینمؤملاریما  کشا  زا  لگ  شکاخ 

میدرکن شیادیپ  میتشگ و  ام  هک  يربق 
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میدرکن شیاشامت  یتح  مه  رود  زا 

تسام ربمغیپ  رتخد  ربق  ربق ، نیا 

تسام رب  رد  ناج  نوچ  تسین  ادیپ  هک  نآ  اب 

شیاهربق عیقب و  نیا  دمحا ، ربق  نیا 

شیافص اب  اما  هتشگ  رپرپ  ياهلگ 

سابع ماما  نآ  دسا  تنب  همطاف  نآ 

سای لگ  ار  دمحا  میهاربا ، ربق  نیا 

شغارچ عمش و  یب  ربق  نیا  یبتجم  نیا 

شغاد درد و  نآ  اب  داجس  دیس  نیا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  قداص  نیا  رقاب و  نیا 

نیا
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دمحا ریپ  يومع  نآ  سابع  ربق 

اما میدید  کی  هب  کی  ار  اهربق  نیا 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز ربق  وک  نسحلا ، نبای  نسحلا ، نبای 

دراد هدرپ  رد  اهزار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اج  نیا 

دراد هدرک  مُگ  نینمؤملاریما  اج  نیا 

دیآرب ملاع  ۀنیس  زا  رارش ، اج  نیا 

دیآرب مثیم )  ) نت زا  ناج  را  دراد  اج 

دینک اپ  هب  تمایق  لوسر ، تما  يا 

( تبیصم ) دینک اپب  تمایق  لوسر ، تما  يا 

دینک ازع  کشا  هدید ز  ماج  زیربل ،

یلع ییاهنت  ربمیپ و  متام  رد 

دینک اعد  ارهز  ترضح  يارب  دیاب 

میظع سب  تس  ییالب  تسا و  ربمغیپ  غاد 

میتی هدش  ارهز  هتشگ و  بیرغ  ردیح 

****

رفس دنک  یم  نانج  يوس  هب  لسر  متخ 

رفس دنک  یم  ناهج  نایناهج ز  ناج 

رفص رخآ  رد  هک  هدید  نوخ ز  دیزیر 

رفس دنک  یم  ناور  دوجو ، رکیپ  زک 

تسا دمرس  دنوادخ  کلم  کشا ، يایرد 
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تسا دّمحم  يازع  زور  دینک  رواب 

هدش ادج  یتسه  رکیپ  ناهج ز  ناج 

هدش يدهلارون  لفحم  عمش  شوماخ ،

بارطضا هودنا و  رد  قرغ  تسادخ  کلم 

هدش ادخ  لوسر  يازع  اتلیواو 

دوش یم  شوپ  هیس  هنتف  دود  ملاع ز 

دوش یم  شومارف  لآ ، یلع و  ّقح 

****

تسا هدیمخ  ردیح  تماق  دینک  رواب 

تسا هدیرپ  ارهز  ترضح  راذع  زا  گنر 

ولگ رد  هدنام  نسح  ضغب  دینک  رواب 

تسا هدیکچ  تروص  هب  نیسح  لد  ِنوخ 

تسا بش  نوچ  زور ، هتخاب و  گنر  دیشروخ ،

تسا بنیز  بلق  رد  هک  تسا  مغ  البرک  کی 

****

لوسر گوس 
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تسا تیاهن  یب  مغ  هک  ای 

تسا تیاده  نکر  نتسکش  ۀشقن  ای 

مصخ تسد  هب  لیامح  هتشگ  هفیقس  غیت 

تسا تیالو  تیب  هب  هلمح  ياوه  ار  وا 

دنا هتفرگ  نایغط  هر  یبن  زا  سپ  تما 

دنا هتفرگ  ناطیش  نماد  هنتف  تسد  اب 

****

شنماد هب  ملاع  ود  تسد  هک  يربمغیپ 

شنت رب  هدیکشخن  لسغ  بآ  هک  نآ  اب 

اهراخ شین  زا  شا  هلال  غاب  درزآ 

شنشلگ هب  ار  نازخ  ياه  هلمح  دندید 

دوب هناملاظ  رَدَق  هچ  شتلاسر  رجا 

دوب هنایزات  رثا  شرتخد  تسد  رب 

****

دننز یمن  ار  یلع  يارس  ِرد  مدرم 

دننز یمن  اپ  الو  تیب  هب  دگل  اب  زج 

ارچ وک ؟ رامع  رذوب و  تساجک ؟ ناملس 

دننز یمن  ارهز  ةرجح  هب  يرس  نانیا 

ار لاح  روش و  فک  هداد ز  هنیدم  رگید 

ار لالب  ناذا  يادص  دونشن  سک 
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****

نک كاچ  هصغ  زا  لد  درگب و  نامسآ  يا 

نک كاخ  هب  ربمیپ  مسج  وچ  ناهن  ار  دوخ 

ایبنا متخ  يا  نک  كاخ  نورب ز  یتسد 

نک كاپ  وت  ار  نسح  نیسح و  مغ  کشا 

دش میظع  ییالب  راچد  ناهج  وت  یب 

دش میتی  بنیز  هک  كاخ ! رس ز  رادرب 

****

لالجلاوذ تایآ  همه  رس  تشپ  هداتفا 

لامیاپ هتشگ  يوبن  تمرح  وچ  نآرق 

دوش ادا  ارهز  نتشک  هب  یبن  رجا 

لاب لاب  هناخ  ِرد  تشپ  هب  دنز  ارهز 

همطاف تسیک ؟ یلو  رای  نید و  یماح 

همطاف تسیک ؟ یلع  هار  دیهش  لوا 

همطاف نوخ  یلع ، مشچ  کشا  هب  برای !

نآ
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همئاق تسار  ادخ  شرع  هک  همطاف 

لاس هام و  زور و  بش و  لاسرازه ، زا  شیب 

همزمز هعیش  بش  همه  اعد  نیا  هب  دراد 

هدب افص  ار  ام  لد  شا  يدهم  غیت  اب 

هدب افش  ارهز  ۀتسکش  ۀنیس  رب 

****

دوش یمن  ادعا  ۀتسکشرس  مالسا ،

دوش یمن  ام  لد  نورب ز  یلع  رهم 

تیب لها  حورجم  ۀنیس  مخز  نامرد 

دوش یمن  ارهز  يدهم  روهظ  اب  زج 

نابز رب  رکذ  نیا  شدشاب  هرامه  مثیم » »

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لّجع 

لوسر رهش  هنیدم  تشهب  يا 

( تبیصم ) لوسر رهش  هنیدم  تشهب  يا 

لوتب ياه  هلال  زبس  رس  غاب 

وک تراهب  یلو  یتشهب  وت 

وک ترارق  همه  رارق  يا 

يراد ادخ  هگرد  رب  هوکِش 

يراد ادّمحماو  هلان 

وت ِدمحا  تساجک  دمحا ، رهش 
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وت دّمحم  دش  شوماخ  هچ  زا 

دیوش بارخ  همه  اه  نامسآ 

دیوش بآ  هرارش  رد  اه  هوک 

دیزیخ رگج  زا  هآ  اه  هلان 

دیزیر ورف  نیمز  رب  نارتخا 

دیدش میظع  يرشحم  اه  هظحل 

دیدش میتی  یفطصم  تّما 

تفر تتسه  دوجو ، ِناهج  يا 

تفر تتسدز  ایبنالا  متاخ 

تسشن تسشن ، کلف  رب  مغ  درگ 

تسکش تسکش ، ادخ  ریش  تشپ 

تسا رس  هب  ار  هنیدم  تبرغ  درگ 

تسا رت  بیرغ  یلع  هنیدم  زا 

درب تّما  يالب  راب  هک  وا 

درشف قلخ  تاجن  رب  اپ  هک  وا 

دندز گنچ  هنعطز  ار  شرگج 

دندز گنس  هنیکز  شنیبج  هب 

رتسگ متس  تّما  اهراب 

رتسکاخ دنتخیر  شرس  رب 

دندناشفا راخ  شاه  مدق  رب 
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هتفگ شبذاک 
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دندناوخ شرحاس 

درک مّلکت  ودع  اب  ردپ  نوچ 

درک مّسبت  نوخ  قرغ  بل  اب 

تسدز داد  شیوخ  ناج  اهراب 

تسرپ يادخ  رشب  ددرگ  هک  ات 

تّما زا  تساوخن  نتفر  تقو 

ترتع تّدوم  ّالا  رجا ،

اهر تشگ  وچ  نتز  شکاپ  حور 

اه هئطوت  تسد  دیدرگ  زاب 

وا هزانج ي  نیمز  يور  دوب 

وا هزات ي  دهع  دنتسکش  هک 

دندش هفیرش ي  هیآ ي  رکنم 

دندش هفیقس  هنتف ي  یناب 

ریرش مصخ  هفیقس  میحج  زا 

ریدغ تشهب  رد  تخورفا  شتآ 

مولظم رب  ملظ  تسد  دش  هریچ 

موصعم هراهچ  قح  دش  بصغ 

بصن دش  منص  دمص  ياج  هب  ات 

بصغ ترتع  باتک و  قح  تشگ 

دنداد متردق  مظن ، رد  هچ  رگ 
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دنداد متدحو  مکح  منک  هچ 

دایرف مدز  یم  هتسویپ  هنرو 

داتفا اپز  همطاف  اجک  هک 

يولع تفالخ  بصغ  زور 

يوبن تمرح  لاماپ ، تشگ 

تفر الوم  هب  متس  هفیقس  رد 

تفر الاب  یحو  تیب  زا  شتآ 

یحو رد  رب  دنتخورفا  هلعش 

یحو رثوکز  ادج  دش  يا  هیآ 

ردیح رس  رب  ریشمش  مخز 

رگید تلاسر  رجا  تشگ 

دندرک ادخ  تّجح  رب  هلمح 

دندرک ات  ود  مهز  ار  وا  قرف 

نسح ماما  یلع  لتق  دعب 

نطو بیرغ  ردپ  نوچمه  تشگ 

شرس هب  الب  نامسآ  کی  تخیر 

شرگج انشآ  ریغ و  زا  دش  نوخ 

وا لد  رب  هرارش  دز  نیک  رهز 

وا لتاق  تشگ  هدعج  تبقاع 

شماج هب  نوخ  هک  سب  نامسآ 
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تخیر

تخیر شماکز  دش و  نوخ  شرگج 

نارای ِرب  رد  عییشت ، زور 

نارابلگ ریتز ، دش  شرکیپ 

؟ اجک رای  مسج  ریت و  شراب 

اجک راخ  شین  ارهز و  سای 

نفک باجح  زک  دوب  اهریت 

نسح ماما  نت  رد  رس  درب 

دیرگجنوخ هچ  رگا  مشاه  لآ 

دیربن شرهاوخ  هب  ار  ربخ  نیا 

وا رب  تسا  سب  نورد  مخز  زوس 

وا رب  تسا  سب  نوخ  تشط  ندید 

زیزع نیسح  همطاف  فسوی 

زیرن هدید  ود  زا  گشا  ردقنیا 

تسیرگ وت  تبرغ  هب  مه  یبتجم 

تسین وت  زور  ناسب  يزور  چیه 

ریت هبوچ ي  دنچ  ِمخز  نسح  رد 

ریشمش اهارازه  مخز  وت  رد 

تنارای دعب  مصخ  دنک  یم 

تناراب ریت  ناراب و  گنس 
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وت تبرغ  طیحم  یتسه  کلم 

وت تبرت  راثن  مثیم »  » گشا

؟ يدرک هچ  ار  دمرس  نسح  باتفآ  هنیدم  يا 

( تبیصم ( ؟ يدرک هچ  ار  دمرس  نسح  باتفآ  هنیدم  يا 

؟ يدرک هچ  ار  دّیؤم  دبع  نآ  دبع  ییادخ  نآ 

؟ يدرک هچ  ار  دمحا  داجیا  ملاع  ناج  ناج 

؟ يدرک هچ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رخآ  وگب  یشوماخ  هچ  زا 

ار ایبنا  حور  حور  يداد  كاخ  ریز  هب  اج 

؟ دش نوچ  درب  یم  دوخ  شود  رب  ار  قلخ  راب  هکنآ 

؟ دش نوچ  دروخ  یم  لد  نوخ  ام  تّزع  رهب  هکنآ 

؟ دش نوچ  درزآ  نیک  گنس  زا  شبل  دیدنخ و  هکنآ 

دش نوچ  درمژپ  مغ  شیور ز  لُگ  تفگ و  لُگ  هکنآ 

ار ام  ناج  باتفآ  ناهنپ  وت  يدرک  اجک  رد 

ربمغیپ مغ  رد  مدآ  بلق 
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هتفرگ متاخ 

هتفرگ ملاع  ترتع و  يولگ  رد  هدنام  ضغب 

هتفرگ مغ  رابغ  ار  دجسم  بارحم و  ربنم و 

هتفرگ متام  هدیشوپ و  هیس  ارهز  ترضح 

ار یضترم  ّیلع  مشچ  رپ ، هدرک  تبرغ  گشا 

نک نت  هب  یلین  ۀماج  هنیدم  يا  هنیدم  يا 

نک نفک  ار  ملاع  ود  ناج  نینمؤملاریما  ای 

نک ندب  نآ  راثن  دوخ  مشچ  ود  زا  کشا  رهوگ 

نک نسح  مشچ  زا  گشا  ّتبحم  تسد  اب  كاپ 

ار البرک  دیهش  تفأر  هر  زا  شزاون  نک 

ود ره  دنراد  ازع  ردام  اب  موثلک  بنیز و 

ود ره  دنرای  مغ  هودنا و  هیرگ و  رد  یلع  اب 

ود ره  دنرابنوخ  مشچ  اب  همطاف  رانک  رد 

ود ره  دنراوید  هب  رس  لد ، رب  تسد  نایرگ ، هدید 

ار ادخ  ریش  تبرغ  کشا  دننیب  یم  ود  ره 

شنابز زا  اباب  مان  دتفین  مدکی  همطاف 

شناج ناج  هتفر  تسد  زا  بل و  رب  هدیسر  ناج 

شنایشآ دش  نزحلا  تیب  ۀشوگ  زا  رت  هریت 

شناتسآ رد  لگ  هتسد  ياج  دندروآ  مزیه 

ار الولا  تیب  رد  شتآ  ۀلعش  زا  دنتخوس 
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دش ادا  تّقح  لد  نوخ  يرمع  دعب  انابغاب 

دش ادج  نشلگ  زا  لبلب  لبلب ، لُگ ز  لُگ ، زا  هچنغ 

دش ادخ  ریش  ناهبور  ریسا  اهنت  نت  اب 

دش ادف  شموصعم  لفط  داتف و  اپ  زا  همطاف 

ار اسّنلاریخ  دگل  برض  اب  دنداد  تیلست 

هدیشک ربمغیپ  دعب  نمشد  هک  یغیت  نیلّوا 

هدیشک ردیح  نتشک  رب  همطاف  مشچ  شیپ 

رهطا ۀقیّدص  رگج  زا  اجنآ  هلان 
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هدیشک

هدیشک ربنم  مه  بارحم و  مه  هلان  تیانج  نیز 

ار اتبرغاو  ۀلان  هدیشک  ردیح  مغ  رد 

دش نیشن  هناخ  ادخ  ریش  وت  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

دش نیمز  شقن  ترتخد  ینامسآ  باتک  نوچ 

دش نیک  ریت  زا  نسح  كاپ  رکیپ  ناراب  هلال 

دش نیعل  رمش  رجنخ  زا  نیسح  تدنزرف  هتشک 

ار اه  هّصغ  نیا  تتّما  رب  دهد  یم  مثیم » ، » حرش

دینک زاورپ  برثی  يوس  کئالم  يا 

( تبیصم ) دینک زاورپ  برثی  يوس  کئالم  يا 

دینک زاغآ  رگج  زوس  هلان ز  ناس  عمش 

دینک زاب  اعد  تسد  امس  هب  مه  اب  همه 

دینک زار  ادخ  هب  مشچ و  دیناشف ز  نوخ 

ددرگیم ناترپ  لاب و  هب  شقن  مغ  رهم 

ددرگیم ناتربمغیپ  رس  رود  گرم 

دیآ يرسا  هجاوخ  مرح  زا  مغ  کیپ 

دیآ يربک  رشحم  هعجاف  زا  ربخ 

دیآ ارحص  بناج  زا  لجا  ناوراک 

دیآ هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز هناخ  رد  دیراذگن 

اجک دوصقم  هبعک  اجک  گرم  دصاق 
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اجک دوبعم  هناخ  اجک  توملا  کلم 

لوسر تیب  ردب  ناساره  هداتسا  لجا 

لوخد نذا  دبلط  هظحل  هب  هظحل  رد  تشپ 

( هیلع هللا  مالس   ) لوتب يارهز  لد  وا  همزمز  زا  دزرل 

لولم نوزحم و  هدمآ  ردپ  يوس  همطاف 

؟ دناوخیم ار  وت  تسا  یبیرغ  کیپ  ردپ  یک 

دنازرل ارم  بلق  شنخس  ره  زک  تسیک 

تشرس كاپ  يا  ردپ  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز خساپ  رد  تفگ 

تشون هزات  مغ  وت  يارب  ریدقت  تسد 

تشهب رازلگ  هب  زورما  دوریم  تردپ 

رس هب  ار  الب  هوک  نامسآ 
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تشه وت  شود 

تسا لیئاربج  هلان  زا  رپ  زورما  کلف 

تسا لیئارزع  رد  تشپ  دوب  یبیرغ  نیا 

لوخد نذا  دبلطب  سک  زا  هک  تسا  نآ  هن  نیا 

لوجع تساهناج  ندرب  رب  دشاب و  لجا  نیا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر تیب  ردب  زج  بلط  هدرکان  نذا 

( هیلع هللا  مالس   ) لوتب يارهز  تمرح  زا  دنک  يرادساپ 

تریصب کشا  لد و  نوخ  وت و  يادف  يا 

ترس هب  یمیتی  كاخ  دوش  هک  رد  نک  زاب 

دورف میلسترس  اباب  هب  درب  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

دوشگ توملا  کلم  يوس  هب  هناشاک  رد 

دورو تفای  لجا  یحو ،  فرشلاراد  هب  نوچ 

دومن مالسا  ربمغیپ  هب  يور  بدا  هب 

مرکز منذا  یهد  رگ  ناهج  ناج  تنت  یک 

مربب العا  تنج  رد  وت  حور  مدمآ 

دیاب لمحت  ربص و  یمک  تسود  يا  تفگ 

دیآ لیربج  ترضح  ادخ  کیپ  ارم  هک 

دیادزب لد  هنییآ  هودنا ز  گنر 

دیاشگب نم  هصغ  رپ  هنیس  زا  هدقع 

مدرگ تیادف  هب  يا  تفگ  دمآ و  لیئربج 
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مدرک تنیز  وت  رهب  زا  ار  تنج  غاب 

تمحر ضیف و  لماح  ادخ  کیپ  يا  تفگ 

تنحم یئابرب  مبلق  هک ز  وگ  ینخس 

تنج روصق و  روح و  مغ  تسین  نم  مغ 

تما اب  نم  قلاخ  ازج  زور  دنک  هچ 

تدوبعم نینچ  هدومرف  هک  لیربج  تفگ 

تدونشوخ منک  هک  مشخبب  وت  رب  ردقنآ 

لاح همه  رد  مد  همه  تما  مغ  تشودب  يا 

درد و مغ و  هوک  دوخ  هناش  رب  هدرب 
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لالم

لآ هب  نآرق و  هب  درک  اطع  وت  رجا  تما 

لاماپ دش  تمرح  رانک  ود  ره  تمرح 

دندرب ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع قح  كدف و  بصغ  هدرک 

دندرزآ دگل  ار ز  هیلع ) هللا  مالس   ) تا همطاف  يولهپ 

دوب همزمز  وت  مغ  زا  زونه  قلخ  بل  رب 

دوب همه  مشچ  هب  کشا  رگج و  رد  اه  هلعش 

دوب همهاو  زا  رپ  مایا  هنتف  زا  رهش 

دوب هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ندز  تلاسر  رجا  نیلوا 

ترگ دادیب  تسا  یشک  قح  زا  تشگ 

ترگ درجا  وت  مولظم  نسحم  نتشک 

دیدرگرب قرو  تخس  نازخ  تشگنا  رس  اب 

دیدرگ رپرپ  وت  نینوخ  هلال  هچنغ و 

دیدرگ ردیحرس  مخز  وت  رجا  نیموس 

دیدرگ رت  نوزف  ملظ  سک  همه  زا  مالسلا ) هیلع   ) نسح هب 

دنداد تنیع  ود  دون  رب  هک  رهز  نآ  زا  دعب 

دنداد تنیسح  هب  تما  هک  دوب  اهرجا 

دندز گنچ  وت  فسوی  ندب  رب  اه  گرگ 

دندز گنر  وا  لد  نوخ  خرچ ز  خر  رب 

دندز گنس  وا  یناشیپ  هب  دوشگب  تسد 
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دندز گنرین  هب  وت  لآ  هب  رفک  تمهت 

دزوس مثیم  هنیس  مد  همه  تبیصم  نیز 

دزوس ملاع  مدآ و  لد  رشح  ات  هکلب 

ادخ لوسر  ایبنالا  متاخ 

( تبیصم  ) ادخ لوسر  ایبنالا  متاخ 

ادف راب  رازه  شناهج  هک 

ربنم رس  رب  مالعا  درک 

ربکا رغصا و  قیالخ ز  هب 

لاصخ کین  ِنیملسم  يا  نم  هک 

لاس هس  تسیب و  هب  اهرازآ  مدید 

ناتتیامح بش  زور و  ما  هدرک 
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ناتتیاده یپ  مدروخ  گنس 

رگوداج دیا و  هدناوخ  مرحاس 

رتسکاخ دیتخیر  مرس  رب 

مناراب گنس  دیدرک  هاگ 

منادند ِّرد  دیتسکش  هگ 

رافک قفانم و  زا  نم  لثم 

رازآ دیدن  يربمغیپ  چیه 

ایند نیا  زا  مور  یم  نوچ  لاح 

امش متساوخن ز  يدزم  رجا و 

ناتتّدوم مترتع  اب  هک  زج 

ناتتبحم تعاط و  تمرح و 

امش نیب  تسارم  تناما  ود 

امش نید  تسه ، ود  نیا  زا  تعاط 

ناّنم ِرواد  رما  زا  ود  نیا 

نآرق یکی  دَوب ، ترتع  یکی 

دنتشگنا ود  نیا  وچ  مه  اب  ود  نیا 

دنتشم کی  هب  لصتم  دبا  ات 

رارقا رد  هک  یسک  نآ  تسا  رفاک 

راکنا دنک  ار  ود  نیا  زا  یکی 

تفر ایند  راد  دّمحم ز  نوچ 
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تفر العا  تشهب  رد  وا  حور 

مالسا تما  دنتشگ  عمج 

ماعنا کی  دنهد  ارهز  هب  ات 

دندرک ایربک  تیب  يوس  ور 

دندروآ مزیه  راب  لگ ، ياج 

دوب رذآ  ياه  هلعش  ناشلگ 

دوب ربمیپ  ِرتخد  ِتمرح 

دندز هناخ  هب  ار  یحو  رتخد 

دندز هنایزات  یحو  نت  رب 

دوب نیا  یفطصم  رجا  نیلوا 

دوب نیسای  لآ  تیب  رب  هلمح 

دش الوم  بیصن  مود  رجا 

دش ایحا  ِماش  ِحبص  رد  هتشک 

بآ دش  یم  عمش  وچ  يرمع  هکنآ 

نوخ زا  شخُر 
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باضخ تفرگ  رس 

كاچ دص  لد  هتسکْشب و  قرف 

كاخ هب  تفر  هنابش  ارهز  لثم 

شنسح رب  دیسر  موس  رجا 

شندب افج  زا  دش  نارابریت 

نارای هناش  هب  شکاپ  نت 

نارابلگ ریت ، ناراب  هب  دش 

دوب رتارف  یسب  مراچ  رجا 

دوب رجنخ  غیت و  ریت و  هزین و 

دنداشگب دانع  ملظ و  تسد 

دنداد وا  نیسح  رب  اهرجا 

دندز گنچ  هنیس  هب  شیاه  گرگ 

دندز گنس  هنیک  شنیبج ز  هب 

دندرک وا  كاپ  مسج  رب  هلمح 

دندرک ورف  شا  هنیس  رد  هزین 

دوب رواد  ياج  هک  وا  لد  رب 

دولآرهز ریت  دندرک  هیده 

تشک ار  وا  مصخ  مومسم ، ریت 

تشپ زا  نورب  دش  درب و  لد  هب  رس 

متفخ یم  شیوخ  نوخ  رد  شاک 
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متفگ یمن  مدرم و  یم  شاک 

وا ردام  رهم  دوب  اه  بآ 

وا رجنح  هدیرب  دش  بل  هنشت 

تبرش شلتاق  غیت ، زا  داد 

تبرض هد  هب  ادج  دش  وا  رس 

لوتب ناج  هب  يدز  شتآ  مثیم » »

لوسر لآ  بلق  هلعش  نیز  تخوس 

تسا رخآ  هب  ور  رفص  هام  رمع  هک  متفگ 

لوا دنب 

( تبیصم ) تسا رخآ  هب  ور  رفص  هام  رمع  هک  متفگ 

تسا رگید  ياربک  رشحم  عورش  مدید 

هآ دودز و  رپ  اضف  هایس و  هدش  نودرگ 

تسا رشحم  کیرات  هصرع  رت ز  کیرات 

نیملسم مالسا و  خر  رب  لالم  درگ 
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تسا رهطا  يارهز  هدید  هب  ازع  کشا 

رس هب  دنز  ارهز  هک  هداد  يور  هچ  متفگ 

تسا ربمیپ  يازع  زور  زور ، هک  مدید 

تانئاک يالوم  دیس و  رمع  نایاپ 

تسا ردیح  ارهز و  تبرغ  رود  زاغآ 

رت بیرغ  نآ  زا  همطاف  بیرغ و  نآرق 

تسا رس  رب  كاخ  نت ، هب  هایس  ار  مالسا 

یسک یب  راوید  هب  هدنام  نیسح  يور 

تسا ردارب  مشچ  ود  کشا  هب  نسح  مشچ 

نک هراظن  بنیز  هیرگ  ایب  لد  يا 

نک هراپ  شیوخ  رگج  نهریپ  دننام 

مود دنب 

رد تشپ  توملا  کلم  هناخ و  هب  ارهز 

ربمایپ فیرش  حور  ضبق  رهب  زا 

بجع يا  نذا و  بلط  هدرکن  سک  چیه  زا 

رت شیپ  ياپ  دهنن  همطاف  نذا  یب 

همطاف تخس ، ردپ  غاد  دوب  هک  نآ  اب 

رصب زا  تخیر  ورف  کشا  درک و  زاب  رد 

شرگید مشچ  لجا  يوس  هب  وا  مشچ  کی 

ردپ رب  دوب  دوخ  رخآ  هاگن  وحم 
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یفطصم راسخر  هب  هدیکچ  نسح  کشا 

ربمایپ بلق  يور  رب  نیسح  يور 

راوس ار  ود  ره  دنک  هک  ناج  تشادن  رگید 

رذگ ره  يوک و  ره  هب  شیوخ  شود  يور  رب 

نسح بل  نیسح و  قلح  هب  اه  هسوب  دز 

رب هب  ار  ود  ره  ناج  وچ  تفرگ  لد  ناج و  زا 

هب درک  دای  هظحل  ره 
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هآ کشا و  سوسفا و 

هاگلتق لادوگ  هاگ ز  تشط و  یهاگ ز 

موس دنب 

رامش یب  ياه  متس  دید  هک  يربمغیپ 

راگزور هب  تلاسر  رجا  تساوخن  سک  زا 

عمج دندش  قیالخ  تفای  لاحترا  نوچ 

رادغاد يارهز  هب  دنهد  يا  هیده  ات 

لگ تخرد  هنیدم  رهش  تشادن  ایوگ 

راثن همطاف  مدق  رد  دننک  ار  نآک 

لگ هتسد  ياج  ناشمزیه  راب  شود  رب 

راکشآ دوب  ناشخر  زا  ترارش  گنر 

لسر دیس  نآ  رئاز  دوب  هک  یباب 

راک هب  ان  موق  نآ  تبقاع  دندز  شتآ 

لوسرلا هعضب  نآ  هنیس  تسد و  يور  رب 

راختفا ناونع  هب  هحول  هس  دش  میدقت 

غیت فالغ  برض  هنایزات و  یلیس و 

رابب نوخ  هدید  يا  شتآ و  ریگب  لد  يا 

شوگ هب  رد  تشپ  زا  همطاف  يادص  دیآ 

شومخ ادص  نیا  دابم  رشح  زور  حبص  ات 

مراهچ دنب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


دیسر نسح  زور  همطاف  دعب  هک  ادرد 

دیسر نحم  جنر و  هصغ و  لالم و  زور 

دش هراپ  هراپ  شرگج  شرسمه  رهز  زا 

دسر نت  هب  شنفد  هظحل  هک  اهریت  سب 

نیسح رس  دش  نایع  هزین  هب  نسح  زا  دعب 

دیسر ندب  رب  ارو  مخز  رازه  زا  شیب 

لوسر هسوب  زا  رپ  دوب  هک  يرکیپ  رب 

دیسر نفک  هتسکش  هزین  كاخ و  درگ و  زا 

هماج زا 
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طقف الببرک  فسوی  ياه 

دیسر نهریپ  کی  هدز  متس  بنیز  رب 

هورگ نآ  زا  ابیز  حیاصن  نآ  شاداپ 

دیسر نهد  رب  نانس  هنیس ، نورد  شریت 

تخوس هک  اه  همیخ  نآز  همطاف  هب  وگب  مثیم " "

دیسر نم  هب  شتآ  هرارش  البرک  کی 

منم ابع  لآ  سماخ  ناوخ  هیثرم 

منماد تخوس  شا  هتخوس  ياه  همیخ  رد 

ار ادخ  لوسر  يدرک  هچ  هنیدم 

( تبیصم  ) ار ادخ  لوسر  يدرک  هچ  هنیدم ،

ار ایبنالا  متاخ  ام  یتفرگ ز 

نودرگ خرچ  نیا  دوب ، رگدادیب  هچ 

ار ام  تخیر  رس  هب  یمیتی ، كاخ  هک 

كاخ رد  تفر  اعد ، حور  هک  اغیرد !

ار اعد  ناور  ام  زا  دنتفرگ 

نارای دییرگب ، دّمحم ، گوس  هب 

ار امش  کشرس  دنیبب ، ارهز  هک 

ارهز تیب  رد  رب  لگ  دیرایب 

ار اسنلاریخ  دیشاب ، درد  مه  هک 

هنیدم لها  هک  یهلا  یهلا 
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ار اضترم  ییاهنت  دننیبن ،

ارحص هب  ارهز  هک  منیبن  یهلا 

ار اه  لخن  دوخ  کشا  اب  بآ  دهد 

یهلا یحو  تیب  رد  هک  ادابم 

ار اپ  دیراذگ  تراهط ، نودب 

ار نسح  نیسح و  يور  دیسوبب ،

ار ازْعبحاص  ود  نیا  دیهد  اّلست 

ملاع ود  بیبط  نآ  دش ، هچ  ار  ادخ 

ار اود  اه ، ناج  مخز  رب  دروآ ، هک 

هداهن شنیسح  يولگ  رب  بل  هن 

ار ابتجم  بل  لعل  هدیسوب  هن 

شتیب لها  رب  تسا ، هدادن  یمالس 

ار الولا  تیب  تسا ، هدرکن  ترایز 

دوخ رب  رد  ناج  وچ  هنیدم ، نانز 
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ار ادخ  لوسر  تخد  دیریگب ،

اهنت دیراذگ  ادابم ، ادابم 

ار ایربک  تمصع  اهزور ، نیا  رد 

i ربمیپ ناج  هب  هنیدم ، نانز 

ار ارجام  نیا  رارسا  دییوگب 

تسا دنلب  ارهز  تیب  زا  هلعش  ارچ 

ار ارس  نآ  دندز  شتآ  دینیبب ،

رد نآ  تشپ  رد  هک  اغیرد ! اغیرد !

ار امس  ضرا و  ناک  را  دنتسکش ،

تیالو ناتسآ  رد  دییایب ،

ار افطصملا  هناحیر  دنتشک ، هک 

ملاع لها  يا  دوب ، نآ  راکاطخ ،

ار اطخ  ریت  درک ، اهر  لّوا  زک 

؟ شتآ دیحوت و  تیب  رد  ار  ادخ 

؟ اراصن ای  نایناج ، نیا  دندوهی 

دوخ ربمغیپ  هب  اراصن  دوهی و 

؟ ار اوران  نینچ  نیا  یک  تشاد  اور 

ارهز يور  رب  همطل  دنز ، وک  یسک 

اراکشآ دوب  شرفک  هک  نآرق  هب 

دراد مالسا  نآرق و  ز  یمهس ، هن 
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ار ایح  گنر  هظحل  کی  تسا ، هدید  هن 

i دّمحم زج  يربمغیپ ، تسا ، هدیدن 

ار افج  روج و  ملظ و  نینچ  تّما ، ز 

الاب تفر  الولا  تیب  ز  يرارش ،

ار البرک  دوخ  ماک  رد  تفرگب  هک 

تیالو تیب  هب  دز  یشتآ  ودع ،

ار اضف  شدود  رشح ، ات  تفرگب ، هک 

« مثیم  » رادهگن ار  نخس  مامز 

ار الو  لها  بلق  يدز ، شتآ  هک 

مرگج مخز  هب  هلعش  نزم  توملا  کلم 

( تبیصم ) مرگج مخز  هب  هلعش  نزم  توملا  کلم 

مردپ اب  ینکن  ارادم  وت  رگ  نم  ياو 

ار میاباب  خر  منیبب  ریس  نک  ربص 

مرصب کشا  هدش  مهاگن  ّدس  منک  هچ 
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منیشنب شرس  يالاب  هک  دوب  نیا  تمسق 

مرگن ار  وا  نداد  ناج  میاشگب و  مشچ 

تسا نیا  ردقم  تفگ : دوخ  نداد  ناج  تقو 

مربب مه  ار  همطاف  رگد  مین  هم و  ود 

دوب وت  رای  نم  همولظم  ردام  ردپ ! يا 

مرپس ار  یلع  ناج  وت  نتفر  زا  سپ  نم 

دجسم زا  دوبک  يوزاب  هتسخ و  نت  اب 

مرب هناخ  يوس  هب  ار  یلع  هک  مداد  لوق 

هظحل کی  مشکن  ردیح  نماد  زا  تسد 

مرس هب  هنیدم  لها  همه  دنزیرب  رگ 

اباب منامب  وت  زا  دعب  هک  دوب  نیا  تمسق 

مرخب ار  یلع  ناج  ناج ، نداد  اب  هک  ات 

ردپ داب  یلع  يوم  کی  رس  يادف  هب 

مرسپ ناج ، دهد  راوید  رد و  نایم  رگ 

« مثیم  » یتفگ هک  تیب  ره  هب  تخوس  ترگج 

مرگداد ِدحا  اب  تنتخوس  نیا  رجا 

تسازع رد  هودنا و  رد  قرغ  دوجو  کلم 

( تبیصم ) تسازع رد  هودنا و  رد  قرغ  دوجو  کُلم 

تساضترم ارهز و  تبرغ  حبص  زاغآ 

بیرغ هدش  ترتع  هتفرگ و  ازع  نآرق 
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تسافطصم غاد  رگج  هب  ار  هنیدم  رهش 

میظع متام  نیا  زک  هنیدم ! نک  هیرگ  نوخ 

تساور ترس  رب  دوش  بارخ  نامسآ  رگ 

میتی همطاف  نوچ  همه  ایبنا  دنتشگ 

تسایبنا رالاس  هلفاق  يازع  اریز 

دوش ازع  بحاص  هک  تسا  قیال  هچ  تقلخ 

تسادخ ازع  بحاص  هتفرگ و  ازع  ملاع 

یبن تلحر  اب  هک  شوه  هب  الو  لها 

تسالب نتسبآ  هرسکی  هنیدم  رهش 
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عمج دندش  تفالخ  بصغ  يارب  یموق 

تساجک یلع ، ربمیپ ، یصو  بَجَعَلل ! ای 

رد تشپ  تسارهز  هرصاحم ، الولا  راد 

تسایربک تیب  زا  کلف  رب  هرارشو  دود 

لوسر هناحیر ي  هناخ ي  هب  ندز  شتآ 

تسافطصم زور  بش و  ياه  جنر  شاداپ 

لوسر تلحر  زا  سپ  لوتب  ندرزآ 

تسالبرک تایانج  عورش  مسق  هَّللاب 

یلع زا  دش  تفالخ  بصغ  هک  يا  هظحل  زا 

تساپ ریز  هب  دمحم  لآ  ّقح  رشح  ات 

ین كون  هب  نادیهش  هاش  سار  زورره 

تسام شوگ  هب  ارهز  هلان ي  يادص  بشره 

یلع هدازآ ي  ِمثیم  هب  مسق  مثیم !

تسایلوا ناطلس  تیالو  یگدازآ 

ما وت  ياشامت  وحم  ردپ  هنوگ  نیا  هک  نم 

( تبیصم ) ماوت ياشامت  وحم  ردپ  هنوگ  نیا  هک  نم 

ماوت يارهز  هدزمغ  ما  همطاف  ترتخد 

میور رب  نزب  هدنخ  رگنب  ار  ما  هیرگ 

ماوت يابیز  لگ  نم  رگم  هن  انابغاب 

شخب میاّلست  يوگ  ینخس  رخآ  مد 
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ماوت يامیس  هنییآ  وچ  هدرسفا  هک  ناز 

يدیسوب ارم  تسد  تقفش  زا  اهراب 

ماوت ياهیبا  ما  نم  هک  زاوآ  تنیو 

تتسد مسوب  هک  رآ  شیپ  هب  تسد  ایلاح 

ماوت ياناوت  تسد  نیا  هدرورپ  هک  نم 

ردپ يابیز  لگ  یک  یبن  داد  شخساپ 

ماوت ياه  مغ  وت و  رکف  هب  شیب  همه  زا 

تیور رب  متس  باب  دوش  زاب  نم  دعب 

ماوت يادرف  هشیدنا  رد  زورما  تخس 

یلع ناج  رب  وت و  رب  دسر  هچ  نآ  نک ز  ربص 

سب
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ماوت يالوم  وت و  رهب  هتخوس  رگج 

نیب ردنا  رد و  راوید و  هلعش و  نآ  منیب 

ماوت ياهاتبَا  او  همزمز  دهاش 

مرب هب  ییآ  رتدوز  نم  ترتع  زا  نکیل 

ماوت يامیس  ندید  رظتنم  نانج  رد 

ما هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای 

( تبیصم ) ما هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ما هدروآ  هاگراب  نیا  رد  گشا  غارچلچ 

کشاز رپ  مناگدید  یلاخ ، ود  ره  میاه  تسد 

ما هدروآ  هآ  زوس و  اب  رگج  غاد  لد ، نوخ 

نیملاعلل ٌهمحر  وت  هنگ ، ِراب  همه  نم 

ما هدروآ  هانگ  راب  نیملاعلل ، ٌهمحر 

تیصعم راب  هدولآ ، نماد  تلجخ ، گشا 

ما هدروآ  هار  جنر  نیگنس ، ِراب  هتسخ ، مسج 

یلو ار  ممشچ  دنتسب  تیصعم  ياه  هدرپ 

ما هدروآ  هاگن  کی  ياوه  رد ، نیا  هب  ور 

ما هدولآ  مدب ، مراک ، تیصعم  مهایسور ،

ما هدروآ  هانپ  تمحر  رد  ربب  متسه  هک  ره 

تتمحر بآ  هب  هد  میوشتسش  دّمحم  ای 

ما هدروآ  هایس  نایصع  زا  میور  نوچ  يا  همان 
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همطاف ربق  هتشگ  مگ  نم و  نایرگ  مشچ 

ما هدروآ  هام  فارطا  رد  هراّیس  کلف  کی 

مالس ارهز  ترتخد  رب  وت و  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ما هدروآ  هادف  یحور  اضر  ناسارخ  زا 

تسامش رهم  نم  لوصحم  یگدولآ  همه  اب 

ما هدروآ  هاوگ  ار  مثیم »  » لخن ياه  هویم 

تثعب

« مرکالاکبر أرقا و   » دمحم الا 

( تثعب « ) مرکالا کُّبر  ءرِقا و   » دمحم الا 

ملق حول و  راگدنوادخ  مان  هب  ناوخب 

ملاع همه  یجنم  ییوت  هک  ناوخب  ناوخب 

مدآ زا  وت  يرترب  رتشیپ و  هک  ناوخب 

مرکا ربمیپ  تیادخ  هدناوخ  هک  ناوخب 

مکحم یتیآ  تسوت  نخس  ره  هک  ناوخب 

ار وت  دیرفآ  هک  ییادخ  مان  هب  ناوخب 

دیزگرب هک  یمیرک  مانب  ناوخب 
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ار وت 

دنکش ربخ  نیا  زا  رفک  ةرطیس  هک  الا 

دنکش رحس  ةزین  زا  بش  هاپس  فص 

دنکش رمک  ار  مصخ  دَوب  هوک  هچ  رگا 

دنکش رز  روز و  يوزاب  وت  لدع  غیت  هب 

دنکش رگدکی  هب  ار  ناتب  تسد ، هب  ربت 

دنکش رس  هنتف  ِلهجوب  هتفرگ ز  نامک 

دُرم یتسم  رورغ و  وید  هک  دیهد  ربخ 

دُرم یتسرپ  تب  دیحوت و  رکشل  دیسر 

وت تنم  راب  ریز  ناهج  ود  يا  دمحم 

وت توبن  ادخ  قلخ و  هب  تسا  كرابم 

وت تلود  روهظ  ملاع  هب  داب  هتسجخ 

وت تمکح  غارچ  زا  دوب  رون  مامت 

وت تدحو  سرد  دیحوت  تقیقح  دوب 

وت ترتع  باتک و  نید و  وت و  رب  دورد 

دمحاای تسا  یکی  نآرق  ترتع و  غارچ 

دمحاای تسا  یکتم  ام  تزع  ود  نیا  هب 

دننآرق تیب و  لها  وت  ةدنز  لقث  ود 

دننازورف لعشم  کی  رون ز  هعطق  ود 

دنناقرف رون و  دننام  هک  دنا  هروس  ود 
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دننابات رهپس  کی  زا  هک  باتفآ  ود 

دنناشخرد فدص  کی  زا  هک  دنرهوگ  ود 

دنناتسلگ کی  لوصحم  هک  رون  لخن  ود 

تسادخ لامج  زا  ریوصت  ود  قافتا ، هب 

تسادج ودره  ز  یکیزا ، ادج  تشگ  هکنآره 

دراد ار  وت  ناهج  یناهج ، باتفآ  وت 

دراد وت  ناوراک  يا ، هلفاق  ریما 

دراد ار  وت  نامسآ  ، نیمز هب  يا  هتسشن 
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دراد ار  وت  نانج  ، ینانج نابغاب  وت 

دراد ار  وت  نامز  مامت  لوط  هب  نامز 

دراد ار  وت  ناکم  لک  تعسو  هب  ناکم 

دناوت لوبق  دروم  همه  هک  نالبقم  هچ 

دناوت لوسر  ناربمغیپ  ییام و  لوسر 

تسا یلع  تسوت  رانک  رد  اج  همه  رد  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راقفلاوذ  وت و  تسد  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  رای  رهدلادبا  ات  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راگدرک  وت و  ریش  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راثن  ناج  وت و  ناج  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  راگدرورپ  حتاف  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  نید  نآرق و  ظفاح  هک  یسک 

تسا یلع  تسوت  نیشناج  ادخ  هتفگ  هک  یسک 

! تناونع لالج و  ردق و  وت و  رب  مالس 

! تنآرق هب  ادخ  باتک  راچ  مالس 

! تناقرف رون و  نیسای و  وت و  رب  مالس 

! تناملسم دوب  ناملس  هک  وت  رب  مالس 

تناملس رادتقا  فرش و  رب  مالس 

تنامیپ هب  ارح  راغ  هکم و  مالس 

وت ردارب  یلع  الوم  وت و  رب  مالس 
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وت ربیخ  نینح و  ردب و  حتاف  هناگی 

بشما نیتسار  نییآ  هب  دیسر  رشب 

بشما نیتسآ  زا  تسد  ، نورب دومن  ادخ 

بشما نیگن  ار  دیحوت  ۀقلح ، دیسر 

بشما نید  باتفآ  خر  درک  عولط 

بشما نیمز  رب  دیتفیب  هبعک ! ناتب 

بشما نیمه  زا  دییاتسب  ار  يادخ 
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داب كرابم  ارولاریخ »  » ِبتکم روهظ 

داب كرابم  ارح  راغ  رون ز  عولط 

روگ هب  هدنز  نارتخد  ۀمه  يا ، تراشب 

روز هطلس  هتفرگ  نایاپ  هدمآ ، دمحم 

رورغ لهج و  ربک و  وید  ناهن ، تشگ  روگ  هب 

روهظ هدرک  تسود  يوک  زا  یتسود  غورف 

رون رکشل  تسا  هدز  نوخیبش  هریت  ماش  هب 

رود شلامج  زا  دب  مشچ  هدمآ ، دمحم 

همه دیدمحا  ِّلظ  رد  هک  هدژم  دیسر 

همه دیدمحم  رانک  ، دعب هب  نیا  زا 

ریدق ِیح  راگدنوادخ  تاذ  هب  مسق 

ریدغ تسا و  تثعب  ود ، نیا  یکی ، تسام  دیع  ود 

ریبک ریغص و  زا  دیناد  همه  نایناهج 

ریما قلخ ، هب  یفطصم  زا  سپ  تسا  یلع  طقف 

ریزو تسا  یسک  ناروآ  مایپ  رایرهش  هب 

ریشمش دراد و  صالخا  دراد و  ملع  هک 

راد رس  يور  رگا  " مثیم " هبترم رازه 

رادم تسد  تیب  لها  یلع و  نماد  ز 

يرتابیز یبشره  زا  ارح  راغ  يا  بشما 

( تثعب ) يرتابیز یبش  ره  زا  ارح  راغ  يا  بشما 
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يرتسگ ملاع  دیشروخ  ینارون  قرشم 

لیربج تگنس  هتخت  يور  هدرک  ینیشن  بش 

يرمبغیپ تثعب  راد  زار  بش  لد  نیا 

يونشب کبر » مسب  ءارقا   » ياوآ ات  شوگ 

يرواد ِّیح  ِرون  قرغ  هک  هم  رب  نک  زان 

اه لاس  يدرک  حبص  دّمحم  اب  ار  بش  هچ  رگ 

يرگید ضیف  هظحل  ره  یتفای  وا  زا  بشما 

رحس ات  ترود  دندرگ  یم  هکم  ياه  هوک 

يرترب العا  شرع  زا  یلو  یشرف  رد  هچرگ 

نیبب ار  ربمیپ  يارآ  لد  يور  وش ، مشچ 
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نیبب ار  ردیح  دنخبل  لگ  وا  رانک  رد 

دیونشب ار  ایربک  مالک  اه  ناسنا  يآ 

دیونشب ار  ادخ  مکح  همه  دش  لزان  یحو 

ارح راغ  رد  هدیچیپ  نیما  لیربج  گناب 

دیونشب ار  ارح  شخب  ناج  ياوآ  ات  شوگ 

لیئربج يادن  اب  کبر » مسب  ءارقا   » گناب

دیونشب ار  ایبنالا  متخ  لیلهت  ۀمغن 

تسا تقلخ  ناهج  لک  یجنم  يادص  نیا 

دیونشب ار  ادص  نیا  تقلخ  لک  يا  دیونشب 

ناتشوگ رد  ناگناگیب  ۀناسفا  یک  هب  ات 

دیونشب ار  انشآ  يادص  بشما  ات  شوگ 

دینکشب ربمیپ  هارمه  هب  ار  اه  تب  قرف 

دینکشب رس  اه  لهجوب  زا  هزمح  نامک  اب 

هدمآ رس  نارگتب  رمع  هبعک  ناتب  يا 

هدمآ رگید  میهاربا  هک  کنیا  دینکشب 

ارح راغ  زا  دش  نوریب  رشب  لک  یجنم 

هدمآ رواد  یح  شخب  حور  مالک  اب 

روط هوک  زا  هدمآ  رگید  نارمع  یسوم 

؟ هدمآ رورپ  حور  يادن  اب  احیسم  ای 

دوب رای  نارمع  نب  یسوم  اب  هک  نوراه  نانچمه 
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هدمآ ردیح  مالسا ، ربمغیپ  هرمه 

تسوا تشم  رد  نامسآ  نیمز و  مشچ  رد  ياپ 

تسوا تشپ  ردیح  تسا و  دنوادخ  مکح  ور  شیپ 

هدمآ رون  هدمآ  رون  یگریت  يا  وش  وحم 

هدمآ روش  نیرت  نیریش  ار  دیحوت  لفحم 

رارفلا بیهن  وس  ره  زا  دیآ  ار  اهوید 

هدمآ روح  نامسآ  زا  نیمز  رب  هتسد  هتسد 

؟ تسیک ياوآ  نیا  هکم  ياه  هوک  مامت  يا 

هدمآ روط  زک  تساسوم  نامه  ای  دّمحم  نیا 

ریسا ياه  نز  يدازآ  نشج  زور  زور 

هدمآ روگ  رد  هدنز  نارتخد  دیع  هک  ای 

اب
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ندز دیاب  نارگتب  قرف  هب  مکحم  ربت 

هدمآ روتسد  دوبعم  قلاخ  زا  نینچ  نیا 

دینکشب ار  بطحلا  لامح  تشپ  کنیا  دیاب 

دینکشب ار  بهلوب  تسد  ود  ره  تعاجش  اب 

نک زاس  أرقا »  » گناب کنیا  یحو  نیما  يا 

نک زاغآ  نخس  ام  نابز  زا  دّمحم  ای 

ایب نوریب  ارح  زا  دیشروخ  وچمه  دّمحم  ای 

نک زاب  ار  دوخ  شوغآ  تانئاک  مامت  رب 

ار هنیس  نک  رپس  دیآ  وس  راچ  زا  رگا  گنس 

نک زاربا  تدیاب  یم  ار  هچنآ  مسبت  اب 

نزب ملاع  ۀلق  رب  ار  دیحوت  مچرپ 

نک زاوآ  ناهج  برغ  ات  قرش  زا  ار  قلخ 

تسوت نآرق  وت  زاجعا  نیرترب  دّمحم  ای 

نک زاجعا  نک  زاجعا  نک  زاجعا  وگب ، ناه ،

میا هداد  رترب  زاجعا  ایبنا  زا  ار  وت  ام 

میا هداد  ردیح  لثم  ییصو  تنآرق  دعب 

تتثعب راظتنا  رد  ناربمغیپ  همه  يا 

تتثعب راید  ناکما  ملاع  مامت  يو 

يربمغیپ وت  دنیوگ  یم  هبعک  ياه  گنس 

تتثعب رارق  ربص و  یب  هکم  ياه  هوک 
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، هن تاماش  هفوک و  زاجح و  رصم و  هکم و 

تتثعب راهب  غاب و  ادخ  کلم  تعسو 

ردب بازحا و  ربیخ و  ياه  هوزغ  زا  میب  تسین 

تتثعب راقفلاوذ  ردیح ، تسد  رد  دَوب  ات 

تسا شدرگ  رد  نامز  خرچ  ات  تس ، یقاب  ناکم  ات 

تتثعب رامش  یب  ضیف  قلخ ، رب  دسر  یم 

يربمغیپ ناهج  رد  دیاین  رگید  وت  دعب 

يربمغیپ نانچمه  تمایق  ات  يرآ  يرآ 

تتمکح ياول  یتسه  ۀلق  زارف  يا 

تتمحر رحب  قرغ  تمایق  ات  شنیرفآ 

اه لاس 
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اهزور اه و  هتفه  اه و  هام  و 

تتمکح باتفآ  تمایق  ات  دشخرد  یم 

گنس هب  يدیدنخ  يور و  يدوشگ  نیریش  بل  اب 

تتلصخ يوخ و  قلخ و  زا  دش  هدنمرش  مه  گنس 

ناربمغیپ همه  زا  يدید  رازآ  رتشیب 

تتّمه ربص و  توهبم  ناربمغیپ  همه  يا 

يربمغیپ وت  تساپ  رب  نامسآ  نیمز و  ات 

تترتع باتک و  مییام و  تسا  یقاب  ناهج  ات 

دنمه اب  دنمه و  اب  تمایق  زور  ات  ود ، نیا 

دنمدآ غارچ  مه  دنملاع و  تاجن  مه 

تسا یلع  ای  ام  تدحو  رهم  میناملسم و  ام 

تسا یلع  الوم  ربهر و  ار  وا  هک  دراد  نآ  تدحو 

ندز قح  نیتملا » لبح  » رب گنچ  تدحو ؟ تسیچ 

تسا یلع  اهنت  نیتملا  لبح  نیملسم  مامت  يا 

ندش ردیح  نماد  زا  ادج  ینعی  هقرفت 

تسا یلع  ام  ماما  نارای  يا  دیشاب  دحتم 

داحتا قشع و  نامیا و  تدحو و  رهپس  رد 

تسا یلع  ارآ  ناهج  دیشروخ  دیحوت و  روحم 

دوش ام  ماما  ربمغیپ  سفن  ات  ما  یک  نم 

تسا یلع  ارهز  ترضح  ماما  میوگ  یم  شاف 
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میتسیز ترتع  نآرق و  اب  رمع  مامت  ام 

میتسین تیالو  ّطخ  رد  هک  مد  نآ  میتسین 

تسا یلع  رد : ایربک و  ملع  رهش  دمحا -؟ تسیک 

تسا یلع  رخآ  یلع ، لوا  یلع ، رهاظ  نطاب و 

ادخ هجو  ادخ ، مشچ  ادخ ، ریشمش  تسد و 

تسا یلع  ربمغیپ  سفن  يرآ ، تسا  نآرق  صن 

گنج نادیم  زا  دنزیرگب  هک  دیاب  نت  ود  نآ 

تسا یلع  ربیخ  حتاف  اهنت  مولعم  دوش  ات 

ربیخ حتف  ردب و  حتف 
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تسا رواد  ِریش  ِقح 

تسا یلع  ردیح  هکرعم ، زا  ناهبور  يا  رارفلا 

دنرب یم  تنآ  نیا و  يوس  هب  لفاغ  يوش  رگ 

تسا یلع  ربهر  نکن ، مگ  ار  دوخ  هار  ردارب  يا 

یلبنح هن  یکلام  هن  یعفاش  هن  امثیم » »

یلع الوم  یلع  الوم  طقف  ربمغیپ  دعب 

تفای ربخ  رارسا  ملاع  زا  ملد  بشما 

( تثعب  ) تفای ربخ  رارسا  ملاع  زا  ملد  بشما 

تفای ربخ  رادلد  شیوخ و ز  زا  ربخ  یب  دش 

تفای ربخ  راب  رگد  شیوخ  ةدشمگ  زا 

تفای ربخ  راخ  یب  لُگ  زا  ریوک  تشد  رد 

تفای ربخ  رات  بش  هب  نازورف  رهم  زو 

تفای ربخ  رای  زا  دز و  رپ  ارح  راغ  رد 

تّوبن رازلگ  هدمآ  ریوک  يارحص 

تّوبن راونا  رد  قرغ  ما  هدش  بشما 

كرابم داب  نیمز  هب  کیالم  لیزنت 

كرابم داب  نیما  لیربج  هب  لیلهت 

كرابم داب  نیبم  دنوادخ  حیبست 

كرابم داب  نیمی  راسیز و ز  تمحر 

كرابم داب  نیقی  رون  نیقی  لها  رب 
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كرابم داب  نید  تیار  لسر  متخ  رب 

دندومن دیحوت  هب  رارقا  همه  اه  تب 

دندوشگ ریبکت  هب  شیوخ  بل  هرابکی 

كرابم دیجمت  همه  نیا  ادخ  رهش  يا 

كرابم دیشروخ  وترپ  بش  تملظ  يا 

كرابم دیّما  لگ  تکاخ  هب  هّکم  يا 

كرابم دیع  ناهن  روگ  رد  كدوک  يا 

كرابم دیحوت  ةولج  ارح  راغ  يا 

كرابم دیشخرد  وت  رد  ادخ  راونا 

نک يرگ  هولج  تفدص  زا  میتی  رّد  يا 

نک يردپ  ار  رشب  ءانبا  وش و  نوریب 

یلص  ) دّمحم زیخ  اپ  هب  تسا  یحو  ۀمغن  نیا 
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( هلآ هیلع و  هللا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زیت  متس  غیت  دوب  دنچ  ات 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زیربل  همه  ماج  هدش  نوخ  زا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زیگنارب  زورفارب و  زیخرب و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زیر  ورف  وت  ار  مرح  ياه  تب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زین  دوب  وت  اب  قح  قح و  اب  وت 

شاب رشب  ءانبا  یجنم  ام  بناج  زا 

شاب رپس  هدنخ  اب  وت  گنس  رگا  دیراب 

يرون فحصم  دوخ  ةدنز  نخس  اب  وت 

يروهظ سمش  ار  همه  دیما  حبص  وت 

يروح مدآ و  کلم و  ّنج و  ربهر  وت 

يرورس قرب  مغ  یکیرات  لد  رد  وت 

يروگ هب  هدنز  كرتخد  ره  یجنم  وت 

يروز رز و  داسف و  ملظ و  نک  هشیر  وت 

يریذن ّيریشب و  هک  روآرب  دایرف 

يرینم یّجارس و  یلوسر و  رشح  ات 

دندوب وت  ناماد  هب  تسد  ناربماغیپ 

دندوب وت  نآرق  وریپ  بتک  نیب  رد 

دندوب وت  نابایب  ارحص و  ۀتشگمگ 

دندوب وت  ناتسلگ  يوب  ادخ  ياهلگ 
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دندوب وت  نامرف  طخ  رد  همه  وت  زا  شیپ 

دندوب وت  ناتسبد  درگاش  همه  يرآ 

يدوب وت  غاب  نیا  لُگ  مدآ  لِگ  زا  شیپ 

يدوب وت  غاب  نیا  لبلب  هد  میلعت 

تلاهج ریجنز  هب  هتسب  درخ  دنچ  ات 

تلالض رفک و  شوختسد  رشب  دنچ  ات 

تلاطب هب  قیالخ  رمع  درذگ  یک  ات 

تلالج فال  نیرت ، تسپ  دنز  دنچ  ات 

ات
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تلادع دادیب ، ۀمعط  دوش  دنچ 

تلاسر جات  قح  بناج  زا  ترس  رب  يا 

تسا وت  رظتنم  رحس  تسا و  لاوز  هب  ور  بش 

تسا وت  رظتنم  رشب  هک  نورب آ  راغ  زا 

زارفا رس  رشح  ات  وت  ِدیحوت  بتکم  يا 

زاورپ هب  وت  يوک  رس  رب  درخ  حور  يا 

زاربا وت  هب  تّوبن  مکح  ادخ  هدرک  يا 

زاجعا همه  تباتک  مکح و  نخس و  نید و 

زاس رشب  تسه  للم  ّلک  رد  وت  نییآ 

زاغآ هدش  ءارقا  هیآ  اب  وت  مالسا 

دناوتن دناوتن  دناوتن  وت  زج 

دناهرب دناهرب  ار  رشب  لهج  زا 

ار دوخ  تّما  رگن  زاب  لسر  متخ  يا 

ار دوخ  تمرح  رگنب  اه  ملق  لام  اپ 

ار دوخ  تدحو  وت  تّما  فکز  دنداد 

ار دوخ  ترتع  نیبب  شیپ  زا  رت  مولظم 

ار دوخ  تّزع  یسب  دنتفرگ  هدیدان 

ار دوخ  تردق  همه  شومارف  دندرک 

زورما رس  هدروآ  رب  هاگ  نیمک  ناطیش ز 

زورما رمک  نآرق  يدوبان  هب  تسا  هتسب 
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دیآ رس  رجه  بش  هک  نک  اعد  زیخرب و 

دیآ رگد  یحبص  ددرگ و  يرحس  دیاش 

دیآرد يریشب ز  هک  نک  اعد  زیخرب و 

دیآ ربخ  نآرق  ۀتشگمگ  فسوی  زا 

دیآ رگج  نوخ  همه  هعیش  ةدید  زا 

دیآ رد  هدنزورف  رهم  نآ  بش  بلق  زک 

تسا وت  رثا  یمارگ  هس  تّوبن ، ملع ، نید ،

تساوت رسپ  روهظ  هب  شلامک  هس ، ره  نیا 

ار نید  بتکم  دنک  لیمکت  هک  تسا  يدهم 

رون رشب  هب  دشخب  هک  تسا  يدهم 
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ار نیقی 

ار نیبم  حتف  ناهج  هب  درآ  هک  تسا  يدهم 

ار نیمز  لدع  زا  دنک  یم  رپ  هک  تسا  يدهم 

ار نیقی  لها  دنک  زوریپ  هک  تسا  يدهم 

ار نیعل  ناطیش  رس  دبوک  هک  تسا  يدهم 

يدهم تضهن  ات  ربمغیپ ، تثعب  زا 

يدهم تلود  زا  تبحص ، اج  همه  هدوب 

تسا يدهم  ةدنز  الب  جوم  رد  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنیاپ  هدنیوپ و  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنخ  شبل  هب  ادیپ  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنشورخ  دایرف  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنمزر  فک و  رب  ناج  هک  تسا  هعیش 

تسا يدهم  ةدنخرف  نشلگ  زا  یلگ  هعیش 

شروهظ زور  رظتنم  دوب  هک  مثیم » »

شروضح ضیف  وا  تمسق  دوش  هک  دشاب 

هدش رت  نشور  زور  زا  ارح  راغ  بش  بشما 

( تثعب ) هدش رت  نشور  زور  زا  ارح  راغ  بش  بشما 

هدش رواد  هولج ي  زا  رپ  هّکم  ياضف  بشما 

هدش ربمغیپ  هب  لزان  قح  یحو  نیما  بشما 

يربمغیپ تعلخ  نت  رب  هدرک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بشما 
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يرگنب ات  وش  مشچ  ای  يونشب  ات  وش  شوگ  ای 

نک زاب  ار  دوخ  شوغآ  هدمآ  دمحا  هّکم  يا 

نک زاورپ  ناج  ناج  نآ  رس  رود  رب  هبعک  يا 

نک زاغآ  قح  مان  اب  یفطصم  يانث  تب  يا 

نک زاس  تدحو  گنهآ  ادص  کی  شنیرفآ  يا 

دنز یم  تیالص  نآرق  وش  رغادیب  هعماج  يا 

دنز یم  تیادص  دمحا  وگب  خساپ  نز  دایرف 

ار وت  دناوخ  یم  لیربج  نیملاعلل  ًهمحر  ای 

ایب نوریب  رشب  ّلک  یجنم  يا 
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ارس نیا  زا 

ارح راغ  رد  دنچ  ات  یملاع  رایرهش  وت 

ارد ییاهنت  هاچ  زا  دوجو  رصم  فسوی  يا 

نک رادیب  نک  رادیب  ار  هدولآ  باوخ  قلخ  نیا 

نک رارکت  نک  رارکت  ناوخب  ءارقا  ناوخب  ءارقا 

يربهر ار  ناربهر  وت  يرورس  ار  نارورس  وت 

يرترب مه  يرتهب  مه  ایبنا  مامت  زا  وت 

يرگنل مه  ادخان  مه  ار  دیحوت  یتشک  وت 

يربمغیپ نیرخآ  وت  يرگنشور  نیلّوا  وت 

ناشرالاس ناوراک  وت  ناوراک ، کی  ناربمغیپ 

ناشراک زا  هرگ  هدش  او  وت  تسد  اب  وت ، تسب  اپ 

تا هناگیب  یملاع  يا  یملاع  يانشآ  يا 

تا هنامیپ  زا  زیربل  نالد  یفاص  هنیس ي  يا 

تا هنازرف  نالقاع  يا  لک  لقع  لقع و  ّلک  يا 

تا هناورپ  هم  رهم و  يا  یملاع  عمج  عمش  يا 

دنکشب ار  لها  ان  هنیس ي  دیاب  وت  گنس 

دنکشب ار  اه  لهجوب  یناشیپ  تا  هزمح  ات 

میا هداد  يریطخ  مکح  لزا  حبص  زا  وت  رب  ام 

میا هداد  يریثک  ریخ  دبا  ماش  ات  وت  رب  ام 

میا هداد  يرینم  رهم  وت  دننام  ار  قلخ  ام 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


میا هداد  يریش  ریشمش و  یلع  دننام  وت  رب  ام 

وت هام  نابات  هتسویپ  وت  هاج  رد  مُگ  مهو  يا 

وت هارمه  یلع  تسد  ام  بوبحم  ربمغیپ 

یلع تنامرف  میلست  یلع  تناج  ندب  رد  يا 

یلع تناّرب  ریشمش  یلع  تنآرق  ریسفت 

یلع تناهنپ  ادیپ و  یلع  تنایاپ  زاغآ و 

یلع تناملسم  لّوا  یلع  تناشورخ  ریش 

زاورپ نک  زاورپ  اه  هشیدنا  هّلق ي  رب 
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نک

وت نییآ  وت  مالسا  نادواج  تمایق  ات  يا 

وت نینوخ  بل  يور  ادخ  دنخبل  شقن  يا 

وت نیریش  قطنم  رب  لد  هداد  فک  زا  مه  نمشد 

وت نید  ياقب  زمر  دبا  ات  ترتع  نآرق و 

نک زاغآ  يربمغیپ  يرگید  يارح  زا  زاب 

نک زاب  تّما  ياپ  زا  ار  هنتف  قافن و  ماد 

يربیخ هتشگ  داجیا  نانمشد  داّحتا  اب 

يرد نآ  زا  دنک  رب  نآ  ناکرا  دنکشب  ات 

يردیح نادیم  هب  دیآ  رگد  راب  ات  شاک  يا 

يرگید راقفلاوذ  اب  يردیح  نادیم  هب  دیآ 

نیتسآ زا  دوش  ایآ  نیملسملل  ای  دایرف ،

نینمؤملاریما تسد  نورب  دیآ  رگد  راب 

ییوت نادیم  نیا  زوریپ  نکش  ربیخ  ردیح  يا 

ییوت نافوط  مه  حون  مه  رشع  یناث  تّجح  يا 

ییوت نآرق  یماح  مه  رشب  ّلک  حلصم  مه 

ییوت نامولظم  دایرف  ییوت  نامورحم  دیّما 

آرد تبیغ  هدرپ ي  زا  آرب  لد  باتفآ  يا 

آرس نارجه  هرود ي  يا  ورب  يربک  تبیغ  يا 

تتبیغ لوط  حورجم  ام  حورجم  هنیس ي  يا 
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تتثعب راظتنا  مشچ  همه  تّدج  تتثعب  رد 

تتضهن عولط  حبص  دسر  یک  هّکم  دیشروخ 

تتّمه مزع و  تسد  اب  دنکشب  ملاع  ياه  تب 

ایب یسیع  يا  ایب  نارود  یسوم  يا 

ایب نافوط  هدش  ملاع  ایب  نابیتشک  ِحون  يا 

تسین ماک  رد  لد  نوخ  زج  هعیش  وت  یب  هک  آزاب 

تسین مارآ  رگد  ینآ  لد  هب  ار  تّما  هک  آزاب 

تسین مان  زا  ریغ  نید  زا  قح  فرح  ریغ  هب  قح  زا 

یب مالسا 
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تسین مالسا  مسق  هللااب  امش  ّطخ 

دنمأآ دنملاع و  ات  کلف  دیشروخ و  هام و  ات 

دنمهاب ترتع  نآرق و  تثعب و  ریدغ و  مثیم » »

کبر مسب  أرقا  هاگآ  ربهر  ار  رشب  يا 

( تثعب ) ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هاگآ  ربهر  ار  رشب  يا 

ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هارمه  دبا  ات  تیادخ  يا 

ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هار  غارچ  ار  قیالخ  يا 

ّکِبَر ِمِسب  أَرقِأ  هللا  لوسر  ای  دّمحم  ای 

ییارح راغ  رد  دنچ  شنیرفآ  باتفآ 

ییآ رب  ات  هتشگ  مشچ  رسارس  ملاع  هن ، هّکم 

نک يرگنشور  اهتنا  یب  ات  رون  جارس  يا 

نک يرورس  رآرب و  رس  تیاپ  كاخ  ملاع  ود  يا 

نک يرتسگ  تلادع  زیخرب و  لدع  مامت  يا 

نک يربمغیپ  ناربمغیپ  متاخ  لّوا  زا  يا 

یتسا رخآ  هچ  رگا  يدوب  ایبنا  زا  رتشیپ 

یتسا ربمغیپ  وت  تسا  ییامرف  مکح  ار  ادخ  ات 

دّمحم ینابات  دیشروخ  وت  دنرون و  ایبنا 

دّمحم ینآرق  وت  دنباتک و  نوچمه  همه  نآ 

دّمحم ینایاپ  زاغآ و  یتسیک  دناد  هچ  سک 

دّمحم یناناج  ناج و  ار  نیرخآ  نیلّوا و 
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تزارف رس  ریز و  هب  رس  نازارفارس  مامت  يا 

تزابشیپ لّوا  زا  میداتسرف  ام  ار  ایبنا 

یماتخ نسح  وت  وت ، ییوگ ، یم  وت  ار  رخآ  فرح 

یماما مه  یلوسر  مه  يریذن  مه  يریشب  مه 

یمانالا ریخ  مه  یتسا و  نیلسرملا  ریخ  وت  مه 

یمالکلا ریخ  ار  هللا  میلک  ّیمیلک و  وت 

وت بکوک  نابات  دیشروخ  دصز  رت  ناشخرد  يا 

وت بتکم  رد  هدز  وناز  نینمؤملاریما  يا 

رهم و رهوگ ، ّرُد و  وک و  گنس 
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ایرد جوم و  هام و 

ارحص تشد و  ناتسب ، غاب و  همشچ ، دور و  ناراب ، ربا و 

ابیز تشز و  تملظ ، رون و  شتآ ، داب و  كاخ و  بآ و 

الوم دبع و  یناد ، ّیلاع و  ناوج ، ریپ و  نز ، درم و 

ییاجک ملاع  یجنم  هناگی  يا  دنیوگ  وت  اب 

ییایم یک  دّمحم  ای  دّمحم  ای  دّمحم  ای 

هّکم رات  ماشز  بشما  باتفآ  يا  نک  هولج 

هّکم راوید  رد و  بشما  رکذ  دنیوگیم  وت  اب 

هّکم راب  رهوگ  مشچ  تراظتنا  مشچ  یک  هب  ات 

هّکم رادیب  ربهر  يا  نک  رادیب  ار  قلخ 

ار اه  لها  ان  نک  لها  ار ، اه  كاپان  نک  كاپ 

ار اه  لهجوب  رس  نکشب  تا  هزمح  نامک  اب 

نک نمجنا  ره  رد  هولج  اه  نمجنا  غارچ  يا 

نک نت  هب  تدوبعم  هدنشخب  لزا  زک  ار  یتعلخ 

نک نم  ام و  زا  اهر  ار  قیالخ  نز  تدحو  گناب 

نک نکش  تب  ار  نارگ  تب  دحّوم ، ار  ناتسرپ  تب 

ار برع  ار و  مجع  لیخ  ینک  دحاو  دی  ات 

ار بهلوب  ياه  تسد  تدحو  غیت  اب  نک  عطق 

هدیپس دز  نآرق  حبص  شنیرفآ  ناهج  يا 

هدیمد ملاع  همه  رد  ّکبر  مسب  أرقا  رون 
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هدیشک رپ  یتسه  قوف  ات  اه  لیلهت  ریاط 

هدیسر دمحا  ارح  راغ  زا  رون  غارچ  اب 

ربکا هللا  دیون ، ار  ام  دهد  بشما  یحو  کیپ 

ربکا هللا  دیونشب ، أرقا  دُرم ، برِضا  گناب 

نک يرگ  هولج  ارح  زا  رگید  راب  اباتفآ 

نارتخا هرابود  وش  سلجم  هام 
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نک يرتشم  ار 

نک يربهر  ار  ناگ  هدرک  مگ  هر  رون ، غارچ  اب 

نک يروای  ار  ام  رافُکلا » یَلَع  ُءاّدشا   » اب

ار يرس  هریخ  رشب  دنیب  اه  لهجوب  زا  دنچ 

ار يرگید  ردب  گنج  کنیا  زاغآ  نک  زیخ و 

ار نید  ناروشحلس  دیاب  يربیخ  گنج  زاب 

ار نیکرشم  مّنهج  ماک  رد  تخیر  دیاب  زاب 

ار نیمز  ناراک  متس  نوخ  زا  تسش  دیاب  زاب 

ار نینمؤملاریما  نک  حّلسم  ارهّزلاابا  ای 

نمشد هتسکشب  ار  مالسا  تمرح  تراسج  اب 

نمشد هتسب  ور  زا  ریشمش  تترتع  گنج  رهب 

یک ات  هنامیپ  رد  گشا  ار  نیملسم  ارهز  نبای 

یک ات  هناگیب  نمشد  تسد  مالسا  هبعک ي 

یک ات  هناخ  بحاص  مشچ  زا  ناور  نوخ  اهنت ، هناخ 

یک ات  هناریو  تا  هّمع  ّدج و  مام و  باب و  ربق 

دراد هزات  یغاد  زور  ره  رگج  قمع  رب  هعیش 

دراد هزادنا  مه  ربص  ارهز  دنزرف  يا  رخآ 

دمآ دهاوخ  ناناج  هک  نارای  يا  دیریگ  فک  هب  ناج 

دمآ دهاوخ  نآرق  نید و  هانپ  ترتع  ثراو 

دمآ دهاوخ  ناکما  کلم  رایرهش  نآ  تبقاع 
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« دمآ دهاوخ  نامرد  ماّیا  ار  رجه  ناگتسخ  »

دمآ دهاوخ  رتسگ  داد  ماما  مثیم »  » روخم مغ 

دمآ دهاوخ  ربیخ  حتف  مزع  هب  رگید  يردیح 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ادیپ  ادخ  نسح  تخر  تآرم  هب  يا 

( تثعب () هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ادیپ  ادخ  نسح  تخر  تآرمب  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ایند  مدرم  تاجن  تدایرف  هب  نیو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ارآ  ناهج  رهم  يا  رهم  اپارس  يا 

شنیرفآ غارچ  يا 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  دمحم  ای 

یئایبنا ماما  وت  یئایربک ،  غورف  وت 

یئارح راغ  رد  دنچ  یئامنهر ،  تقلخ  هب  وت 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نوریب آ  راغ  زا  یگریت  دزوسب  ات 

ار نطو  كرت  يا  هتفگ  هوک و  هب  رس  يدرب  هچ  زا 

ار نمجنا  زورفا  رب  اهنت  همه  يا  رون  همه  يا 

ار نتشیوخ  توکس  نکشب  اشگب  بر  مان  هب  بل 

ار نکش  تب  روهظ  دهاوخ  ادخ  زا  هبعک  دنچ 

يربهر نک  يربهر  نک ،  يربمغیپ  ادمحا 

نک يرگنشور  ار  قلخ  نک ،  يربلد  اباتفآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم اهناسنا  ياپ  زا  لهج  ریجنز  نک  زاب 

تمالس رهب  فص  هتسب  شنیرفاک  هن  نورب  اپ 

تمالک ره  زا  راهب  ددرگ  اه  لصف  ات  اشگ  بل 

تمایق زور  اهزور  مامت  يا  زارفارب  دق 

تماک هنشت  ناتسود  نیا  مرک ، ماج  نیا   ، وت نیا 

نارای مشچ  غورف  يا  ناراگزور  غارچ  يا 

ناراب هنشت  ریوک  رد  ناراهب  ار  اه  نازخ  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ارحص  نیا  نازوس  لد  زا  نایورب  لگ 

یک ات  رون  یب  یمدآ  مشچ  رون ،  طیحم  رد 

یک ات  رود  ناسنا  وت  زا  ناسنا  ناج  تایح  يا 
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یک ات  روگ  رد  ردپ  تسد  اب  هدنز  اه  كرتخد 

یک ات  روز  راب  شود  زارفرب  ار  ناگدرب 

تراسا ریجنزب  نز  تراقح  رد  يدرم  حور 

ترارش ملظ و  یکب  ات  تراشب  تدوبعم  يا ز 

ار ریجنز  نیا  تسد ،  ار  ادخ  يا 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم اشگب 

ءارقا رای  ار  ادخ  قلخ  يا  قلاخ  نابز  يا 

ءارقا رادیب  ناهج  تریگناهج  دایرف  يا ز 

ءارقا راونالا  علطم  تیور  رون و  تمالک  يا 

ءارقا رازلگ  تمد  زا  لد  هنشت  ریوک  يا 

ترایتخا رد  ناهج  يا  ترادتقا  یئادخ  يا 

تراظتنا مشچ  رشب  يا  ترارقیب  قیالخ  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ایحا  ینک  ار  تیمدآ  ات  اشگ  بل 

رورپب نامیا  لگ  یتسه  هنشت  ریوک  رد 

رورپب ناج  ملاع  مسج  رد  یملاع  حیسم  وت 

رورپب ناملس  رذوب و  دعس و  رامع و  هزمح و 

رورپب نامیا  نبلگ  رد  ار  شیوخ  ياه  هلال 

تسان رش  زا  میب  تسین  تسارح ،  نمشد  زا  دوبن 

تسالک ریپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يا  تهاپس ،  قح  يوس  يا ز 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم اهنت  یتسین  وت  رب  میداد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ام 

تیارح راغ  ناگتسخ  بولق  يا  دمحم  ای 

تیارد گناب  اه  نرق  شوگب  يا  دمحم  ای 

تیارس درگرب  قلخ  فاوط  يا  دمحم  ای 

تیارس تحدم  ایبنا  مامت  يا  دمحم  ای 

رواد یح  ریفس  يا  ربمیپ ،  تنالوسر  يا 
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روآرب یگناب  ارح  زا  روای ،  رای و  ار  ام  وت  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ار  تما  بایرد  يرگید  شورخ  اب 

نک يرگنشور  رگد  راب  اه  نرق  غارچ  يا 

نک يربهر  ار  نتشیوخ  ار  هدرک  مگ  تما 

نک يربمغیپ  ایب  نوریب  ارح  زا  رگید  راب 

نک يرگنل  ار  اه  هشیدنا  نافوط  یتشک 

یشراب
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تریغ رحب  يا  یشرغ  تمحر ،  ربا  يا 

ترتع نآرق و  وت و  زا  تما ،  دندیدرگ  رود 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ام  زا  رت  کیدزن  امب  يا  نک  يا  هراچ 

هداد تسد  ترتع  نآرق و  اب  زاغآ  زا  هعیش 

هداتسیا مکحم  هوک  نوچمه  هنتف  لیس  شیپ 

هداهن فک  هب  رس  هتفگ  ناناج  هار  رد  ناج  كرت 

هداتفوا ترتع  ياپرب  هداد و  نآرق  هب  لد 

تیاده لوا  زا  هتشگ  تیالو ،  رون  اب  هعیش 

تیاور نوخ  رد  دنکیم  تیامح ،  ردیح  زا  هدرک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  راد د  دای  ترتع  نآرق و  زا  هچنآ 

هدوشگ مخ  ریدغرد  هر  ارح  راغ  زا  هعیش 

هدوب ماگمه  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  تثعب  زاغآ  زا  هعیش 

هدورس نوخ  جوم  هب  ار  تیالو  راعشا  هعیش 

هدوتس ار  نآرق  هتفگ  ترتع  حدم  نوخ  رد  هعیش 

ردیح رای  ینعی  هعیش  رواد  دبع  ینعی  هعیش 

رس یب  مسج  ینعی  هعیش  رخآ  فرح  ینعی  هعیش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم اب  مئاد  زاورپ  دنک  تسا و  ناج  هعیش 

دراگن یم  تیالو  رعش  ارح  گنس  رب  هعیش 

دراد شپی  رد  یتثعب  دراذگ  اپ  اج  ره  هعیش 

دراپس یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  يرای  رد  ناج  هعیش 
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دراذگ یم  ترتع  مکح  نآرق  طخ  رد  رس  هعیش 

دراد دییات  طخ  رس  دراد ،  دیشروخ  هدراچ 

دراد دیحوت  ناهج  کی  دراد ،  دیع  نوخ  رد  هعیش 

هللا یلص   ) دمحم ارهز  ترتخد  هار  هدوب  شهار  هعیش 
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( هلآ هیلع و 

دراد سنا  مرحم  اب  ریدغ  اب  مئاد  هعیش 

دراد سنا  ملاع  نامولظم  يالوم  اب  هعیش 

دراد سنا  مظعا  هللا  هجوب  ین  كون  هعیش 

دراد سنا  مثیم ) لخن   ) اب مالسلا ) هیلع   ) یلع طخ  رد  هعیش 

نوچ یب  دبع  ینعی  هعیش  نونکم ،  رد  ینعی  هعیش 

نوخ همشچ  ینعی  هعیش  نوگلگ ،  يور  ینعی  هعیش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ادیپ  ان  ادیپ و  رد  وت  اب  دشاب  هعیش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم ناج ، ناهج  ناج  يا 

( تثعب () هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج ، ناهج  ناج  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناوخب  ادخ  مان  اب 

ءارقا تانکمم  ثعاب  يا 

ءارقا تانئاک  هجاوخ ي  يا 

كرابم تتلالج  ردق و  يا 

كرابم تتلاسر  نامرف 

تگنچ هب  کلف  ّهن  هتشر ي  يا 

تگنس هتخت  هب  ناکم  دنچ  ات 

یتاجن سّدقم  کیپ  وت 

یتایح ار  تایح  حور  وت 

تقلخ باب  میتی و  ّرُد  يا 
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تقلخ باتک  وت  هنیس ي  يا 

دمحا باتفآ ، هدشمگ  يا 

دمحا باتب ، ارحز  بشما 

یتسه ناهج  تفنک  رد  يا 

یتسرپ ادخ  رگزاغآ 

ور نک  هبعک  يوس  هب  زیخرب و 

وُهلاوه ناتب  زا  يونشب  ات 

تداع هدرک  وت  اب  هک  راغ  نیا 

تداهش تتّوبن  هب  دراد 

یتسشن شیور  رب  هک  گنس  نیا 

یتسا ربمیپ  دنز  دایرف 

نک يربلد  هبعک  هبعک ي  يا 

نک يروآ  مایپ  زیخرب و 

دمرس ّیح  يادخ  مان  اب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناوخب  نابز  ياشگب 

مدآ قلع  زا  وک 
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هدیرفآ

هدیرفآ ملاع  هتفگ و  نُک 

نیا تسا  دمحا  هّکم  يداو  يا 

نیا تسا  دّمحم  ارح  راغ  يا 

دنراغ ياه  گنس  هتخت ي  نیا 

دنراد نیتداهش  ياواک 

یتسرپ قح  هّکم  مدرم  يا 

یتسم لهج و  باوخ  هب  دنچ  ات 

رود تفرعمز  رشب  دنچ  ات 

روز رز و  تموکح  دنچ  ات 

دیتسشن نآ  درِگ  هک  هبعک  نیا 

دیتسرپ یم  هک  لبه  تال و  نیا 

لیلهت يادن  بل  هب  دنراد 

لیلجت دننک  لسر  متخ  زا 

دّمحم اب  تخرد  گنس و  ره 

دّمحم ای  دننز  دایرف 

تسا یناهج  دبا  ات  وت  نییآ 

تسا ینادواج  هرامه  وت  نید 

ریبکت گناب  هب  رشب  ّیجنم 

ریزارس هدش  ارح  هوک  زا 
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قرب دنز  شتّوبن  راونا 

قرغ وا  غورف  رد  هدش  یتسه 

ار ترهوش  هجیدخ ، بایرد 

ار تربمیپ  وگب  کیربت 

باتشب تسا  تّوبن  رون  نیا 

باتشب تسا  تّوخا  دیشروخ 

دوب لگ  بآ و  رد  رشب  هک  يزور 

دوب لعتشم  هرامه  رون  نیا 

دوب یلجنم  تسود  تولخ  رد 

دوب یلع  دّمحم و  دوب و  قح 

دّمحم تمصع  هب  دنگوس 

دمحا تسا  یلع  یلع و  دمحا 

دندرک رون  خرس  طخ  ریس 

دندرک روبع  نامز  قمع  ات 

لاس هد  هتشذگ  یلع  ّنس  زا 

لابند هب  ار  لوسر  هداتفا 

تیالو تّوبن و  سمش  ود 

تیاده ملاع  روحم  ود 

شنیرفآ یتسه  یتسه و  وا 

شنیشناج سیفن و  سفن  نیا 
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شنایب اوُحلفت  همه  رب  وا 

هروس ي نیا 
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شناش هب  نونمؤم 

هوتسن رای  ود  قح  تیآ  ود 

هوک زا  دیآ  دّمحم  ود  ییوگ 

راداد ّیح  تاذ  بناج  زا 

راغ رد  یحو  لوزن  ماگنه 

دوب یلجنم  یحوز  هک  دمحا 

دوب یلع  طقف  وا  رضحم  رد 

دندید يادخ  مه  تروص  رد 

دندینش ار  یحو  هزاوآ ي 

دمرس ّیح  عیطم  دبع  يا 

دّمحم بتکم  وریپ  يا 

نوریب شابم  یلع  ّطخ  زا 

نوراه نودب  دوشن  یسوم 

دنرای ِرای  ِرای  هفیاط  کی 

دنراغ ِرای  ِرای  هلسلس  کی 

مرای ِرای  يور  قشاع  نم 

مراغ ِرای  هب  دوبن  يراک 

تسا ملع  رهش  زاب  ِرد  ردیح 

تسا ملع  ِرهش  زار  هنیجنگ ي 

عونمم دوجس  ادخ  ریغ  رب 
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عونمم دورو  یلع  نذا  یب 

رآ ور  رهش  هب  رد  بناج  زا 

راویدز دور  یم  هک  تسا  دزد 

میریما عبات  نمؤم و  ام 

میریدغ تثعب و  وریپ  ام 

تّزع مامز  فک  هب  میراد 

تثعب حبص  ریدغ و  رهظ  زا 

تسا نینمؤمریما  رهم  نید 

تسا نید  مامت  یلع  هللاو 

میدوبن ام  زونه  هک  يزور 

میدوب تسود  رهمز  زیربل 

میدیسر یفطصم  رضحم  رد 

میدینش یلع » عم  ُّقحلا  »

تشگنا رد  تملاع  هتشر  يا 

تشم رد  هرامه  تهم  رهم و  يا 

دمحا تانئاک ، هجاوخ ي  يا 

دّمحم ایبنا ، متاخ  يا 

لاس دصراچ  رازه و  هدیدرگ 

لاماپ وت  ترتع  وت و  قح 

تنیتسآ نورد  ِنارام 
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تنیمک رد  هرامه  دندوب 

دندیزخ اه  هفیقس  درگرب 

ار لدع  رکیپ  ات 
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دندیزَگ

شوگ قح  فرح  يوس  هب  دنتسب 

شومارف ار  ریدغ  دندرک 

اه نمجنا  مامت  نیب  رد 

اهنت بیرغ و  دش  وت  نوراه 

زاغآ تشگ  هک  يا  هئطوت  اب 

زاب دش  قافن  ِرد  قلخ ، رب 

دش قح  هب  اه  مکلظ  هئطوت  نیز 

دش قرو  قرو  نید  فحصم  ات 

تمایق ات  بیرغ  دندنام 

تماما تیالو و  نآرق و 

آزاب رازه  کی  هدشمگ  يا 

آزاب هرابود  ارح  راغ  زا 

تسیک یلو  وگب  دوخ  تّما  اب 

تسیک یلع  وگب  نزب  دایرف 

تّما هب  وگب  رگد  رابکی 

ترتعز ادج  دوشن  نآرق 

ترتع باتک و  یلع ، مالسا و 

تقیقح رد  تسا  یکی  راچ  ره 

روّطلاو یحّضلاو و  هب  دنگوس 
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رون هروس ي  رون و  هب  دنگوس 

ناشخر باتفآ  هب  دنگوس 

ناشفا رون  هام  هب  دنگوس 

میماح تفه  ِّرس  هب  دنگوس 

میرحت تایداع و  هب  دنگوس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هروس ي  هب  دنگوس 

دمحا ایلیا و  هب  دنگوس 

شرابتعا تیب و  هب  دنگوس 

شراجتسم نکر  هب  دنگوس 

شلیلخ هبعک و  هب  دنگوس 

شلیئربج یحو و  هب  دنگوس 

وا تقلخ  ادخ و  تسه  ات 

وا ترتع  لوسر و  مییام و 

شلالج تّزع و  همه  هعیش 

شلآ تسا و  دّمحم  نآرق و 

ترتع باتک و  زا  يوریپ  رد 

تثعب ریدغ و  دوب  رون  کی 

میریدغ تثعب و  وریپ  ام 

میریگن یضترم  نماد  زج 

تیاده روحم  هس  میراد 
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تّوبن و نآرق و 
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تیالو

نانم ّیح  يادخ  هب  مثیم » »

نآرق تسا  یلع  یلع و  نآرق 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  أرقا  زیربل  ادخ  يا 

( تثعب ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  أرقا  زیزبل  ادخ  زا  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  أرقا  زیخرب  یفطصم  ای 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یتسپ  ّتلذ و  ار  رشب  یک  ات 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یتسه  ۀتشگ  مگ  يا  زیخرب 

ار اه  لها  ان  ۀشیر  نَک  رب  زیخ و  رب 

ار اه  لهجوب  رس  نکشب  نز  دایرف 

اه بهلوب  رب  نک  مالعا  ادی  ّتبت 

اه بطحلا  لاّمح  يان  رد  سفن  نکشب 

نک يرگنشور  ناج  کلم  باتفآ  يا 

نک يربمغیپ  ناروآ  ماغیپ  ریپ  يا 

أرقا وت  شون  ام  هار  رد  اه  شین  نیا 

أرقا وت  شوگ  رد  تسا  یحو  ۀیآ  نیا 

نک ربز  ریز و  هگن  اب  ار  لد  زیخ و  رب 

نک رمقلا  ّقش  دوخ  تشگنا  اب  زیخ  رب 

میدرک متح  ار  يرورس  دجم و  وت  رب  ام 

میدرک متخ  ار  يروآ  ماغیپ  وت  رب  ام 
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رگید تسین  ییاطخ  وت  باطخ  شیپ 

رگید تسین  یباتک  وت  باتک  زا  دعب 

میتفگ وت  ناقرف  هب  ار  یعطق  مکح  ام 

میتفگ وت  نآرق  هب  ار  رخآ  فرح  ام 

تسا وت  بکوک  ناشخرد  رشحم  نماد  ات 

تسا وت  بتکم  رب  یهتنم  تّوبن  ّطخ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یناناج  وت  ناج و  ناربمغیپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ینایاپ  زاغآ و  ربمغیپ 

يدوب وت  ملاع  رگنشور  همه  زا  شیپ 
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يدوب وت  مد ، يدوبن  ار  مدآ  هک  يزور 

یتسا رخآ  لوسر  ار  ام  رگ  تسا  يّرس 

یتسا ربمغیپ  وت  میدنوادخ  ام  ات 

تردق ِماش  تقلخ  حبص  زا  میا  هداد  ام 

تردص حرش  قلُخ و  نسح  دنلب و  عبط 

میدرک قلَخ  ردیح  يرای  وت  رب  ام 

میدرک قلخ  رذوبا  دادقم و  ناملس و 

نز تّفع  ددرگ  هدنز  وت  بتکم  رد 

نز تمصع  باجح و  نامیا و  اوقت و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نکشب  منص  نوناق  زیخ و  رب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نکشب  مه  هب  ار  نیبوچ  ياه  تب 

تسین رگد  یهار  قح  هار  زج  نز  دایرف 

تسین رگد  یهّالا  هللا ، زج  هب  وگ  رب 

نارای دیزیخ  اج  دمآ ز  ادن  قح  زا 

نارای دیزیخ  اپ  هب  دمآ  ادخ  کیپ 

دیآ روط  زا  میلک  ياسوم  هک  نانوچ 

دیآ رون  مایپ  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم کنیا 

دنیادخ رکذ  رد  هلمج  یتسه  تاّرذ 

دنیادص مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اب  نابایب  هوک و 

تسا مایق  ماگنه  دیزیخ  ناگ  هتفخ  يا 
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تسا مارح  یشوماخ  دایرف ، ناشماخ  يا 

زیخ رب  زیخ  رب  آرد  گناب  دسر  ار  قح 

زیخ رب  زیخ  رب  ارح  هوک  هدش  ملاع 

دینیبب ار  دمحا  هوک  نیا  ۀّلق  رب 

دینیبب ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم کنیا  مشچ  هدوشگب 

شیوخ ۀنیس  زا  دیونشب  نآرق  ياوآ 

شیوخ ۀنییآ  رد  دینیب  ادخ  يور 

تسا لیئربج  يادص  کنیا  دیونشب  ناه 

ملاع

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لیّبسلا  هانیده  ّانِا  زا  رپ 

قح مچرپ  یتیگ  هب  دمآ  زازتحا  رد 

قح مکحم  نامسیر  رب  نزب  یگنچ 

میزاسب ار  نمشد  راک  ات  هدمآ  تقو 

میزاتب یصقالادجسم  ات  وگ ، کیبل 

میرآ رد  نوخ  لطاب  بابرا  گر  گر  زا 

میرآ رد  نویهص  ۀطلس  زا  ار  سدق  مه 

تشپ رگدکی  رهب  میدرگ  ات  زیخ  رب 

تشگنا جنپ  زا  نینهآ  یتشم  میزاس 

مینید نابیتشپ  مولظم و  یماح  ام 

مینینمؤملاریما الوم  ۀعیش  ام 

هدرک فیصوت  لزا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  ام 

هدرک فیرعت  ادخ  نآرق  هیآ  رد 

میراد دیحوت  بتکم  نوخ  میردام 

میراد دیشروخ  هدراچ  دوخ  ۀنیس  رد 

تسا تیبلها  يالو  ام  بان  مالسا 

تسا تیبلها  يالب  ریت  ام  بلق  رد 

تسا تیبلها  يالو  ام  بان  مالسا 

تسا تیبلها  يالب  ریت  ام  بلق  رد 

نتسش تسد  هفیقس  زا  ینعی  مالسا 
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نتسب تیبلا  لها  هب  لد  ینعی  مالسا 

ندیزگ رب  ارهز  هار  ینعی  مالسا 

ندید رازآ  دوخ  يالوم  يرای  رد 

نتفکش نوخ  رد  لگ  وچمه  ینعی  مالسا 

نتفگ راد  زارف  رب  ار  یلع  حدم 

ندرک رای  يادف  ناج  ینعی  مالسا 

ندرک راثیا  رس  تسد و  ناشطع  ماک  اب 

ندرک لاح  تداهش  اب  ینعی  مالسا 

ندرک لابند  ار  گرم  نینوخ  لاب  اب 

نداهن نید  هار  هب  رس  ینعی  مالسا 

نداتسیا هنایزات  برض  ریز  رد 

تسا هعیش  مان  شرهُم  خیرات  یناشیپ 

تسا هعیش  مالسا  نیا  ّهلذلا ، ّنم  تاهیه 

تسا لوسر  هعیش  بتکم  راذگناینب 
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تسا لوتب  بتکم  نیا  زاغآ  ینابرق 

میداد هتشُک  ارحص  گیر  زا  رتشیب  ام 

میداتسیا مواقم  دوخ  ياپ  يور  ات 

میراد هنیس  رد  لگ  یحو ، تشهب  زا  ام 

میراد هنییآ  رد  دیشروخ  هدراچ  ام 

تسین لبه  تال و  اب  هدولآ  ام  دیحوت 

تسین لمج  نیّفص و  نآرق  ام  نآرق 

دندرک شیک  عارتخا  ات  نادرخب  ان 

دندرک شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  ریسفت 

يرآ دننآرق  ناج  نت  هدراچ  نیا 

يرآ دننابهگن  ار  نآرق  رشح  ات 

میراد دای  لآ  یلع و  زا  ام 

میراد داتسا  هدراچ  زا  ار  سرد  نیا 

دنرون يایرد  هدراچ  نت  هدراچ  نیا 

دنرود دنرود  دبا  ات  اه  یگ  هریت  زا 

دنیادخ ملع  نزخم  نت  هدراچ  نیا 

دنیانشآ نآرق  هب  ربمغیپ  دننلام 

دنیافطصم نادناخ  نت  هدراچ  نیا 

دنیافطصم ناج  دننآرق و  ياضعا 

تسا لامج  کی  زا  ناشرون  نت  هدراچ  نیا 
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تسا لاحم  نانیا  زا  شزغل  ای  اطخ ، لوق 

میراین نآ  نیا و  ياپ  رب  ورف  ورس  ام 

میراد هچنآ  میراد  یحو  نادناخ  زک 

تسا رون  یحو  نادناخ  مالک  مثیم » »

تسا روک  رون  نیا  زا  دیدرگ  ادج  سک  ره 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناج ، تایح  رضخ  يا 

( تثعب ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج ، تایح  رضخ  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناوخب ، ادخ  مان  اب 

زوس یگ  هریت  رون  لعشم  يا 

زورفا رب  ینشور  تیآ  يا 

یک ات  رات  ماش  همه  زور 

؟ یک ات  راغ  نورد  دیشروخ ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ایبنا  متاخ  يا 

نورب راغ  زا 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ایب ،

نک يربهر  دوجو  ّلک  رد 

نک يروحم  لامک  شرع  رب 

تقلخ مامت  ةدشمگ  يا 

تقلخ ماب  دنلب  دیشروخ 

بشما باجح ، نکفب  خر  زا 

بشما باتب ، رشب  بلق  رب 

هدیسر هیس  بش  نایاپ 

هدیمد تتّوبن  دیشروخ 

یتسه رهب  رایب  زیخ و  رب 

یتسرپ تب  ياج  هب  دیحوت 

نایامن وت  ادخ ز  رون  يا 

نایادخ اب  گنجب  زیخ و  رب 

زیخ رب  تسا  وت  مایق  ماگنه 

زیر ورف  ار  رهد  ۀناختب 

تسین يربهر  وت  زج  هب  رشح  ات 

تسین يربمیپ  رگد  وت  زا  دعب 

دمآ دمحا  لابب ، هّکم  يا 

دمآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ارح  راغ  زا 

دیتفخ شومخ  ور  هچ  اه ز  تب 
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دیتفا هدجس  هب  لبه  تال و  يا 

مزمز ماقم ، رَجَح ، رجه ، يا 

ملاع مامت  يا  مدآ ، يا 

یتسم كرش و  دینک  مالعا 

یتسرپ قح  هب  هدش  لیدبت 

دیتسرپ دمص  منص ، دنچ  ات 

دیتسرپ دحا  ناهج  داحآ 

دیتسرپ ادخ  ناگمه  اه  تب 

دنتسم لیلجلاوه  ماج  زا 

دنیوه وحم  تشد  رد و  هوک و 

دنیوا دمح  رکذ  هب  لوغشم 

؟ میشومخ ارچ  نایمدآ  ام 

میشوگ مشچ و  نابز و  هکنآ  اب 

زیخرب لهج ، باوخ  هب  هتفخ  يا 

زیگنارب يدمحا  تثعب  رد 

دمآرس يرگ  تب  هک  زیخرب 

دمآ ربمیپ  ادخ  يوس  زا 

دیشروخ رازه  زا  رت  هدنشخر 

دیشخرد يدّمحم  دیشروخ 

تسا تایح  نبلگ  یقاس  نیا 
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ّلک دّیس  نیا 
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تسا تانیاک 

يرآ تسایربک  هولج  نیا 

يرآ تسایبنا  متاخ  نیا 

دیتفگ هک  يدّمحم  تسا  نیا 

دنتفنش ناربمیپ  شفصو ز 

بشما دمآ  تمحر  ِرد  حتف 

بشما دمآ  تمحر  ربمغیپ 

ام تدایس  هدش  مالعا 

ام تدالو  وا  تثعب  رد 

شنیرفآ عمش  وت  يور  يا 

شنیرفآ عمج  دّیس  يا 

تیرشب ناربمیپ  ّلک  يا 

تریسا نایتوکلم  حور 

تروهظ بش  ۀتفیش  هم 

ترون تیب  يادگ  دیشروخ 

هبعک راختفا  وت  هب  دراد 

هبعک رازه  وت  ۀناورپ 

نشوج قلُخ  نسح  هدیشوپ ز 

نمشد گنس  هب  هدز  دنخبل 

تمارک رسب  رس  وت  راتفگ 
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تمایق ات  رون  وت  نآرق 

تسب اپ  دبع  ود  تکلم  ّنج و 

تسد رد  يوگ  ود  تهم  دیشروخ و 

یتسا رس  ایبنا  همه  زا  وت 

یتسا ربمیپ  ادخ  تسه  ات 

نک يرورس  قلخ  هب  آزاب و 

نک يربمیپ  اربماغیپ 

زورفارب يدمرس  تیار  اب 

زومایب يدّمحم  مالسا 

هرازه کی  لوط  هب  هک  آزاب 

هراپ رازه  هدش  مالسا 

یتسم رامق و  برط و  صقر و 

یتسرپ ادخ  هر  هتفرگب 

مالسا نیتسار  بحاص  يا 

مالسا نید  حیسم  ياسیع 

دراد زاین  وت  هب  مالسا 

دراد زارد  رس  هتشر  نیا 

ار تتضهن  هرابود  هدنز  نک 

ار تترتع  باتک و  بایرد 

تناها وت  باتک  هب  یک  ات 
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تنایخ تترتع  هب  دنچ  ات 

یهاوگ دهد  ادهش  نوخ 

یهلا بتکم  تبرغ  زا 

تسا نید  نانمشد  ۀجنپ  نیا 

تسا نیملسم  نوخ  هب  هدولآک 

ام

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


میتیبلها ّطخ  وریپ 

میلیمک رذوبا و  ناملس و 

تیاده وترپ  هس  میراد 

تیالو تّوبن و  ردیح و  وت 

میتسرپ ادخ  یلع  رهم  اب 

میتسب ریدغ  رد  هک  تسا  يدهع 

میریدغ تثعب و  ةداز  ام 

میریذپ یم  هفیقس  ّطخ  یک 

میدوشگ ناهج  نیا  هب  مشچ  ات 

میدورس یلع  یلع  گنهآ 

ردام ریش  ناهد ز  هتسش  ان 

رثوک بارش  ام  هب  دنداد 

وا ّتبحم  یلع و  ام و 

وه ای  میتیالو  تسم  رس 

میباتک هدراچ  ۀعیش  ام 

میبارت وبا  مدق  كاخ 

ام بتکم  تسیوبن  ّطخ 

ام بهذم  تسا  یلع  مالسا 

تسا نید  لامک  یلع  مالسا 

تسا نید  لالج  فرش و  دجم و 
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رتسگ لدع  تسا  یلع  مالسا 

رورپ هعیش  تسا  یلع  مالسا 

تسا تیبلها  غاب  لگ  هعیش 

تسا تیبلها  غارچز  يرون 

تسا ریت  لدع  نامک  هب  هعیش 

تسا ریش  قشع  مانُک  هب  هعیش 

یلین هدرک  هرهچ  هک  تسا  هعیش 

یلیس هدروخ  یلع و  تسا  هتفگ 

ملاع هب  هتشاد  هک  تسا  هعیش 

مثیم رجُح و  دیشُر و  دادقم و 

داد نوخ  هب  وربآ  هک  تسا  هعیش 

داد نوگ  هلال  هام  ود  داتفه و 

بات یب  نورد  اب  هک  تسا  هعیش 

بآ می  زا  دش  نورب  هنشت  بل 

تسین ادخ  زا  لفاغ  هک  تسا  هعیش 

تسین ادج  یلع  زا  هک  تسا  هعیش 

تشم رد  غیت  دیهش  تسا  هعیش 

تشپ یب  هشیمه  شهرز  هدوب 

دراد ریما  یلع  وچ  هعیش 

تثعب مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد ریدغ  مه  و 

قح ات  تسه  سیونب  مثیم » »

قح اب  تسا  یلع  یلع و  اب  قح 

دیآ یم  اضف  جاوما  ریبکت ز  گناب 

( تثعب ) دیآ یم  اضف  جاوماز  ریبکت  گناب 

دیآ یم  ادخ  ياوآ  هک  دیشاب  شوگ 

دیآ یم  ابص  داب  سفن  زا  رطع  يوب 

دیآ یم  ازف  حور  ابص  داب  سفن 

دیآ یم  ارح  راغ  رد  هک  تسا  یحو  کیپ 

دیآ یم  ادن  دنوادخز  دّمحم  هب 

دیونش ار  ادن  هفرط  نیا  همه  قیالخ  يا 

دیونش ار  ادخ  مکح  اونش  ياه  شوگ 

دنیوگ یم  ادخ  رکذ  همه  هناختب  تب و 

دنیوگ یم  ارح  راغ  زا  ءارقا و  زا  نخس 

دنیوگ یم  ارس  ود  لوسر  حدم  قح ، دمح 

دنیوگ یم  ام  هب  کیربت  همه  ملاع  قلخ 

دنیوگ یم  امش  هب  ام و  هب  دیحوت  مکح 

دنیوگ یم  ازف  حور  سفن  اب  یگمه 

دمآ تحیسم  هک  یتسشن  هچ  ّتیرشب 

دمآ تحیصف  ياوآ  هب  دیحوت  مکح 
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تسا رگ  هولج  دبا  ماش  ات  هک  تسا  یغارچ  نیا 

تسا ردپ  تقلخ  ملاع  رب  هک  تسا  یمیتی  نیا 

تسا رطخ  جوم  نماد  رد  همه  تاجن  نیا 

تسا رت  بوخ  لسُر  ّلک  زا  هک  تسا  یلوسر  نیا 

تسا ربماغیپ  همه  زا  دعب  همه  زا  رتشیپ 

تسا رشب  قوقح  رادفرط  رشح  فص  ات 

داب شراسخر  هنییآز ي  رود  دب  مشچ 

داب شرادهگن  دنوادخ  تساهنت  کت و 

دیونش ربمیپ  نامرف  ناسنا  يآ 

دیونش رتارف  قلخ  نخس  زا  ات  شوگ 

دیونش رّهطم  حور  نآ  زا  دیدرگ و  حور 

مه اب  همه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


دیونش رواد  قلاخ  نخس 

دیونش رّرکم  دیدینش  لیلهت  گناب 

دیونش ربارب  لدع  رد  مه  اب  ار  همه 

دمآ مامتا  هب  روز  رز و  رفک و  هرود ي 

دمآ مالسا  هک  هدامآ  همه  ملاع  لها 

زورما تسا  ریسا  ياه  نز  يدازآ  دیع 

زورما تسا  ریدق  دنوادخ  تسا و  قلخ  دیع 

زورما تسا  ریبع  کشم و  زا  رپ  هّکم  نماد 

زورما تسا  ریطخ  نامرف  ار  ّتیرشب 

زورما تسا  ریشب  تسا  ریشب  تسا  ریشب  قح 

زورما تسا  رینم  هک  یغارچ  داب  نادواج 

هاّیا ِّالا  ُُدبعَنال  همه  اه  تب  رکذ 

هللااب ّالا  هّوق  دنیوگ و ال  همه 

روتسم تلادع  دیشروخ  هرهچ ي  یک  هب  ات 

روز رز و  اب  نارگدادیب  هطلس ي  یک  هب  ات 

روشنم نیا  یگمه  دیناوخب  زورما  نم  اب 

رون لعشم  اب  هدمآ  ناهج  ّلک  یجنم 

روهظ ریگناهج  دیع  ای  هدش  تثعب  دیع 

روگ هب  هدنز  كرتخد  نآ  رب  داب  تینهت 

دمآ نایاپ  هب  لهج  یشکرتخد و  رود 
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دمآ نآرق  هک  دیرایب  میلست  رس 

زاونب أرقا  هژاولگ ي  هب  گنهآ ، هّکم 

زاورپ نک  ارح  راغ  ات  نک و  اج  زا  هبعک 

زاغآ نکالز  شیوخ  نخس  دّمحم  ای 

زاتب هناخ  تب  رگتب و  تب و  هب  اج  زا  زیخ 

زاسب دیحوت  بتکم  اب  ار  تیرشب 

زارد تسا  زارد  تسا  زارد  هتشر  نیا  رس 

ینک گنت  نارگدادیب  هصرع ي  ات  زیخ 

ینک گنس  رپس  مّسبت  نیح  رد  هنیس 

هدید ار  للم  یمامت  وت  هار  هب  يا 

هک يا 
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هدیدرگ ترس  رود  نیما  لیربج 

هدیبات ارح  راغ  زا  رشب  بلق  هب  يا 

هدیزگب ار  وت  شیپ  زا  رت  شیپ  ادخ  يا 

هدیراب ناگمه  رب  تمرک  باحس  يا 

هدیچیپ نت  هب  هماج  يا  دوخ  ياج  زا  زیخ 

تسوت رگنشور  بتکم  هر  هب  ملاع  مشچ 

تسوت رورپ  یلع  نید  رشب  لک  یجنم 

دناوت ناج  نت و  رازآ  یپ  یجوف  هچ  رگ 

دناوت نادند  یناشیپ و  نتسکشب  رکف 

دناوت ناملسم  قلخ  همه  هک  دیآ  يزور 

دناوت ناملس  وت ، راّمع  وت  دادقم  ِكاخ 

دناوت نامرف  هب  میلست  هب  هدرب  ورف  رس 

دناوت نآرق  ترتع و  وت و  نید  وریپ 

دوش لیدبت  وت  مالسا  هب  رفک  ملاع 

دوش لیمکت  وت  نید  یلع  يالّوت  هب 

همه دییادُه  ناغارچ  وت  لآ  وت و 

همه دییادخ  هجو  زا  هنیآ  هدراچ 

همه دییامن  دیحوت  تروص  هدراچ 

همه دییاعد  بابرا  هلبق ي  هدراچ 

همه دییالب  نافوط  هب  حون  هدراچ 
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همه دییاج  همه  رد  نایع  رهم  هدراچ 

اه لد  عیسو  يانیس  هب  روط  هدراچ 

اه لکشم  همه ي  رد  اشگ  هدقع  هدراچ 

تسوت تدحو  ورگ  رد  وت  تّما  تّزع 

تسوت ترتع  زا  يوریپ  وت  تّما  تدحو 

تسوت تعاط  قح ، تعاط  وت ، ترتع  تعاط 

تسوت تریغ  یلع  نبا  نیسح  بلق  گر  رد 

تسوت تلود  اپ  هب  دنوادخ  یّیادخ  ات 

تسوت تثعب  وا  هظحل ي  ره  هک  تسا  نآ  هعیش 

هدید ار  یلزا  رون  وت  مکح  رد  هعیش 

هدید ار  یلع  وت  اب  ارح  راغ  رد  هعیش 
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تسارح تسا و  ریدغ  زاغآز  هعیش  تثعب 

تساروشاع هعقاو ي  وا  مّوس  تثعب 

تسارهز هعیش  ردام  یلع ، هعیش  ردپ 

تسالب برک و  لگ  بآ و  زا  شنت  ناج و  هعیش 

تسارآ ار  ناهج  هک  ییادخ  یّیادخ  هب 

تسام يدازآ  تّزع و  فرش و  ندوب  هعیش 

تسا یلع  رای  دنز  جوم  شگر  هب  نوخ  ات  هعیش 

تسا یلع  راّمت  مثیم  نامه  هعیش  امثیم » »

دش هدیرفآ  رون  هروس  دوشگ و  عقرب 

( تثعب ) دش هدیرفآ  رون  ةروس  دوشگ و  عقرب 

دش هدیرفآ  روهظ  حبص  درک ؛ هدنخ  کی 

ملق زا  يراع  ارح  راغ  گنس  هتخت  رب 

دش هدیرفآ  روعش  رعش و  دیشک و  یطخ 

شبل رب  درک  لگ  هرجنح  ادخ ز  توص 

دش هدیرفآ  روبز  تفرگاپ و  دوواد 

تشذگ نابز  رب  شتمواقم  زا  هلمج  کی 

دش هدیرفآ  روبص  گنس  مان  هب  یهوک 

گنرد یب  هک  دز  شتفرعم  رحب  هب  یجوم 

دش هدیرفآ  روهط  بارش  زا  ییایرد 

دش روش  قوش و  تفرعم و  طیحم  ملاع 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


دش روضح  ضیف  لفحم  دوجو ، کلم 

دوب هدیسر  نایاپ  هب  لهج  هایس  ماش 

دوب هدیمد  تریصب  حبص  دینک  رواب 

اپ تفرگ  نآرق  تلود  دینک  رواب 

دوب هدیرپ  نیطایش  گنر  دینک  رواب 

یگدنز تاواسم و  داد و  لدع و  دالیم 

دوب هدیمرآ  روگ  هب  هدنز  هک  یکدوک  ای 

ردپ یمحر  یب  هک ز  يردام  نشج  ای 

دوب هدید  شیوخ  لگ  هتسد  هتفکش  غاد 

يا هدروخ  قالش  ةدَرب  دیع  نشج  ای 

دوب هدیرب  ناج  زا  لد  هتسش  تسد  رمع ، زک 

مشخ نوناک  همه  شا  هنیس  هک  نآ  اب 
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دوب

دوب مشچ  ود  ره  زا  شا  يداش  کشرس  يراج 

****

دوب ریز  هبرس  ایح  مرش و  ایح ز  مرش و 

دوب ریقح  تفارش  فیرش و  رگداد  یب 

شورف ضرعم  رد  هعماج  نایم  رد  نز 

دوب ریسا  هشیمه  هک  يا  هدَرب  دننام 

لامیاپ هک  يروم  وچ  دوب  فیعض  سکره 

دوب ریما  مدرم  هب  تشاد  روز  هک  سکره 

يا هنسرگ  گرگ  وچ  دوب  ریس  هک  سکره 

دوب ریس  رمع  زا  بش  زور و  هنسرگ  سکره 

يرگمتس يافج  روج و  طیحم  نآ  رد 

دوب ریشب  کی  رظتنم  هتسخ  يایند 

تسا ددجم  یعولط  هرابود  ار  دیحوت 

تسا دّمحم  دوجو  ریشب ، نآ  تسادیپ 

****

ناش نابز  رب  ادخ  رکذ  مامت  اه  تب 

ناش ناج  هب  شتآ  همه  نارگتب  هداتفا 

روم وچ  ناگراب  متس  دنا  هتشگ  لاماپ 

ناش نامز  نایاپ  هب  تسا  هدمآ  راگنا 
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نارگمتس ماک  هب  بآ  تسا  هدش  شتآ 

ناش نان  روز ، رز و  لها  تسا  هدش  رجآ 

روز ياه  لهجوبا  قرف  هتسکش  مهرد 

ناش نامک  رس  رب  هدمآ  هزمح  تسد  زا 

بهلوب وچ  هنتف  شتآ  ناشک  مزیه 

ناش ناش  هب  دمآ  بهلوبا  ادی  تبت 

بضغ زا  دوب  دَسَم » ِلبح   » هک يا  هتشر  نآ 

بطحلا هلامح  ندرگ  هب  دش  هدیچیپ 

****

تسب وید  يوزاب  دمآ و  هتشرف  مدید 

تسسگ متس  ياه  هلسلس  هنوگچ  مدید 

اه لیلخ  ِلیلخ  شود  يور  هب  مدید 

تسکش همه  اه  تب  دش و  ربت  یلع  تسد 

مارحلادجسم نکش  تب  تسد  هب  مدید 

تسرپ تب  دنام  اج  هب  هن  اپ  يور  هب  تب  هن 

یشکرس ملظ ، متس ، طیحم  رد  میدید 

مولظم
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تسشن اپ  رگمتس ز  داتسیا و 

يدّمحم لدع  مچرپ  دینک  رواب 

تسه دنلبرس  ام  ةدیقع  ۀلق  رب 

میدز الص  ملاع  هب  یحو  لوزن  زا  شیپ 

میدّمحم لآ  دّمحم و  وریپ  ام 

****

میدش للم  قوف  هبترم  ماقم و  رد  ام 

میدش لثم  یب  نامربمیپ  بتکم  رد 

ام دیسر و  ام  لد  هب  ارح  زا  هولج  کی 

میدش لدب  ییادف  رون  هب  یگریت  زا 

حالفلا یلع  یح  ةدنز  بیهن  کی  اب 

میدش لمعلاریخ  تقیقح  رب  لیدبت 

نام بلق  هب  تریصب  غورف  دش  هدیبات 

میدش لمج  گنج  ۀنتف  هب  یلع  رای 

نتشیوخ دوب  زا  رتشیپ  دینک  رواب 

میدش لبه  تال و  رکنم  ادخ و  دبع 

تسام نآ  زا  ندمت  هکنیا  دنادب  ایند 

تسام ناذا  يادص  وحم  هشیمه  یتیگ 

****

دنروایب ناهرب  همه  نارکنم  دییوگ 
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دنروایب نامرد  هعماج  ياهدرد  رب 

دینز ادص  ار  ناهج  لک  ناروشناد 

دنروایب نآرق  ۀیآ  لثم  هیآ  کی 

تسه هک  رگا  نایدا  یمامت  رد  دییوگ 

دنروایب ناملس  رذوب و  رجح و  دادقم و 

؟ تساجک ناش  ناملس  رذوب و  رجح و  دادقم و 

دنروایب ناملسم  دنچ  دننک  ششوک 

ترخآ ایند و  تداعس  رگا  دنهاوخ 

دنروایب نامیا  ربمایپ  نیا  هب  دیاب 

تسین لوسر  تلاسر  متخ  دعب  هک  نانوچ 

تسین لوبق  دّمحم  نید  ریغ  هب  ینید 

****

میا هتفرگ  ار  ارح  هار  ریدغ ، زا  ام 

میا هتفرگ  ار  ارس  ود  ره  ریسم  نیا  رد 

تفای لوزن  أرقا  ۀیآ  هک  يا  هظحل  زا 

میا هتفرگ  ار  ادخ  ریش  زبس  طخرس 

ام
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دنا هدیرفآ  الب  برک و  كاخ  ار ز 

میا هتفرگ  ار  ادهشلادیس  هار  ام 

تسا هتشذگ  مه  کلم  جوا  ام ز  زاورپ 

میا هتفرگ  ار  امس  ضرا و  لاب ، ریز  ام 

تساوگ ادخ  دّمحم  كاپ  نادناخ  يا 

میا هتفرگ  ار  امش  يالو  نماد  ام 

تسامش مثیم  هر  كاخ  هشیمه  مثیم » »

تسامش مد  وا  سفن  رد  هدنز  تسه  ات 

دمحم ای  ناهج  يادخ  مانب 

دّمحم ای  ناهج  يادخ  مانب 

دّمحم ای  ناوخب  دّمحم ! ای  ناوخب 

وت اب  هتسویپ  دنناوخب  ات  ناوخب 

دّمحم ای  نامز  نیمز و  ار  ادخ 

ار ناکم  نوک و  دننادب  ات  ناوخب 

دّمحم ای  ناکمال  دَوب  ییادخ 

تدوجو عمش  درِگرب  هک  ات  ناوخب 

دّمحم ای  نامسآ  تفه  دندرگب 

احیسم دیورب  ات  بل  ياشگب  وت 

دّمحم ای  ناهج  ریوک  زا  لگ  وچ 

یشخبب ار  ناگدرم  ات  زورفارب 
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دّمحم ای  ناج  راب  دصود  مد  ره  هب 

ار نامسآ  شوپب  تمارک  باحس 

دّمحم ای  ناتسوب  دوش  ملاع  هک 

یحیسم یمیلک  یلیلخ  یحون  وت 

دّمحم ای  ناج  سنا و  یجنم  ییوت 

وهلاوه قحلاوه  وگرب ، وت  وگرب ، وت 

دّمحم ای  نابز  اشگب  وت  اشگب  وت 

ییاهر حور  مولظم  هب  یشخب  وت 

دّمحم ای  ناما  ملاظ  يریگ ز  وت 

قیالخرب یهد  شناد  رون  اب  وت 

دّمحم ای  ناشن  ار  ادخ  لامج 

ار نافعضتسم  ِداد  دوخ  ِداد  اب  وت 

دّمحم ای  ناربکتسم  يریگب ز 

تّدش رد  وت 
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هناتسود ینمشد 

دّمحم ای  ناتس  نمشد  تسد  زا  لد 

تمایق ات  يا  هّلگ  نیا  ناپوچ  وت 

دّمحم ای  ناوراک  نیا  ریم  ییوت 

ار ناشکرس  یلع  راقفلاوذ  اب  وت 

دّمحم ای  ناشن  ّتلذم  كاخ  هب 

ملاع هب  دشاب  هچ  ره  دوش  یم  انف 

دّمحم ای  نادواج  ییوت  وت ، زج  هب 

دنچ رگا  نز  ودع  گنس  هب  مّسبت 

دّمحم ای  ناور  نوخ  تبل  زا  دوش 

یجنرن نمشد ، دناوخ  ترحاس  رگا 

دّمحم ای  ناوخب  ام  يوس  ار  وا  وت 

ار ادخ  وت  اب  دنناوخب  ات  ناوخب 

دّمحم ای  ناوج  ریپ و  درم و  نز و 

تحیصف نایب  اب  نک  زاجعا  وت 

دّمحم ای  ناسر  ار  ام  ماغیپ  وت 

دبیز وت  زا  يربهر  يرواد ، ام  ز 

دبیز وت  زا  يروآ  مایپ  انامه 

****

ارآ ملاع  ةرهچ  اب  زورفارب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ام  مکح  وگب  ناوخب و  نیبب و 

تیارح هوک  تسا  ناهج  مامت 

ار ارح  گنس  هتخت  نیا  كرت  وگب 

قیالخ وت  اب  دنناوخب  ات  ناوخب 

ار ادخ  ار  ادخ  ار  ادخ  ار  ادخ 

یبوکب ات  ام ، میدیزگرب  ار  وت 

ار اه  لهجوب  اه و  بهلوب  رس 

ربیخ حتف  رب  هک  ات  هدب  نامرف  وت 

ار اشگربیخ  تسد  یلع  دیاشگ 

نک نوگنرس  یلع  تسد  هب  ار  ناتب 

ار اوسام  ادخ ، ریغ  نک ز  اوس 

همه نورد  ات  دوش 
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رپ ادخ  زا 

ار اوه  نک  رشب  نورد  زا  نورب 

تسا یهلا  يارس  لد  وگب  تّما  هب 

ار ارس  نیا  سْفن  وید  زا  دیریگب 

نک ادج  نت  زا  دیحوت  ریشمش  هب 

ار ایر  كرش و  دادیب و  ملظ و  رس 

ار کلم  ّنج و  میتسب  وت  مزع  هب 

ار امس  ضرا و  میدرک  وت  عیطم 

هد افص  تلاسر  ضیف  ار ز  نیمز 

ارایب تّوبن  رون  هب  ار  نامز 

دّمحم ای  فک  هب  يرآ  یهاوخ  رگا 

ار انشآ  هناگیب و  مصخ و  لد 

ّربکت شکرس  هب  عضاوت ، نیکسم  هب 

ارادم نمشد  هب  تّورم ، نارای  هب 

تسوت بل  رب  ادخ  ياسر  مایپ 

ار اسر  مایپ  نیا  ناسر  ملاع  هب 

یتفرگ تلاسر  مکح  هک  نونکا  مه 

ار اضترم  ناوخب  تماما  يارب 

دّمحم ای  یلع  نوراه ، اسوم و  وت 

ار اصع  نیا  راپس  نوراه  هب  دوخ  زا  سپ 
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درآرب رس  اهدژا  نوچ  هنتف  رگا 

ار اهدژا  نیا  مه  زا  درد  یم  یلع 

تردق نیع  رد  هک  يرایرهش  یلع ،

ار ادگ  زان  رهم ، هر  زا  دشک 

شنان لذب  اب  هک  يراد  هزور  یلع 

ار یتا » له   » ةروس دنک  نّیزم 

نینوخ قرف  اب  هک  يدرمدار  یلع 

ار اذغ  مهس  لذب ، دنک  لتاق  هب 

شغیت لذب  اب  هک  ینامرهق  یلع 

ار افو  رهم و  سرد  دهد  نمشد  هب 
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شیادخ هداد  هک  یماما  نآ  یلع 

ار ایبنا  همه  لالج  ماقم و 

هتفرگ مثیم »  » تسد لزا  زا  یلع 

ار انث  حدم و  نامرف  هداد  وا  هب 

دیوگب الوم  حدم  ات  هرهز  ار  هک 

دیوگب یلاعت  يراب  تاذ  رگم 

دمحم ناحبس ، دنوادخ  مان  هب 

( تثعب  ) دّمُحم ناحبس ، دنوادخ  مان  هب 

! دّمحم ناسنا ، تسا  هدیرفآک  ناوخب 

وت اب  دنناوخب  قیالخ  ات  ناوخب 

دّمحم ناحبس ، دنوادخ  مان  هب 

ار ناهج  يارس  ناریو  هک  ات  ناوخب 

دّمحم ناوضر  ِکشر  رس ، هب  رس  ینک 

شنیرفآ همه  رب  یمد  زک  ناوخب 

دّمحم ناحیر  حور و  دبا  ات  یهد 

ییاهر یشخب  رفک ، زا  هک  ات  ناوخب 

دّمحم نامیا  يورین  هب  ار  رشب 

سپ نیز  دننادب  لیابق  ات  ناوخب 

دّمحم ناسکی  دندیفس ، هایس و 

یتسرپاتکی هب  قیالخ  ات  ناوخب 
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دّمحم نامیپ  رشح ، ات  دندنبب 

ار رشب  لهج  درد  ینک  ات  ناوخب 

دّمحم نامرد  میلعت ، يوراد  هب 

هد ناشن  ملاع  قلخ  رب  زورفا و  رب 

دّمحم نایاپ  هب  هدیسر  تملظ  هک 

لیجنا تاروت و  فیرحت  یکاب ز  هچ 

دّمحم نآرق ، وت  رب  ام  میداد  هک 

تنیبم نید  قیفوت  هب  دیاب  وت 

دّمحم ناملسم ، ار  یملاع  ینک 

ملاع هب  يرایب  ناملسم  دیاب  وت 

دّمحم ناملس ، دادقم و  دننامه 

تمالک ضیف  هرامه ز  دیاب  وت 

ون ار ز  رشب  یشخبب 
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دّمحم ناج ،

قیالخ رب  یهد  نامرف  هک  دیاب  وت 

دّمحم نامرف ، هداد  نینچ  نیا  ادخ 

تمایق ات  همه  بلق  هب  دیاب  وت 

دّمحم نابات ، دیشروخ  وچ  یباتب 

! دّمحم ای  يرخآ  يزاغآ و  وت 

! دّمحم ای  يربمغیپ  رشح ، ات  وت 

! ربمیپ تقلخ  زاغآ  يا ز  ناوخب 

! رواد ِقاّلخ  تمالس ز  يا  ناوخب 

ار ادخ  وت  اب  دنناوخب  ات  ناوخب 

« ربکا هللا   » دنیوگب ات  وگب 

یمارگ يوقت  هب  زج  سک  تسین  وگب 

ردارب مه  اب  دندیفس  هایس و 

تراظتنا مشچ  دنقلخ  راغ و  رد  وت 

رشحم حبص  ات  زورفا  ملاع  آرب 

! شنیرفآ یجنم  يا  زیخ ، اپ  هب 

! رسکی قلخ ، حلصم  يا  زیخ ، اپ  هب 

نک يربمغیپ  رشح ، ات  زیخ و  اپ  هب 

روایب نآرق  قلخ ، رب  زیخ ، اج  ز 

نآرق میداد  وت  رب  ام  زیخ ، اپ  هب 
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ردیح میداد  وت  رب  ام  زیخ ، اپ  هب 

ناقرف میرآ  وت  رب  ات  زیخ ، اپ  هب 

رثوک میشخب  وت  رب  ات  زیخ ، اپ  هب 

اهردپ تسد  هب  یک  ات  زیخ ، اپ  هب 

؟ رتخد روگ ، رد  هدنز  هنگ  یب  دور 

دمحم ای  نک  مالعا  زیخاپ و  هب 

رترب تسا  درم  هن  دشاب ، هدرب  نز  هن 

یناج ناج  وت  ناج و  ایبنا  همه 

رس وت ، دنکاپ و  مسج  ایلوا  همه 

نکشب زیخ و  اپ  هب 
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ار مرح  ناتب 

! ربمیپ ار  یلع  يا  یلع ، تسد  هب 

وگرب روز  رز و  لها  هب  ار  ادخ 

رز هن  تسا و  روز  نارود  هن  رگید  هک 

يداه رصع ، ره  هب  ار  ناهرمگ  ییوت 

ربهر ماگ ، ره  هب  ار  ناورهر  ییوت 

وت بتکم  رد  هکنآ  دَُوب  ناملسم 

رگمتس ِمصخ  مولظم و  رای  دَوب 

يزاسب رذوبا  دیاب  وت  يرآ  وت 

رورپب ناملس  رامع و  دادقم و  وت 

! دمحم ای  يرخآ  يزاغآ و  وت 

! دمحم ای  يربمغیپ  رشح ، ات  وت 

درادن ناقرف  رون و  وت  وچ  یلوسر 

درادن نآرق  دننامه  یباتک 

! دیوگ وت  مالک  دیوگ ، هچنآ  میلک 

درادن ناج  تمد  زا  ریغ  هب  احیسم 

دنراد دنراد ، هچ  ره  ناروآ  مایپ 

درادن ناملس  وت  نوچ  يروآ  مایپ 

يدرد قاتشم  دنحور ، نابیبط 

درادن نامرد  وت  يوک  كاخ  زج  هک 
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قیالخ رشحم ، زور  ات  دننادب 

درادن نایاپ  وت  غارچ  رون  هک 

هدیدن ربمیپ  زگره  وت  نوچ  ناهج 

درادن ناکما  ِکلم  رد  وت  نوچ  ادخ 

ار فَلس  ناربمغیپ  دییوگب 

درادن ناملسم  دّمحم  زج  یسک 

دّمحم زج  يربمغیپ  دییوگب :

درادن نازورف  غارچ  يدهم »  » وچ

يدهم دش ز  ادج  سک  ره  دییوگب :

درادن نامیا  دنگوس ، مالسا  هب 

ینامسآ ام  نید  زج  دییوگب :

درادن نابات  رهم  هدراچ  فک  هب 

: دییوگب
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ناج یلع  تسا و  نت  هعیش 

درادن ناج  دش ، هک  ره  یلع  زا  ادج 

ردیح ِّطخ  رد  تس  هعیش  دییوگب :

درادن نامیپ  دهع و  ادخ  اب  نیا  زج 

ترتع نآرق و  مییام و  دییوگب :

درادن ناهرب  رون و  زج  هب  ناملسم 

دش یلع  زا  ادج  سک  ره  دییوگب :

درادن نارین  ییادج ز  رشحم  هب 

ار دوخ  عیجرت  تیب  نآ  مثیم "  " ناوخب

درادن ناطلغ  ِّرُد  ارو  ردق  هک 

! دّمحم ای  يرخآ  يزاغآ و  وت 

! دّمحم ای  يربمغیپ  رشح ، ات  وت 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  ناربمیپ 

( تثعب  ) دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  ناربمیپ 

دینک مارحلادجسم  يوس  هب  ور  زامن 

دینک مارتحا  ربمغیپ  ِیمان  مان  ز 

دینک ماج  هب  ادخ  تسد  هب  روهط  یم 

دینک ماحدزا  هتفر ، ارح  راغ  هب  سپس 

دینک مالس  ادخ  لوسر  هب  لد  ناج و  ز 

تسامش دیون  بش  امش و  دیما  بش 
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تسامش دیع  ادخ و  دیع  هک  دینک  بدا 

****

داب كرابم  رفظ  دیون  حتف و  مایپ 

داب كرابم  رثا  ار  امش  رمع  ياعد 

داب كرابم  رشب  رب  رشب  دیع  هتسجخ 

داب كرابم  رحس  نارجه  بش  دش  مامت 

داب كرابم  ربماغیپ  تثعب  هتسجخ 

داب كرابم  ربخ  نیا  کلم ، سنا و  نج و  هب 

تسا هدمآ  تّوخا  دیع  هک  دیهد  ربخ 

تسا هدمآ  تّوبن  راهب  تشذگ ، نازخ 

****

حتف هک  ار  مما  دیهد  ربخ 
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تسامش باب 

تسامش بارطضا  نایاپ  هک  دیهد  ربخ 

تسامش بالقنا  زاغآ  هک  دیهد  ربخ 

تسامش باسح  یب  قیفوت  هک  دیهد  ربخ 

تسامش بان  نید  مالسا  هک  دیهد  ربخ 

تسامش باتک  ادخ  باتک  دیهد  ربخ 

تسامش ریشب  لسر  متخ  هک  دیهد  ربخ 

تسامش ریما  یلع  الوم  هک  دیهد  ربخ 

****

دش لزان  هکم  هب  ءرقا »  » هک دیهد  ربخ 

دش لطاب  ِراعش  برضا »  » هک دیهد  ربخ 

دش لماک  لدع ، نوناق  هک  دیهد  ربخ 

دش لفحم  غارچ  نآرق  هک  دیهد  ربخ 

دش لصاح  دارم  نادیرم ! دیهد : ربخ 

دش لّمزملا » اهّیا  ای   » ةروس لوزن 

هایگ لخن و  گنس و  تشد و  رد و  هوکز و  دسر 

هللا الا  هلا  ۀمزمز ال  يادص 

****

تسادخ يادص  وت  ياوآ  دّمحم ! ناوخب 

تسام ِرخآ  مایپ  یناوخب ، هچ  ره  هک  ناوخب 
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تسامس ضرا و  وت  اب  گنهامه  هک  ناوخب  ناوخب 

تساوخ یم  ار  وت  رشب  لّوا  زا  هک  ناوخب  ناوخب 

تساربک ِتمایق  تمایق  هک  نک  مایق 

تسار تماق  وت  اب  لدع  دنک  هک  نک  مایق 

رون يداو  نایهار  ادن  دنهد  ار  وت 

روگ هب  هدنز  نارتخد  ادص  دننز  ار  وت 

ییایند ضارقنا  اب  همه  یجنم  وت 

ییارآ ملاع  تییادخ  غورف  اب  وت 

ییام ِربمیپ  تمایق ، مایق  ات  وت 

ییابقع هب  ییایند و  هب  قلخ  رای  وت 

ییاهنت هچ  رگا  یناگمه ، ربهر  وت 

وت
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ییاه نمجنا  هام  للم ، مامت  رد 

میداد تتلالج  ماقم و  ردق و  هک  ناوخب 

میداد تتلاسر  مکح  هدماین ، لسُر 

****

دودو ِّیح  كاپ  تاذ  زا  وت  هب  يا  دّمحم 

دورد داب  هرامه  مالس و  داب  هرامه 

دوبن دوبن  ناهج  يدوب ، وت  دوب و  يادخ 

دوجو تفای  وت  تقلخ  تنمیم  هب  مدع 

دوشگ هدرپ  شیوخ  يور  زا  وت  رون  هب  ادخ 

دوس تعاط  يور  كاخ ، رب  وت  نمی  هب  رشب 

ماظن تفرگ  وت  مظن  زا  برعلاةریزج 

مالسا ِیّلجت  غارچ  تسوت  لامج 

تمان اب  دنتفای  تمظع  ناربمیپ 

تمالسا غورف  ملاع  همه  رد  هدیمد 

تماب رد و  ره  تمالم ز  گنس  دیسر 

تمانشد تخس  دنداد  هنعط و  دندز 

تمارکا فطل و  قالخا و  مراکم  یهز 

تماک نانمشد  دادیب  خلت ز  تشگن 

تنخس خساپ  تشگ  ودع  گنس  هچ  رگا 

تنهد زا  يراج  دوب  نوخ  مسبت و  يدز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


****

تسوت تمکح  غارچ  نشور  هدص  هدراهچ 

تسوت تدحو  مایپ  نآرق  هدص  هدراهچ 

تسوت تمحر  راحب  يراج  هدص  هدراهچ 

تسوت تّما  مان  هدنیاپ  هدص  هدراهچ 

تسوت ترتع  ياول  فک  رب  هدص  هدراهچ 

تسوت ّتیصو  نیا  تّما  رب  هدص  هدراهچ 

ناتربمیپ منم  تما  یمامت  يا  هک 

ناتربهر تسا  یلع  الوم  ربمیپ و  منم 

****

تسادخ یلو  یلع  تسا و  نم  یصو  یلع 

تساده غارچ  یلع  رینم و  جارس  یلع 

عوکر یلع 
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تساعد مالس و  یلع  دوجس و  و 

تسایوپ یلع  یپ  رد  قح  قح و  اب  تسا  یلع 

تساهنت وا  نودب  قح  قح ، تقیقح  یلع 

تسامش ماما  یلع  يرآ  یلع  یلع ، یلع ،

ریگملاع تسه  هک  شیاقب  نید  يانب 

ریدغ دوب ز  يرگید  ارح  راغ  یکی ز 

****

 یلع تسا  یلع  اشگ  لکشم  هک  دینک  نیقی 

 یلع تسا  یلع  ادخ  تسد  هک  دینک  نیقی 

 یلع تسا  یلع  ادتقم  طقف  دینک  نیقی 

 یلع تسا  یلع  احضلا  سمش  هک  دینک  نیقی 

 یلع تسا  یلع  اول  بحاص  هک  دینک  نیقی 

 یلع تسا  یلع  امش  ماما  دینک  نیقی 

تسه هک  هچره  تسوا  زک  ییادخ  تاذ  هب  مسق 

تسا رفک  یلع  یب  مالسا  هک  دینک  نیقی 

****

ریفکت دَوب  نآ  نامتک  هک  تسا  یتقیقح 

ریهطت ۀیآ  هب  دّمحم ، لآ  هب  مسق 

ریرحت لزا  زا  هدرک  ملق  هچنآ  هب  مسق 

ریدق ِّیح  راگدرورپ  تردق  تسد  هک 
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ریدغ رهم  تسا  هدز  ار  ام  ۀمانسانش 

ریما تشگ  قلخ  هب  تثعب  بش  نامه  یلع 

یلزی مل  راگدنوادخ  تاذ  هب  مسق 

یلع تس ، یلع  یلع ، دّمحم  نید  مامت 

تسارح راغ  راسهوک و  نماد 

( تثعب  ) تسارح راغ  راسهوک و  نماد 

تساج همه  زا  دنلب  أرقا  گناب 

یحو ۀنارت  سدقلا  حور  مد 

تسادخ يادص  ادص  أرقا  مکح 

لیربج كرابم  شورس  نیا 

تساه ناسنا  تاجن  يادن  نیا 

تساوت تثعب  نامز  دّمحم  ای 

تساوت تّوبن  ةدژم  ادن  نیا 

يا
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ادخ مایپ  زا  رپ  تدوجو 

ادخ مالس  تنت  ناج و  هب  يا 

رشب حور  يافش  تیاعد  يا 

ادخ مالک  تشوخ  مالک  يا 

هللا لوسر  ّکنا  دهشا 

ادخ مان  هب  ناوخب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

وگب قلخ  هب  اسر  گناب  هب  وت 

وه ّالا  هلا  هدحو ال 

نز مچرپ  خرچ  ماب  رب  زیخ 

نز مد  ادخ  يدنوادخ  زا 

وگ رب  هل ، کیرش  هدحو ال 

نز مه  رب  رفک  نیناوق  نیا 

هللا ّالا  هلا  ربت ال 

نز ملاع  نارگتب  رس  رب 

ار تلاسر  نک  غالبا  زیخ و 

ار تلادع  هّلق ي  نک  حتف 

میداد يرورس  دجم و  ار  وت  ام 

میداد يرترب  قلخ  همه  رب 

مدآ تدالو  زا  رت  شیپ 

میداد يربمیپ  مکح  وت  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاع رتسگداد  يا  وت  هب 

میداد يرتسگداد  بتکم 

نک مّسجت  ار  دیحوت  زیخ و 

نک مُسبت  ودع  گنس  شیپ 

نک ّتبحم  افج  يدید  هچ  ره 

تدنخبل هب  ربب  نمشد  لد ز 

دنگوس تتّوبن  ماقم  هب 

تدنوادخ يدنوادخ  هب 

يزوریپ رشح  حبص  ات  وت  هک 

يزورفا ملاع  رهم  نانچمه 

وت هنارت  رد  تسام  همغن ي 

وت هنازخ ي  رد  تسام  رهوگ 

میلست ام  ناربمغیپ  همه 

وت هنادواج ي  نید  وت و  هب 

مرح ناتب  نتسکشب  رهب 

وت هناش ي  هب  دهن  اپ  ام  تسد 

تمیلعت باتک  شنیرفآ 

تمیلست دنوش  نایدا  ّلک 

میداد ترثوک  زاغآ  ام ز 

میداد تردیح  وچ  يدرم  ریش 
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میدرک اطع  ایبنا  رب  هچنآ 

میداد ترت  نوزف  یمامت  زا 

مدآ تدالو  زا  رت  شیپ 

میداد ترورپ  دیحوت  تخد 

تناملسم ایبنا  همه  يا 

تناملس هب  ادخ  تاولص 

ارح راغ  ادخ ز  لوسر  يا 

آرد هرابود  رشب  تاجن  رب 

كرس دنا  هدیشک  اه  تب  زاب 

آربت اب  لیلخ  ماما  يا 

یکیرات رهش  دزیرگ ز  ات 

آرب رون  غیت  هب  اباتفآ 

زاب ییایب  یلع  اب  دوش  هچ 

زاغآ ینک  رگد  يردب  گنج 

دنرگ هیلح  هک  ناینایفس  زاب 

دنرس تشپ  لاغش  نوچ  نیمک  رد 

نارای دُحا  هنخر  رد  زاب 

دنرگد یمئانغ  ياوه  رد 

تسد رد  هقرفت  غیت  نانمشد 

دنرو هلمح  قیرط  نارازه  زا 
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تسد رد  هقرفت  غیت  نانمشد 

دنرو هلمح  قیرط  نارازه  زا 

وگب هرابود  قح  ّيدانم  يا 

وه ّالا  هلا  هدحو ال 

مالسا تدحو  ّيدانم  يا 

مالسا تّما  هب  نک  يرظن 

دنک عولط  مرح  زا  دوش  یک 

مالسا تقیقح  باتفآ 

تساوت يدهم  روهظ  دیع  زور 

مالسا تثعب  دیع  نیمّود 

تسام رگید  ریدغ  وا  تلود 

تسام ربمیپ  ترتع  تلود 

تساوت يدهم  راد  هنییآ  هعیش 

تساوت يدهم  رانک  رد  اج  همه 

اه ناسنا  تاجن  رهب  هعیش 

تساوت يدهم  راظتنا  رد  تخس 

وگ كروهظ  یلع  لّجع  هعیش 

تساوت يدهم  رای  تسا و  هداتسیا 

تسا يدهع  مه  راظتنا  رد  هعیش 

تسا يدهم  وا  دیما  راوسکی 
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موصعم هدراچ  يّالجت  يا 

مولعم تسّدقم  دوجو  رد 

مکاح وت  رادتقا  زا  لدع 
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موکحم وت  هاگداد  رد  ملظ 

هللاراث شورخ  تشورس  رد 

مولظم ای  يادص  تیادن  رد 

ریشمش اب  وت  قح  ریش  ثراو 

ریگب هفیقس  زا  مالسا  داد 

تسا ارهز  ردیح و  دنزرف  هعیش 

تسا ادهّشلادّیس  دایرف  هعیش 

تسا نآرق  ّلک  ریسفت  هعیش 

تسا ادج  تسادخ  زج  هچ  ره  زا  هعیش 

هعیش تدالو  زورلاس 

اروشاع ریدغ و  تسا و  تثعب 

زور بش و  دهد  ادن  مثیم »  » راد

زومآ یمثیم  نییآ  مثیم 

رت هیس  بش  زا  ناراگزور  نآ  رد 

( تثعب ) رت هیس  بش  زا  ناراگزور  نآ  رد 

رتسب دوب  ناهج  اه  یگریت  رب  هک 

رفک و دادیب و  دوب و  متس 

رش هنتف و  يزیرنوخ و  دوب و  افج 

يزوت هنیک  ناشراک  یسب  لیابق 

رجنخ ریت و  ناشنیب  یمه  فیاوط 
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یهابت وید  شوغآ  رد  ناناوج 

رس ناشلهج  شلاب  رب  هک  ناریپ  وچ 

سکان شیپ  فرش  زع و  هن  ار  ناسک 

رهوش دزن  اهب  ردق و  هن  ار  نانز 

تلاهج وید  ماک  همعط  رسپ 

رتخد روگ  رد  هدنز  متس  زک  نانچ 

ترفن مشخ و  زا  هرهچ  شدشیم  هیس 

ردام داز  يرتخد  رگا  ار  ردپ 

يوقت هن  نامیا ،  هن  نید ،  هن  گنهرف ،  هن 

رتفد هن  نوناق  هن  شنیب  هن  شناد  هن 

ایهم نامرد  هن  اما  درد  همه 

ردنا شیاسآ  هن  نکیل  جنر  همه 

تلفغ هاچ  زا  هک  تیشم  دش  نینچ 

ربکا دنوادخ  ار  رشب  درآرب 

ار لسر  متخ  شیپ  زا  داتسرف 

لقع نیما  لوسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم
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ار لک 

نک يربمغیپ  هک  شا  یحو  داتسرف 

نک يربهر  هر ،  هدرک  مگ  هک  ار  رشب 

نازوسم یفخم  دایرف  ار ز  نورد 

نک يرگنشور  يآ و  نورب  نورب آ ، 

وگاعد خساپ  هب  دیآ  مانشد  وچ 

نک يرگ  تلادع  يدید  دادیب  وچ 

ار ندب  نک  رپس  دمآ  گنس  رگا 

نک يروای  یتفای  ینمشدرگ  و 

نادرگم رب  ور  مصخ  دوش  رگ  ناهج 

نک يروآ  مایپ  یتسا  روآ  مایپ 

هد يرگ  تلادع  ار  نارتسگ  متس 

نک يرتسگ  متس  اب  یمه  هزیتس 

ناوخارف ار  مما  تدحو  یکاپ و  هب 

نک يرب  ار  رشب  یئورود  كرشز و 

ار هیس  دیفس و  زایتما  ریگب 

نک يرواد  قح  هب  قیالخ  نایم 

اشخبب ناج  ار  تسود  تشوخ  قلخ  هب 

نک يربلد  نانمشد  زا  دنخبل  هب 

نکشب دیحوت  تسد  اب  كرش  تب 
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نک يرورپ  نید  رفک ،  يدوبان  هب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  ارح  راغ  وش ز  نورب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ار  ام  مکح  ناسر  ندرگ  هب 

ناج ماع  هدنبات  رهم  نآ  وچ 

ناکما کلم  رب  هرابکی  دیشخرد 

قرشم بیج  زا  هک  نازورف  هام  وچ 

ناهیک مابرب  هک  ناشخرد  رهم  وچ 

مخ شدق  ورس  شیپ  اه  لخن  همه 

ناوخ انث  شحیدم  رد  اه  هرخس  همه 

وگ نیرفآ  شا  هدننیرفآ  همه 

نامرف تحت  ارو  شنیرفآ  همه 

یناگدنز ودب  ار  ناگدرم  همه 

ناج شهر  راثن  ار  ناگدنز  همه 

تما رهب  لد  هب  شمیظع  رارش 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشنا رهب  بل  هب  شتاجن  راعش 

تلفغ یهابت و  رازگیر  نآ  رد 

نایصع يدعت و  راسهوک  نآ  رد 

تلالض اطخ و  هاگترپ  نآ  رد 

ناتسرپ تب  تب و  نیمزرس  نآ  رد 

اهرشب تاجن  رهب  تساوخ  اپ  هب 

نابرق شاهرشب  ناج  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم

خساپ دراد  ار  قلخ  یئور  شرت 

نادنخ ياه  بل  نیریش و  راتفگ  هب 

یتسپ رعق  زا  دروآ  دید و  متس 

یتسرپ تقیقح  جوا  هب  ار  رشب 

نییآ نید و  نیا  رب  تثعب  زاغآ  رد 

نیب قح  نادرم  دندروخ  هک  اه  نوخ  هچ 

اهاط لآ  زا  تشگ  نوخ  هک  اهلد  هچ 

نیسای دالوا  دنداد  هک  اهناج  هچ 

اپ رب  دیدرگ  هک  اهدحا  ردب و  هچ 

نیفص هب  دش  ادف  هک  اهرامع  هچ 

ناتهب دنتسب  هک  ار  ناگزیکاپ  هچ 

نیسحت دنتفگ  هک  ار  ناتریس  دب  هچ 

لطاب قح و  زا  دندیشک  اه  فص  هچ 
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نیا زا  نآ و  زا  تشگ  اهراتشک  هچ 

لزنم سبح  دش  هک  ار  ناگدازآ  هچ 

نیلاب كاخ  دش  هک  ار  ناگدنمزر  هچ 

هجنکش ریز  هچ  ثداوح  شیپ  هچ 

نید هر  زا  ریغ  هب  یهار  دنتفرن 

نانآ دنداد  هک  ینوخ  هرطق  رهز 

نیرفن كاپان  هب  اعد و  ناکاپ  هب 

دناشف ناج  فده  ساپ  هب  ناملسم 

دنامب نآرق  هک  ار  دوخ  ناج  دهد 

شناد اج و  سب  تایآ  نآرق و  هب 

شنادناخ مرکا و  ربمغیپ  هب 

نییآ نید و  نیا  هار  رد  هک  ارهز  هب 

ادف
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شناتسآ رد  ههامشش  تشگ ، 

ینیسح گرزب  مایق  نینوخ  هب 

شناتساد زا  دزیخ  یگدازآ  هک 

شریهز نوخ  هب  شبیبح  گشا  هب 

شناوج قرف  هب  شلفط  موقلح  هب 

رذوبا دیعس و  دیشر و  رجح و  هب 

شنابز تسد و  عطق ،  دش  هک  مثیم  هب 

ییحی هب  دیهش و  دیز  داجس و  هب 

شناکم نادنز  لاچ  هیس  دمآ  هک 

مالسا رصع  ره  نادیهش  نوخ  هب 

شنامز نیسح  نیسح و  نامز 

هجنکش ریز  هک  ینیشن  نادنز  هب 

شنامرآ نید  حتف  زج  هب  يدوبن 

نآرق مالسا و  زابرس  هدنمزر  هب 

شناش حدم و  رد  هتفگ  نخس  نآرق  هک 

هلولگ شیپ  هک  يزابکاپ  نآ  هب 

شناج مالسا ،  هار  رد  تشگ  ادف 

ام يزوس  متس  رود  تسا  هدیسر 

ام يزوریپ  هب  هداد  هدعو  ادخ 

دیآرب ناریا  كاخ  زا  شتآ  رگا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآرب ناج  شتلم  نت  زا  رگو 

نیطسلف نوچ  نطو  موب  زرم و  زا  رگ 

دیآرب نارین  زیخ  ررش  بمب  ز 

نازیزع گرم  هب  ناریا  كاخ  زا  رگ 

دیآرب ناغفا  وچ  مدامد  اه  ناغف 

ام نز  درم و  راتشک  رهب  رگا 

دیآرب نامرف  هناگیب  موقلح  ز 

دزیتس ام  اب  هتسویپ  برغ ،  رگا 

دیآرب نافوط  قرش  يوس  زا  رگو 

درابب ناریپ  مشچ  زا  کشا  رگا 

دیآرب ناناوج  ماک  نوخ ز  رگ  و 

نید هر  ناگدازآ  ناج  رگا 

دیآرب نادنز  هب  يدیعس  ناسب 

نازیزع هاگلتق  دوش  مق  رگا 

دیآرب ناسارخ  كاخ  نوخ ز  رگو 

تسا لاحم 
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تما كاپ  نیا  بلق  زا 

دیآرب نآرق  مکح  زجب  يراعش 

ینیمخ حور  هب  نادیهش  نوخ  هب 

ینیسح ینیسح  ام  بتکم  دوب 

ارح راغ  هدش  مکاپ  هنیس 

( تثعب ) ارح راغ  هدش  مکاپ  ۀنیس 

ارس نیا  رد  هدمآ  ادخ  کیپ 

تفرگ دمحا  مد  مدوجو  يان 

تفرگ دّمحم  يوب  مسفن  ات 

لیلج ّبر  رواد  فرط  زا 

لیئربج سفن  اب  مدش  حور 

ملگ بآ و  زا  دزیخ  ادخ  يوب 

ملد رکذ  هدش  ارقا »  » ۀیآ

ما هدرک  ارح  راغ  رفس  نم 

ما هدروآ  ربخ  دّمحم  نم ز 

تسادخ یحو  زکرم  ارح  راغ 

تساده رهپس  دیشروخ  قرشم 

نک زاس  نخس  یحو  کلم  يا 

نک زاب  لد  هدوشگن ز  ةدقع 

وگب دمحا  هب  دنتفگ  هک  هچنآ 
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وگب دّمحم  هب  ار  ادخ  مکح 

ادخ مالس  وت  رب  يا  دّمحم 

ادخ مان  هب  ناوخب  ناوخب  ناوخب 

قلفلا ّبر  مان  هب  ناوخب  ناوخب 

قلع نم  ناسنالا  قلخ  وک 

مرکلاوذ قلاخ  مانب  ناوخب 

ملقلاب مّلع  مان  هب  ناوخب 

مَلع دش  وا  زا  ملع  هکنآ  مان  هب 

« ملعی مل  ام  َناسنالا  مَّلع  »

یشوخرس یبرطم و  یم و  دنچ 

یشکرتخد یپ  اهردپ  دنچ 

ارح گنس  ۀتخت  يور  دنچ 

آرب یناهج  جاتحم  وت  هب  يا 

؟ گنج دنچ  متس ؟ دنچ  افج ؟ دنچ 

؟ گنس بوچ و  رشب  نایادخ  دنچ 

نک گنس  رپس  ار  تا  هنیآ 

نک گنر  نوخ  هرهچ ز  نزب  هدنخ 

تسوت دنوادخ  وت  نید  ظفاح 

تسوت دنخبل  لگ  وت  ۀحلسا 

میا هداد  یلزا  مکح  وت  هب  ام 
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لثم ینکش  تب 
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میا هداد  یلع 

وت نوهرم  همه  تیرشب  يا 

وت نوناق  باتک  ام  باتک 

درورپ یم  همطاف  وت  بتکم 

دروآ نینسح  هک  يا  همطاف 

تسا بنیز  یبرم  وت  بتکم 

تسا بتکم  نیا  ظفاح  وت  بنیز 

تساهرامع سالک  وت  بتکم 

تساهرامت مثیم  یبرم 

دناوت ریشب  هلمج  ناربمیپ 

دناوت ریدغ  تثعب و  ریشب 

يرخآ یبن  لوا ، رون  وت 

يرترب ایبنا  مامت  زا  وت 

تسوت كاخ  زا  یفک  یکاخ  مدآ 

تسوت كاپ  رهگ  وا  رون ، می  وت 

الص ملاع  همه  رب  نزب  زیخ و 

الب زا  ار  همه  یناهرب  ات 

شاب عمج  نیا  ةدنبات  لعشم 

شاب عمش  نک و  هدنخ  وش و  بآ 

لک لقع  لک ، لوسر  لک ، ربهر 
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لُسُر متخ  ینیتسخن و  لقع 

ناربمغیپ ماما  لزا  يا ز 

ناربمغیپ مامت  زا  رت  بوخ 

تسا یلع  ياج  وت  دعب  دنسم 

تسا یلع  يالو  هب  اضما  وت  نید 

تسوت ریشمش  وت  تسد  یلع -؟ تسیک 

تسوت ریش  دحا  گنج  رد  هنت  کی 

تسا ردیح  وت  نکفاریش  يوزاب 

تسا ربیخ  دحا و  ردب و  حتاف 

ترد ردیح  یتسا و  ملع  رهش  وت 

ترکشل یمامت  یلع  تسیک 

تسوت رارک  ردیح  نامه  یلع 

تسوت رابررش  ریشمش  ۀغیت 

تسا یلع  تلادع  نیهاش  هفک و 

تسا یلع  تلاسر  حور  مد و  محل و 

تسا یلع  ایرد  وت  تما  ِتاجن 

تسا یلع  اهنت  وت  رکشل  ِمامت 

تسا یلجنم  ادخ  حول  زا  نخس  نیا 

دمحا دمحا و  یلع  تسیک 
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تسا یلع 

تسا ماما  یلع  قلخ  رب  وت  دعب 

تسا مامتان  ریدغ  یب  تثعب 

یکتم دوشن  تیالو  هب  ات 

یکی تما  دحاو  هر  تسین 

تفرگ ردیح  نماد  فک  هب  هک  ره 

تفرگ ربمیپ  تسد  ارو  تسد 

تسا یلع  ربمیپ  سفن  مد و  محل و 

تسا یلع  رثوک  یقاس  ازج  زور 

تسا یلع  رواد  تعلط  ۀنیآ 

تسا یلع  رهطا  ۀقیدص  رهوش 

تسام نیئآ  ِمامت  یلع  رهم 

تسام نید  ِتقیقح  یلع  بح 

تسا مثیم  ِسفن  ره  شپط  نیا 

تسا ملاع  همه  دنوادخ  مکح 

تسا یلو  رخآ  لوا و  ام  هب  هکنآ 

تسا یلع  تسا و  دمحم  ادخ  دعب 

تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  دیع 

( تثعب ) تسا كرابم  تقلخ  ملاع  تاجن  دیع 

تسا كرابم  تثعب  ۀلیل  یحو و  ياوآ 
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لک لقع  هب  أرقا  ةروس  لوزن  دیع 

تسا كرابم  تیلضف  ملع و  لامک و  نشج 

كاخ ریز  هتشگ  ناهن  هدنز  ياه  هناحیر 

تسا كرابم  تدالو  دیع  تایح ، دیع 

تسا دمحا  هب  یهلا  یحو  لوزن  دیع 

تسا دّمحم  دیع  هک  دیهن  قبط  رد  ناج 

****

شوگ هب  تهج  شش  زا  دسر  یم  یحو  ياوآ 

شورس نیا  زا  حور  دمد  هدرم  ياه  بلق  رب 

: ادن نیا  دیآ  ارح  راغ  ياه  گنس  زا 

؟ شومخ یک  هب  ات  ادخ  يادص  یب  دایرف 

ناوخب تدیوگ  ادخ  هک  ناوخب ! ناوخب ! أرقا !

شورخ مدق  ات  رس  همه  يا  کبر  و  أرقا !

تسوت رارق  یب  رشب  بلق  هک  ناوخب ! أرقا !

تسوت راهب  عولط  تشذگ ؛ نازخ  لصف 

****

تسا هدیمد  توبن  رون  هک  ناوخب ! أرقا !
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تسا هدیسر  أرقا  تبون  تشذگ ؛ برضا 

وت راگدنوادخ  هک  ناوخب ! ناوخب ! أرقا !

تسا هدیزگرب  ار  وت  قلخ ، تاجن  رهب 

دوجو تقلخ  زا  رت  شیپ  هک  ناوخب ! أرقا !

تسا هدیرفآ  تربمایپ  ادخ  تاذ 

ینک يربلد  ناگمه  زا  هک  ناوخب ! أرقا !

ینک يروآ  مایپ  وت  ییایربک و  ام 

****

تسا دّمحمای  ناتب  رکذ  هبعک  هب  رگنب 

تسا دّمحمای  ناهج  يادص  یب  دایرف 

تشد هوک و  ایرد و  هرطق و  هام و  دیشروخ و 

تسا دّمحمای  ناگمه  ناشیادن  مه  اب 

تسادخ ادخ  ات  ادخ  يایلوا  ياوآ 

تسا دّمحمای  نابز  رازه  اب  هظحل  ره 

نک بالقنا  ادخ  کلم  تشد  نهپ  رد 

نک بارخ  ار  اه  هدکتب  وت  ام  تسد  اب 

****

وت يازف  ناج  سفن  رد  یحو ، لک  يا 

وت ياج  تسین  ارح  گنس  هتخت  هب  رگید 

ناشکرس رشح ، ات  هک  هدارا  میا  هدرک  ام 
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وت ياپ  كاخ  رب  هرسکی  دنروآ  رس 

لامک ۀلق  رب  هک  هدارا  میا  هدرک  ام 

وت ياول  هشیمه  زازتها ، رد  دشاب 

تنتسکش تب  رس  تسه  هک  نکش  تب  يا 

تنتسکش تب  ربت  دوب  یلع  تسد 

****

يربهر قلخ ، زا  سپ  قلخ و  رت ز  شیپ  وت 

يربمیپ رخآ  مه  لوسر  نیلوا  مه 

سب متخ و  دیدرگ  وت  مان  هب  يربمغیپ 

يرس ناروآ  مایپ  مامت  زا  هک  نآ  اب 

حون حیسم و  میلک و  لیلخ و  مدآ و  زا 

يرترب وت  یهلا  ریفس  نیرترب  يا 

تسوت نید  دیواج ، ةدنز  رشح ، زور  ات 

تسوت نیشناج  یلع  تسوت ، باتک  نآرق 

****

تسه هک  يرای 
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تس یلع  طقف  ردارب  وت  رب 

تس یلع  طقف  ربیخ  قدنخ و  ردب و  زوریپ 

ییوت طقف  یهلا  ملع  گرزب  رهش 

تس یلع  طقف  رد  نیا  هک  تس  يرد  ار  رهش  نیا 

وا تسوت  ناشورخ  ریش  قح و  ِریشمش 

تس یلع  طقف  ردیح  هک  قلخ  هب  نک  مالعا 

تس یلع  وت  ناج  یملاع و  ناج  ناج  وت 

تس یلع  وت  نابهگن  میاوت و  ظفاح  ام 

تسوت ریرس  یتسه  ۀلق  جوا  زورما ،

تسوت ریز  هب  رس  کلف  زارف  رب  دیشروخ 

میا هتشون  دریمن  وت  ةدنز  نید  ات 

تسوت ریدغ  رب  يا  همدقم  ارح  راغ 

يدّمحم ناکما  ملاع  رایرهش  وت 

تسوت ریزو  ردیح  هک  تسام  حیرص  مکح 

تس یندناوخ  وت  یحو  هفیحص  رد  هتکن  نیا 

تس یندنامن  دشابن  ریدغ  رگا  تثعب 

****

يرورپب ناملس  رذوبا و  ات  زیخرب 

يرورپب نآرق  یلجت  رد  دادقم 

يرسدوخ لهج و  یگریت و  راگزور  رد 
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يرورپب ناملسم  يروآ و  مالسا 

لدع راقفلاوذ  شوخ و  قلُخ  هب  ات  زیخرب 

يرورپب نامیا  تبحم و  اه  هنیس  رد 

وگب دمص  زا  نخس  بوکب و  منص  قرف 

وگب دحا  وش  رپس  دننز  رگا  تگنس 

دنوش يرسدوخ  نیا  زا  قیالخ  اهر  دیاب 

دنوش يرب  لطاب  دننک و ز  قح  يوس  ور 

تسد يور  دنریگ  همه  ناج  فالک  دیاب 

دنوش يرتشم  ار  وت  وچ  یفسوی  رازاب 

وت مان  وچ  دنامب  هدنز  وت  بتکم  ات 

دنوش يردیح  وت  تما  مامت  دیاب 

تسا تیاده  رون و  همه  وت  راک  زاغآ 

تسا تیالو  رد  وت  بتکم  لامک  اما 

****
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تس یلع  ترتسگ  ناهج  رون  باتفآ و  وت 

تس یلع  تروآ  مایپ  يربمیپ و  دوخ  وت 

دنوش تنمشد  ناهج  مامت  رگا  یتح 

تس یلع  ترکشل  همه  میاوت و  روای  ام 

یحو باتک  تتسد  رس  رب  تسه  هک  نآ  اب 

تس یلع  ترگید  ۀتخانشان  نآرق 

وگب یلع  اب  نخس  تفرگ  تلد  اجره 

وگب یلعای  دحا  ردب و  گنج  هب  یتح 

یلعای وت  رینم  لامج  قح  يور  يا 

یلعای وت  ریرس  لامک  ۀلق  يا 

ایبنا عمج  رد  هک  هباحص  رد  هن  اهنت 

یلعای وت  ریظن  هدوبن  یسک  زگره 

میا هدیسر  دّمحم  هب  وت  قیرط  زا  ام 

یلعای وت  ریدغ  تسام  يارح  راغ 

دش هدیرفآ  یلو  هک  ات  تسخن  زور 

دش هدیرفآ  یلع  يارب  زا  مه  مثیم » »

ما هنییآ  زا  دبات  أرقا  رون 

( تثعب  ) ما هنییآ  زا  دبات  أرقا  رون 

ما هنیس  يارح  راغ  رد  تسیک 

دهد یم  دمحا  ماغیپ  مگر  گر 
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دهد یم  مالسلا ) هیلع   ) دمحم يور  ما  هنیس 

مبت بات و  شتآ  زا  دمد  لگ 

مبل دراد  سدقلا  حور  زجعم 

متسین نم  یلو  میوگ  نخس  نم 

متسیک منادن  وا  ای  منم  نیا 

نم يان  رد  دمد  بشما  لیئربج 

نم ياوآ  اب  دنناوخ  نایسدق 

دینکشب مه  رد  هبعک  ناتب  يا 

دینز مد  مالسلا ) هیلع   ) دمحم زا  بشما  نم  اب 

؟ ارچ یشوماوخ  تسود ، زا  دینز  مد 

ارچ یشومارف  ناشومارف  يا 

دیونشب دمحا  ياوا  ات  شوگ 

دیونشب مالسلا ) هیلع   ) دمحم ای  أرقا  کناب 

هدما لیلحت  گنابلگ  ارح  زا 

هدمآ لیئربج  دییاشگب  هدید 

دیروا دای  اهدادیب  زا  کنیا 
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دیروآ دایرف  یحو  نیما  اب 

كاچ كاچ  مق  زا  هماج  ياه  هلال 

كاخ ناماد  رد  هتفخ  ياه  هلاژ 

روز ملظ و  راب  هدرب  ناگدرب 

روگ ریز  هتفر  هدنز  نارتخد 

لجو زع  ادخ  تیب  يا  هبعک 

لبه تال و  تنماد  رد  یکبات 

اه لها  ان  زکرم  یک  ات  هکم 

اه لهجوب  همکچ ي  لامیاپ 

تسا سب  يزیرنوخ  لتق و  جرزخ  سوا و 

تسا سب  يزیگنا  توهشو  روج  ملظ و 

لیتق رگیدکی  غیت  اب  یک  هب  ات 

لیئربج دماک  دیرادرب  تسد 

دش یحو  غورف  يایرد  هکم 

دش یهن  یتسرپ  تب  ناتسرپ  تب 

تسا رد  کناب  ار  رون  ناوراک 

تسارح راغ  رد  دیشروخ  ناهج  کی 

دیونشب ار  امش  دناوخ  یم  تسود 

دیونشب ار  ادخ  کنیا  دیونشب 

تسا ملاظ  ملظ و  گرم  زور  زور ، 
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تسا مکاح  أرقا  فدرم  برضا  کناب 

تسادخ ياوآ  هن ،  نم  يادص  نیا 

تسادتقم مالسلا ) هیلع   ) دمحم اهناسنا  يآ 

ییوت ملاع  یجنم  دمحم  ای 

ییوت متاخ  ار  همان  كرابم  نیا 

يربهر تقلخ  هب  وت  دمحم  ای 

يربمغیپ نیرخآ  رون ، نیلوا 

دنتخورفا وت  لعشم ز  ایبنا 

دنتخومآ يربمغیپ  تمد  زو 

شوگ هتشگ  شنیرفآ  دمحم  ای 

شورخ اپاترس  رحب  زا  یشرغ 

تسا یگدنز  حبص  هک  وگ  ار  ناگدرم 

تسا یگدنب  زور  هک  وگ  ار  ناگدرب 

نک مالعا  ملظ  گرم  رب  ار  لدع 

نک مادعا  لدع  تسد  ابار  ملظ 

تسود ماغیپ  دوب  نیا  دمحم  ای 

تس ( اوحلفت  ) راظتنا رد  تملاع 

يا
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باتفآ تملظ  لهج و  ماش  هب 

باتب یتسه  هلق ي  رب  ارح  زا 

ییوت ناج  ار  رشب  ناج  یب  مسج 

ییوت ناپوچ  ار  هلگ  ناشیرپ  نیا 

نزب مد  تمالک ، ناج  تایح  يا 

نزب مدآ  رس  رب  تزع  جات 

نک كاپ  تب  شیالآ  ار ز  هبعک 

نک كاخ  اب  نیشنمه  ار  نارگ  تب 

يرخآ لوسر  تیمتفگ  هکنیا 

يربمغیپ ار  قلخ  تمایق  ات 

يربمغیپ تتماق  رب  دش  متخ 

يرترب لیلد  دشاب  ار  وت  نیا 

سبو ییوپیم  وت  ار  نایاپ  طخ 

سب ییوگ و  یم  وت  ار  رخآ  فرح 

تسا وت  نییا  یگنادرم  تریغ و 

تسوت نید  باجح  رد  نز  تزع 

دیشک رس  ار  ناشکرس  دیاب  دنچ 

یشک رتخد  یمدرمان  اب  دنچ 

تسین هدرب  نز  نک  نمالعا  همه  رب 

تسین هدرورپ  نت  نادرم  هدرب ي 
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تشز غاز  اجک و  ییابیز  غاب 

تشهب زا  نک  نورب  ار  توهش  وید 

ادخ رهق  مه  رهم و  مه  اروت  يا 

ادخ رهش  رد  سیلبا  یکبات 

شکب ار  نیبوچ  ياه  تب  یلع  اب 

شکب ار  نیغورد  نایادخ  نیو 

سخ دیحوت ، لگ  اب  دیاشن  یم 

سب تسا و  هللا  هللا  طقف  وگ 

نخس زا  لطاب  شوماخ  دوش  ات 

نزب مد  قح  زا  وت  قح  نابز  يا 

میئوت اب  ام  دوخ  هک  ییاهنت  هن  وت 

میئوت ام  ییوگ  هک  ناسنآ  میئوت  اب 

دنا هداتسا  ترضحم  رد  ایلوا 

دنا هداتسا  رس  تشپ  ایبنا 

تسا وت  تسد  رد  نامک  ام و  زا  ریت 
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تسا وت  تسد  رد  نامسآ  رایتخا 

تسا وت  تشگنا  رد  دیحوت  متاخ 

تسا وت  تشپ  ردیح  يور و  شیپ  هب  قح 

تسا رگنشور  دبا  ات  وت  لعشم 

تسا رتسکاخ  رگدادیب  شتآ 

درورپ ناملسم  تمالسا  نید 

درورپ ناملس  دادقم و  رذوب و 

تساهرامع بتکم  وت  بتکم 

تساهرامت مثیم  سالک  نیا 

میاهداد رهطا  يارهز  ار  وت  ام 

میا هداد  ردیح  لثم  يدرم  ریش 

همه نیب  رد  میا  هداد  ار  وتام 

همطاف کی  یلع ،  کی   ، هجیدخ کی 

تسا وت  نییآ  نادواج  تمایق  ات 

تسا وت  نید  ياقب  زمر  همطاف 

تسادخ تسد  هن ،  وت  تسد  وت  تسد 

تسادی تبت  دبا  ات  ار  تنمشد 

وت تشم  رد  نامسآ  مامز  يا 

وت تشگنا  رس  زا  همین  ود  هم 

تسارح راغ  رد  هن  رگید  وت  ياج 
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تسالب نافوط  جاوما  لد  رد 

نک لابند  شوخ  قلخ  اب  ار  مصخ 

نک لابقتسا  هدنخ  اب  ار  گنس 

رادم ملاع  رس  زا  تمحر  تسد 

رادم مغ  رحاس  دنناوخ  ار  وت  رگ 

سب یشاب و  یم  وت  ملاع  یجنم 

سر دایرف  سر  دایرف  همه  يا 

وت تسباپ  درخ  يا  ( مالسلا هیلع   ) دمحم ای 

وت تسد  رد  هم  رهم و  غارچ  يا 

اه هنییآ  همه  ریوصت  نسح 

اه هنیس  رات  ماش  غارچلچ 

رت هزات  تیاه  هژاولگ  ننامز  ره 

رت هزاوآ  دنلب  یتسه  زا  هکلب 

راببام رب  یتمحر  تمحر  ربا 

رآرب یگناب  ارح  زا  رگیدراب 

 ، هنشت ریوک  ام 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


تایح بآ  وت 

تاجن یتشک  وت  میقیرغ و  ام 

میاهداد تعیب  تسد  نآرق  هب  ام 

میا هداز  ترتع  رهم  اب  لزا  زا 

تسام هار  غارچ  نآرق  ترتع و 

تسام هاگآ  لد  شخب  ینشور 

دنملاع تاجن  نآرق  ترتع و 

دنمهاب مالسلا ) هیلع   ) دمحم تشگنا  ود  نوچ 

رگید کی  اب  دنتسه  ات  ودنیا ، 

دنرثوک ضوح  شیپ  ات  مه  تشپ 

غارچ رون و  ادتبا  زا  دناودره ،

غارچ رون و  ادج  مه  زا  دنوش  یک 

روهظ ودب  زا  دندوب  کی  ود  نیا 

رون تسا  دیشروخ  تسا و  دیشروخ  رون 

تسد هداد  ترتع  نآرق و  اب  هعیش 

تسکش زا  فرح  وا  سوماق  رد  تیسن 

تسا هتخوما  نیسح  زا  نآرق  ههعیش 

هتخورفا غارچ  نیا  ياپ  هعیش 

تسا هدرب  تیالو  راب  ات  هعیش 

تسا هدروخ  هنایزات  ارهز  لثم 
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تسا تریغ  زیخ  جوم  رحب  هعیش 

تسا ترتع  باتک و  دایرف  هعیش 

دوب هاگآ  هر  زاغا  زا  هعیش 

دوب هللا  لآ  نآرق و  وریپ 

دنتخاس ربارب  نوخ  اب  ار  هعیش 

دنتخاس ردیح  رهم  زا  ار  هعیش 

میربمغیپ نیا  راد  تنما  ام 

میرذگن ترتع  نآرق و  زا  زگره 

دنمدآ نامدود  ملاع  هب  ات 

دنمهاب ترتع  نارق و  هعیش و 

دیدن انیس  لد  رد  یسوم  هچنآ 

دید موصعم  هدراهچ  رد  ام  مشچ 

تسام شود  بیز  یحو  نامسآ 

تسام شوغآ  رد  دیشروخ  هدراهچ 

رود دنام  نت  هداهچ  نیا  زا  هک  ره 

روک تسا و  روک  نانچمه  ایند  ود  رد 

غاب
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تسام تسمرس  دبا  ات  ناوضر 

تسام تسد  رد  لگ  موصعم  هدراهچ 

ناشریسفت کی  نارق و  هدراچ 

ناشریسفت کی  هنییآ  هدراچ 

ناشناج کی  یلو  رکیپ  هدراچ 

ناشنابرق ادخ  دراد  ناج  هچره 

سدب ناتنارق  نارق و  امش  يا 

تسه هچره  دوب و  هچره  ناتادف  يا 

ناتغاب هعیش  بلق  لگ ،  امش  يا 

ناتغاد زا  یشتآ  ار  یلد  ره 

هتفای ار  امش  لوا  زا  هعیش 

هتفای ار  ادخ  رون  امش  رد 

ام دیتسه و  امش  تسه و  ادخ  ات 

امش يالوت  ام و  یتسه 

ادج ددرگ  ام  تسد  رکیپ  رگ ز 

ادج ددرگ  امش  زک  نکمم  تسین 

یمه دیوگ  ناج  قامعا  زا  " مثیم "

یمثیم نابز  اب  ار  ناتحدم 

دیسر توبن  ریگناهج  رون 

( تثعب  ) دیسر تّوبن  ریگناهج  رون 
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دیسر ّتیرشب  گرزب  دیع 

دوجو ناهج  دیع  ادخ  دیع 

دوجس عوکر و  تسا و  مایق  دیع 

هدمآ ارس  ود  لوسر  دیع 

هدمآ ارح  ملاع ز  یجنم 

کیلع مالس  كالفا  دّیس 

کیلع مالس  كالول  هجاوخ 

ادخ مایپ  زیربل  هدش  يا 

ادخ مان  هب  ناوخب  ناوخب ، ناوخب ،

ملع ملاع  ود  هب  يا  ناوخب  ناوخب ،

ملق هدیرفآ  هکنآ  مان  هب 

زاین دراد  وت  هب  یتسه  هک  ناوخب 

زامن درآ  وت  هب  تقلخ  هک  ناوخب 

تسا يروآ  مایپ  زاغآ  هک  ناوخب 

تسا يرتسگ  متس  نایاپ  هک  ناوخب 

تساه لهاان  يدوبان  هک  ناوخب 

تساه لهجوب  یماکان  هک  ناوخب 

هک ناوخب 
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وت زان  دشک  دیحوت 

وت زارفا  رس  تسا  لدع  هک  ناوخب 

نک گنس  رپس  ار  دوخ  ناوخب و 

نک گنر  نوخ  هراسخر ز  ناوخب و 

تسا وت  روط  اج  همه  هن ، ارح  راغ 

تسا وت  رون  زا  رپ  نامسآ  نیمز و 

وم هب  وم  ور  هب  ور  هتکن  هب  هتکن 

وگب ییوگب  تسیاب  هک  هچنآ 

وگب وهلا ، وه  ّیحلا و  وه  وگب 

وگب وا ، زج  هب  تسین  ادخ  وگب 

دینک یتسرپادخ  همه  وگب 

دینک یتسپ  لهج و  هانگ و  كرت 

دننز یم  ادخ  زا  مد  ناتب  وگب 

دننز یم  ادص  ادخ  ادخ ، ادخ ،

تسادخ يادن  نم  يادن  وگب 

تسادخ يادص  ادص  نیا  هک  وگب 

تسامش تاجن  دیحوت  هک  وگب 

تسامش تایح  مالسا  هک  وگب 

میا هداد  یلزا  مکح  وت  هب  ام 

میا هداد  یلع  نآرق و  وت  هب  ام 
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تسا یلجنم  ام  شبات  زا  وت  بلق 

تسا یلع  وت  رس  تشپ  ام ، وت  شیپ 

يرخآ لوا و  وت  ام  بیبح 

يروآ مایپ  ناربمیپ  رب  وت 

تسین تسین  يربماغیپ  وت  دعب 

تسین تسین  يرگد  باتک  مکح و 

دنلب رس  همه  ایبنا  وت  يا ز 

دنلب رس  دنک  وت  زا  دعب  هک  تسیک 

یمتاخ ناربمیپ  رب  هچ  رگا 

یمدآ یملاع و  زا  رتشیپ 

يرترب ایبنا  مامت  زا  وت 

کی وت 
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يرورپ یلع  ربمیپ 

تسایبنا هر  عمش  وت  تعلط 

تسایبنا هشداپ  وت  ریزو 

وت شوغآ  رد  حور  یلع  تسیک 

وت شود  نکش  تب  یلع  تسیک 

یلو ار  ام  تسا ، یلع  یلع ، تسیک 

یلع وت  وت ، تسا  یلع  یلع ، تسیک 

وت ریسفت  مامت  دوب  یلع 

وت ریشمش  ام و  ریش  تسا  یلع 

یلع ینعی  وت  ناج  وت و  مسج 

یلع ینعی  وت  نآرق  مامت 

تسوا تسش  رد  وت  ناکیپ  هقاس 

تسوا تسد  ام  یهللا  دی  تسد 

دنا وت  لالج  وحم  کلم  لیخ 

دنا وت  لالب  توص  هتفیش 

تسا وت  ناملسم  دادقم  رذوب و 

تسا وت  ناملس  قشاع  ام  ّتنج 

میقم دشاب  وت  هاگرد  هب  رهم 

مین ود  ددرگ  وت  تشگنا  هب  هام 

تسام ریبکت  وت  كاپ  سفن  ره 
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تسام ریش  تنکش  ربیخ  ردیح 

تسا وت  میلعت  هنشت  رشب  حور 

تسا وت  میلست  هرسکی  ام  تقلخ 

مدب ملاع  نت  ناج و  هب  زیخ و 

مدب مثیم  هتسخ  سفن  رد 

دییوپ ار  هکم  هار  هدش  رون  يامه 

( تثعب  ) دییوپ ار  هکم  هار  هدش  رون  يامه 

دییوش لد  نابز و  مزمز ، همشچ  بآ  هب 

هللا الا  هلا  همزمز ال  هب  سپس 

دییوگ هل  کیرش  مه ال  هب  تسد  دیهد 

دیونش ادج  ادج  وهلاوه  گناب  قلخ  ز 

دیونش ادخ  ادخ  اه  تب  هبعک ز  نورد 

***

مشچ هب 
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تسادخ ياپ  ياج  شقن  اج  همه  لد 

تسادخ ياون  ین ، وچ  مدوجو  ياون  ین  هب 

دیونش ات  شوگ  شوگ ، ناهج  مامت  الا 

تسادخ يادص  ادص  دمحم ، نابز  نابز ،

دیونش لد  ياعد  نوماه  گنس و ز  هوک و  ز 

دیونش لد  يارح  زا  لسر  متخ  يادن 

***

رون هفیحص  ناشتسد  رد  همه  ناگتشرف 

رورس تسم و  طاشن و  قرغ  هدش  نایناهج 

مونش یم  زاجح  كاخ  هضبق  هضبق  ز 

روگ هب  هدنز  ناگ  ¬ هرهچ يرپ  مامت  يا  هک 

داب كرابم  امش  دیفس  حبص  عولط 

داب كرابم  امش  دیع  هدمآ  دمحم 

***

زورما ناج  هدیمد  یتسه  هدرم  مسج  هب 

زورما ناکمال  راونا  می  هدش  ناکم 

دیشروخ رگم  ارح  راغ  هدرک ز  عولط 

زورما نامسآ  دوجسم  هدش  نیمز  ای  و 

هایگ لخن و  ماب و  تشد و  رد و  هوک و  دسر ز 

هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  يادص 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


***

بشما تسا  دمحم  لاصو  تشهب  ناهج 

بشما تسا  دمحم  لالب  هام ، غارچ 

رون هسوب  هتخادنا ز  لگ  هکم  نیمز 

بشما تسا  دمحم  لامج  وحم  هجیدخ 

ملع هتشگ  هنارت  نیا  نیمز  نامسآ و  رد 

ملق دیرفآ  هک  تیادخ  مان  هب  ناوخب 

***

شوه هب  شوه ، هب  ادخ  قلخ  یمامت  الا 

شوگ اپ  ارس  نخس ، دیوگ  هک  تسا  دمحم 

هتشر ود  دوب  ار  امش  درف  درف  هک 
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تسد هب 

شود هب  تسا  تناما  دنلب  هوک  ود  ای  و 

تسوا تمصع  هاوگ  ملاع  ود  هک  يدمحم 

تسوا ترتع  باتک و  رد  وا  شرافس  همه 

***

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

ار ناکما  تفرگ  شغورف  هک  یبن  نآ  هب 

دیهاوخ ترخآ  ایند و  تداعس  رگا 

ار نآرق  مکح  دیریگب  تیب  لها  ز 

دنملح رهاظم  ار  ادخ  تیبلها ، هک 

دنملعلا یف  نوخسار  نامه  تیبلها  هک 

***

تسارس ود  دّیس  هک  دمحم  ناج  هب  مسق 

تسارهز هروس  هک  رثوک  هروس  هب  مسق 

قح تمارک  زا  دالیم  ود  تسار  هعیش  هک 

تسارح راغ  هب  یکی  ریدغ و  بلق  هب  یکی 

تسا هعیش  تدحو  زمر  ارح  راغ  ریدغ و 

تسا هعیش  تثعب  ود  ود ، نیا  هک  تساوگ  ادخ 

***

تس یلزی  مل  ضیف  ناشوج  همشچ  ریدغ 
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تس یلزا  تقیقح  کی  ارح  لثم  ریدغ 

تسالو لها  بان  مالسا  بتکم  ریدغ 

تسا یلع  ناوریپ  دالیم  هبعک  ریدغ 

دش لماک  ریدغ  رد  يوبن  تّوبن 

دش لزان  ریدغ  رد  قح  تمعن  مامت 

***

تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  ادخ  نآ  هب 

تسارهز ترضح  هک  اهیبا  ّما  ناج  هب 

دنمه هب  لصتم  هک  هعیش  یتسه  مامت 

تساروشاع نیسح و  ارح و  راغ  ریدغ و 

موصعم هدراچ  حاورا  هب  راهچ و  نیا  هب 
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مالسلاامهیلع

مولعم دش  ریدغ  ارح و  ام ز  طخ  هک 

***

هاوگ دنترتع  نآرق و  دمحا و  ادخ و 

هابت تسا  یتدابع  ره  یلع  يالو  یب  هک 

مثیم لزا  زا  دنتشون  هعیش  بلق  هب 

هللا یلو  یلع  لوسر و  تسا  دمحم 

هعیش رب  مامت  دش  قح  تمعن  هک  قح  هب 

هعیش رب  ماما  رخآ  لوا و  تسا  یلع 

***

تشاذگ راختفا  جات  ام  كرات  هب  یبن 

تشاذگ رادتقا  رخف و  دوخ  تما  يارب 

كاپ رهوگ  ود  یلو  تلاسر  رجا  تساوخن 

تشاذگ راگدای  هب  تناما  ود  ام  نایم 

وا توبن  نوچ  دنزیزع  هک  يرهوگ  ود 

وا ترتع  تسا  یکی  ادخ و  باتک  یکی 

***

دوب تیاده  وا  دوصقم  دصقم و  ود ، نیا  زا 

دوب تیالو  رد  زین  وا  تیاده  همه 

یبرقلا يوذ  رب  تساوخ  امز  هک  یتدوم 
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دوب تیانع  تزع و  مرک و  ام  هب  وا  زا 

دنمه ِرابتعا  ود ، نیا  هک  درک  باطخ 

دنمه رانک  رد  رهدلا  دبا  ات  هرامه 

***

دندیشروخ رون و  دننامه  ود  نیا  هک  قح  هب 

دندیشخرد رشب  بلق  هب  تسخن  زا  هک 

زور بش و  نانچ  مه  هتشذگب  هدس  هدراهچ 

دندیشخب غورف  دندشنادج و  مهز 

موزلم مزال و  دنغارچ  ورون  هک  نانچ 

موصعم هدراچ  نآرق و  بتکم  تسا  یکی 

***

تسین نآرقز  ادج  دمحم  صخش  هک  نانچ 

تسین نامیا  غارچ  نآرق  ترتع ، ندوب 

دیزگ ترتع  بتکم  هک  یسک 
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نآرق یب 

تسین ناملسم  دَُوب ، نآرق  ترتعز و  ادج 

دنتشگنا ود  نیا  وچ  نانیا  هک  تفگ  لوسر 

دنتشم کی  هب  یکتم  مه و  هب  لصتم  هک 

***

شنید دَُوب  انف  نموم  نآرق  ياوس 

شنییآ تساطخ  سکره  ترتع  نودب 

سب ار  ام  تسادخ  باتک  تفگ  هک  یسک 

شنیرفن باتک  ادخ و  هرامه  دنک 

مولعم دَُوب  مسق ، نآرق  هیآ ي  هیآ  هب 

موصعم هدراچ  تسا و  باتک  هعیش  نید  هک 

***

رتخا هدراچ  هدنبات ، هم  هدراهچ 

رهوگ هدراچ  رون ، فدص  هدراهچ 

یتشک هدراچ  هدنفوت ، می  هدراهچ 

ربهر هدراچ  نشور ، هر  هدراهچ 

مد احیسم  هدراچ  یلو و  هدراهچ 

مه دیؤم  مه  هدوب ، مه  دیوم  مه  هک 

***

دنتسب افو  هر  تما  هک  فیح  رازه 
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دنتسکشب شیوخ  دهع  ادخ  لوسر  زا  سپ 

كاخ هب  هتفرن  ادخ  بیبح  مسج  زونه 

دنتسویپ هتسد  هتسد  ادخ  نانمشد  هب 

دندروآ موجه  وا  همطاف ي  تیب  هب 

دندرب وا  يارب  مزیه  همه  لگ  ياج  هب 

***

هدش بیجع  يا  هنتف  شوختسد  هنیدم 

هدش بیبح  مغ  طیحم  یحو  تشهب 

؟ مهد حرش  هنوگچ  میوگ ؟ هک  هب  مور ؟ اجک 

هدش بیرغ  دَُوب  دمحم  ِسفن  هک  یلع 

دای هتفر ِز  ریدغ  اپ و  هب  هتشگ  هفیقس 

! دادیب یهز  دش ، هداد  یبن  رجا  بوخ  هچ 

***

ناترغاس هرامه  رپ  رگج  نوخز  الا 

ناترطاخ دش ز  وحم  یبن  لوق  دوز  هچ 

؟ نم هعضب ي  تسا  همطاف  یبن ، تفگن  رگم 
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؟ ناتربهر تسا  یلع  نم  زا  سپ  تفگن  رگم 

؟ تسا یلع  يالو  نید  لامکا  هک  تفگن  رگم 

؟ تسا یلع  يانث  رد  هیآ  نیا  هک  تفگن  رگم 

***

ار الوم  تسد  دیتسب  هک  داد  يور  هچ 

ار ایند  وید  دیدومن  دنب  اهر ز 

دیدرزآ ربق  هب  ار  ادخ  لوسر  ارچ 

ار ارهز  دیدز  تیالو  تیب  هب  ارچ 

؟ دوب نیا  افو  هویش ي  یتسود و  قیرط 

؟ دوب نیا  یفطصم  ناسحا  همه  نآ  باوج 

***

تخوس ار  الولا  تنج  رگا  شتآ  هب  ودع 

تخوس ار  البرک  هللا  مرح  شا  هرارش 

اهنت ار  نیسح  تخد  نماد  تخوسن 

تخوس ار  ایبنا  بل  هکئالم و  ِرَپ 

شتآ نآ  دورف  اه  نامز  بلق  هب  دَُوب 

شتآ نآ  دود  تسا  رشح  ِفص  ات  دنلب 

***

شرسپ ود  يوش و  باب و  همطاف و  هب  مسق 

شرس هب  نونک  ات  مالسا  هدمآ  هچره  هک 
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دوب لوا  فالتخا  نامه  قلخ  فالخ 

شربهار طخز  تما  هر  ادج  دش  هک 

دنک تیمُک  ِهر  ِیط  مثیم  هرامه 

دنک تیب  لها  تیامح ز  هزات  مظن  هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح 

تدالو

يدش مرح  بشما  مرح  يا  ربکا  هللا 

( تدالو ) يدش مرح  بشما  مرح  يا  ربکا  هللا 

يدش مرتحم  ادخ  دزن  هشیمه  زا  شیب 

يدش مرکلاوذ  هنیآ ي  راد  هنییآ 

يدش مرا  ضایر  کشر  هن ، مرا  غاب 

یلع هناخ ي  يا  همطاف ، هاگداز  يا 

یلع هناورپ ي  وت  قلخ و  وت  هناورپ ي 

دیدش يرواد  مرح  ناتب  يا  کیربت 

دیدش يرتسگانث  مرگ  هبعک  هب  بشما 

بشما ندش  تب  يارتفا  زا 
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دیدش يرب 

دیدش يردیح  ادخ  ریش  قایتشا  رد 

یلع اب  دیریگب  سنُا  هبعک  هب  بشما 

یلع ای  دییوگب  نیمز و  رب  دیزیر 

دنک یم  كاخ  هرُک ي  رب  هدجس  دیشروخ 

دنک یم  كالفا  همه  رب  رخف  هدجس  نیز 

دنک یم  كاچ  دوخ  هنیس ي  هبعک  راوید 

دنک یم  كالول  هجاوخ ي  حور  زاورپ ،

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  تدالو  بش  بشما 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نابز  هب  یلع  یلع  رکذ 

تسا یلع  یلع  مزمز  شکلد  يادص  بشما 

تسا یلع  یلع  مأآ  ملاع و  دورس  بشما 

تسا یلع  یلع  میرم  یسیع  ياعد  بشما 

تسا یلع  یلع  مه  ادخ  رکذ  دینک  رواب 

مارحلادجسم همزمز ي  يادص  دیآ 

مالس دهد  یم  یلع  هب  دوخ  نکر  راچ  اب 

دیونشب لیصفت  هب  یحو  دورس  بشما 

دیونشب لیلهت  همغن ي  هبعک  فوج  زا 

دیونشب لیترت  هب  رون  ردق و  لیزنت و 

دیونشب لیربجز  هبعک  هب  ناذا  گناب 
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دیهد رس  هبعک  رد  همه  یلع  یلع  گناب 

دیهد ربخ  ربمیپ  هب  ار  رون  دالیم 

ترواد ریش  یهز  ریش ، تخد  ریش ، يا 

تردیح راسخر  لگ  نیا  وت ، نیا  هبعک  يا 

ترورپ دیحوت  نماد  هب  یلع  يراد 

ترب رد  تساحطب  دّیس  ناج  نیا 

ریش تخد  ریش  مه  یّقح و  ریش  مام  مه 

ریش هدروخ  وت  كاپ  هنیسز ي  ادخ  ریش 

یلع ادخ  لیمج  لامج  تتعلط  يا 

یلع ادتقم  ادخ  قلخ  مامت  رب  يا 

وت ترضح  هب  قح  هدرک  يا 
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یلع ادتقا 

یلع ادف  تناهج  ناج  هک  ناج ، ِناج  يا 

وت ریخ  رکذ  ادخ  کلم  مامت  رد  يا 

وت ریغ  تسیک  مرح  نکر  هبعک  دولوم 

یلع ییوت  دمرس  قلاخ  نسح  تآرم 

یلع ییوت  دمحا  تقیقح  وت ، دیحوت 

یلع ییوت  دّمحم  تسد  يور  ِنآرق 

یلع ییوت  دّحیب  تمحر  هک  نیمه  تّدح 

تسوت ناوخ  حدم  ادخ  حدم و  باتک  نآرق 

تسوت ناهد  رب  ادخ  لوسر  بل  ياج 

نیشناج ناج و  لسر  متخ  هب  ییوت  اهنت 

نید ِّلک  هدناوخ  ادخ  لوسر  ار  وت  اهنت 

نیتسآ رد  یهلا  تسد  وت  ییوت  اهنت 

نینمؤم ّیمامت  ریما  ییوت  اهنت 

يا هداشگ  ربیخ  هعلقز ي  رد ، وت  اهنت 

يا هداهن  ربمیپ  شود  هب  اپ  وت ، اهنت 

؟ وت ریغ  تسا  هتسب  هک  سفن  وید  يوزاب 

؟ وت ریغ  تسا  هتسشن  هک  ادخ  دمحا و  اب 

؟ وت ریغ  تسا  هتسسگ  هک  ار  رفک  بالصا 

؟ وت ریغ  تسا  هتسکش  هک  ار  هبعک  ياه  تب 
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يا هتفگ  وت  ینولس  لوسر ، ربنم  رب 

يا هتفخ  وت  اهنت  وت  لوسر ، رتسب  رد 

تسوت نایب  قطن و  هب  دنمزاین  نآرق 

تسوت نابز  قح  مه  ّیقح و  نابز  وت  مه 

تسوت نامز  اه  نامز  هرامه  يدیواج و 

تسوت ناکم  اه  ناکم  مامت  يدیشروخ و 

تسادخ هتسباو ي  وت  يالو  هتسباو ي 

تسادخ هتسویپ ي  تمحر  فطل و  وت  رهم 

تسوت تسد  هب  تمارک  ياه  هسوب  رشح  ات 

تسوت تسد  هب  تماما  مامز  مسق  هللااب 

تسد هب  تمالس  افش و  يرامیب و 
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تسوت

تسوت تسد  هب  تماما  ياول  ازج  زور 

دننز رّفملا  نیا  هلان ي  قلخ  هک  يزور 

دننمیا وت  ياول  ریز  هب  لسُر  یّتح 

داب هدیرب  دریگن  وت  نماد  هک  یتسد 

داب هدیرد  دشاب  وت  يالو  یب  هک  یبلق 

داب هدیمخ  تروضح  هب  دشن  مخ  هک  يورس 

داب هدید  هب  شبارت  دید ، وت  زج  هب  سک  ره 

تسوت رون  قرغ  نکام  نامز و  یهّللا  هجو 

تسوت روضح  دنیشنب  اجک  ره  هک  سک  ره 

یلع یضترم  ای  وت  مالغ  متسیک  نم 

یلع یضترم  ای  وت  ماج  ناگنشت  زا 

یلع یضترم  ای  وت  ماد  ریسا  غرم 

یلع یضترم  ای  وت  ماب  هب  مه  ماد  رد 

دش زاب  وت  يانث  هب  یکدوکز  مقطن 

دش زارفارس  وت  مثیم »  » مان هب  مظن 

ارادخ نک  ترایز  نک  ترایز  هبعک  يا  بشما 

( تدالو ) ار ادخ  نک  ترایز  نک  ترایز  هبعک  يا  بشما 

ار ایبنالا  متخ  ناج  رب  رد  ریگرب  ناج  وچمه 

ار ایربک  لامج  رگنب  مدق ، ات  رس  وش  مشچ 
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ار یضترم  یلع  ياه  مدق  كاخ  نز  هسوب 

ار ادتبا  نسح  رون  یهلا  ناکرا  نکر 

ار امس  ضرا و  تعسو  تیالو  رون  زا  نک  رپ 

****

یتفرگ ردیح  مدقم  زا  وربآ  بشما  هبعک !

یتفرگرب رد  ار  هناخ  بحاص  یقح و  ۀناخ 

یتفرگ ربمغیپ  لد ز  اما  يداد  ردیح  هب  لد 

یتفرگ رس  زا  یگدنز  بشما  هک  ینام  نادواج 

یتفرگ رثوک  یقاس  زا  یگدنز  بآ  هکلب 

ار اقب  بآ  ریگم  رگید  مه  رضخ  زا  نک ؛ زان 

! هبعک تسا  نآرق  حور  ناور و  ار  دّمحم  نیا 
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هبعک تسا  نامیا  لک  نیا  نینمؤملاریما  نیا 

هبعک تسا  ناکرا  نکر  نیا  نیتملا  لبح  نامه  نیا 

هبعک تسا  ناج  ایبنا  لک  كاپ  مسج  هب  نیا 

هبعک تسا  ناکما  کلم  نابزیم  تنامهیم 

ار اوسام  مامت  يزور  قح  رما  زا  دهد  یم 

****

كرابم تدنوادخ  لصو  دسا ! تنب  همطاف !

كرابم تدننام  لثم و  یب  رهوگ  تمصع ! رحب 

كرابم تدنسروخ  بلق  رب  یلع  دنخبل  شقن 

كرابم تدنبلد  لفط  هناگی  دالیم  دیع 

كرابم تدنزرف  دالیم  ادخ ! ریش  ردام 

ار امندزیا  ۀنییآ  وت  هب  قح  تاذ  هداد 

****

يداز ریبکت  وگ  لیلهت  دسا ! تنب  همطاف !

يداز ریگملاع  رهم  هبعک  فوج  رد  بش  همین 

يداز ریسفت  نیرتهب  ار  دحا  هللاوه  لق 

يداز ریش  دّمحم  رهب  زا  يریش و  رتخد 

يداز ریشمش  مه  ریش  مه  لسر  متخ  رب  هکلب 

ار ادخ  ریش  مرح  رد  ناج  ةریش  زا  هد  ریش 

****
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هراتس نودرگ  زا  تکاخ  راثن  الوم ! ردام 

هرامه تدنبلد  دنزرف  رب  هللا  مالس  يا 

هرابود تدیشروخ  صرق  اب  ایب  نوریب  مرح  زا 

هراظن اپ  ات  رس  هتشگ  دّمحم  نیب  اشگب  هدید 

هرامش یب  شنابز  رب  يراج  تسالوم  ای  رکذ 

ار يدهلا  راونا  دیشروخ  لغب  رد  دریگب  ات 

****

رتارف میرم  زا  وت  لالجا  ردق و  ماقم و  يا 

رویز هداد  تمودق  اب  ار  قح  صاخ  میرح  يا 

! رواد ریش  ماقم  الاو  ردام  ریش و  تخد 

ردام هدنخرف  ییوت  ار  دّمحم  نیریش  ناج 

ربمیپ تدنبلد  لفط  رب  دنک  یم  يرارق  یب 

یفطصم ناج  زورما  یفطصم  رب  نک  هیده 
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ار

دمآ تناج  هراشبلا ! هراشبلا ! دّمحمای 

دمآ تنآرق  لغب  رد  تثعب  زور  زا  رت  شیپ 

دمآ تناماد  رد  زاب  میانشآرید  مدمه 

دمآ تنابرق  دنک  دوخ  ناج  راب  اهدص  هک  نآ 

دمآ تناناج  ناهج ! نابوخ  ناج  تیادف  يا 

ار ایبنا  مامت  حور  يا  هتفرگب  لغب  رد 

****

نیا تسا  رس  تقلخ  ملاع  مامت  زا  دّمحمای 

نیا تسا  رد  یملع و  رهش  انامه  وت  دّمحمای 

نیا تسا  رثوک  وفک  هللا ، باتک  وفک  وت ، وفک 

نیا تسا  ربیخ  تسا و  قدنخ  ردب و  بازحا و  حتاف 

نیا تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح 

ار اشگ  لکشم  ۀجنپ  تروضح  رد  هدرک  زاب 

****

! ناج یلع  تنآرق  ياوآ  ناج ، هداد  دمحا  هب  يا 

! ناج یلع  تناتسب  غاب و  زا  لگ  هخاش  کی  نانج  يا 

! ناج یلع  تناج  یفطصم  یفطصم و  ناج  وت  يا 

! ناج یلع  تناملس  نامیا  رد  مالسا  همه  يا 

! ناج یلع  تنابرق  هب  مناج  متسین  لباق  هچرگ 
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؟ ار اهب  یب  نیا  اهب  یشخب  دوش  نوچ  میاهب ، یب 

****

میاپ تسد و  یب  يا  هداتفا  نم  یهللادی و  وت 

میادگ نم  ینیرفآ  تسه  ِیتسه  مامت  وت 

میاوه دبع  ما ؟ یک  نم  ینینمؤملاریما ، وت 

میاطخ مرج و  ةدنورپ  نیمه  اب  متسه  هکره 

میانشآ میانشآ  میانشآ  میانشآ 

ار امش  رهم  ملد  رد  تدالو  زا  شیپ  متشاد 

****

! ناج یلع  زگره  ار ؟ وت  ناماد  تسد ، زا  مهد  نم 

! ناج یلع  زگره  امش ؟ ریغ  رب  هظحل  کی  منک  ور 

! ناج یلع  زگره  ادخ ؟ هاگرد  هب  مرآ  ور  وت  یب 

وت رهم  نماد 
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! ناج یلع  زگره  اهر ؟ مزاس  ار 

! ناج یلع  زگره  ادج ؟ دوخ  زا  ارم  ینآ  ینک  وت 

ار اپ  تسد و  یب  مثیم »  » تسد وت  زج  دریگن  سک 

دش مرح  ادخ  مرح  بشما 

( تدالو  ) دش مرح  ادخ  مرح  بشما 

دش مرتحم  رای  مدقم  زا 

شوهدم تام و  وحم و  هدش  هبعک 

شوغآ هدوشگ  مه  راوید ز 

تسا يروط  هوک  گنس ، هعطق  ره 

تسا يرون  لخن  کشخ ، هلخن  ره 

مزمز بآ  ياه  همزمز  رد 

مد ره  تسا  یلع  یلع  ياوآ 

کیربت لاصو  بش  رجه ، يا 

کیربت لالج  فرش و  دجم و 

وگانث هدش  ناور  گیر  ره 

وه یلع  یلع  یلع  رکذ  اب 

قلطم يافص  افص  دز ز  رس 

قح یلع  یلع  وگب  هدرم  يا 

دنداهن فک  هب  ناج  همه  ناروح 

دنداتسیا ماقم  تشپ  رد 
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دنتفر هدجس  هب  مرح  ياه  تب 

دنتفرگ یلع  ای  مد  مه ، اب 

تداعس یهز  یهز  هبعک  يا 

تدالو نیا  زا  دش  وت  دالیم 

كرابم تتداعس  هبعک  يا 

كرابم تتدالو  تیب ، يا 

يداز ریش  ریش ، رتخد  يا 

يداز ریما  ناهج  قلخ  رب 

تتسد يور  تسادخ  ریش  نیا 

تتسد يور  تسادخ  ریشمش 

ردام تسا ، دمحم  ناج  نیا 

ردام تسا ، دمحم  نآرق 

یتسا دمرس  رون  لماح  وت 

یتسا دمحا  ناج  ردام  وت 

هبعک مام  لابب  شیوخ  رب 

وت لفط 
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هبعک ماما  دُوب 

تسا تانئاک  ریپ  وت  دازون 

تسا تانئاک  ریما  وت  لفط 

یتسه مان  دوبن  هک  يزور 

یتسرپادخ یلع  درک  یم 

دوب یلع  یلع ، لزا  حبص  زا 

دوب یلو  یلو  ره  هب  هتسویپ 

دوب ادتقم  دوبن  دوب و  رد 

دوب ادخ  دمحم و  دوب و  وا 

نآرق ناج  لوسر و  سفن  يا 

نآرق نابز  ادخ ، تسد  يا 

هبعک ماب  دنلب  دیشروخ 

هبعک ماما  لزا  حبص  زا 

تهاگداز هبعک  هناخ  يا 

تهاگداد رشح  هنحص  يا 

ردیح تسا  دمحا  دمحا و  وت 

رکیپ ود  رد  هدید  هک  حور  کی 

لیزنت وت  هرامه  راتفگ 

لیربج وت  یمیدق  درگاش 

يردق ردق  ردق ، هلیل  رد 
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يردب ردب  ردب ، هنحص  رد 

تتسب ياپ  دربن  نادیم 

تتسد دنمزاین  ریشمش 

يریما ار  شرع  هلق  وت 

؟ يریغص كدوک  مدمه  ای 

ریش ار  يادخ  يا  هک ، وت  زا  ریغ 

؟ ریشمش شیوخ  مصخ  هب  هدیشخب 

یماما قح  عیسو  کلم  رد 

یمالک مه  ریقف  ریپ  اب 

يدوب عمج  ماما  هکنآ  اب 

يدوب عمش  ریقف ، مزب  رد 

ینیمز رد  شرع  کلام  وت 

ینیشن ام  نایم  تسا  فیح 

یباتفآ ماما  شرع  رد 

؟ یبارتوبا ارچ  شرف  رد 

دمحم هناخ  وت  بلق  يا 

دمحم هناش  هب  وت  ياج 
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یتسرپادخ نکش و  تب  وت 

یتسکش تب  یحو  هناش  رب 

دندرک مایق  مرح  ياه  تب 

دندرک مالس  یگمه  وت  رب 

تفخ نیمز  رب  داتف و  هک  تب  ره 

تفگ یلع  ای  دیشک و  دایرف 

هبعک ياعد  ترس  تشپ  يا 

هبعک يادخ  نکش  تب  يا 

تیاهن یب  فطل  وت  رهم  يا 

تیالو توبن و  دیحوت و 

منید مامت  دوب  وت  رهم 

منیا نم  ودع  دوش  روک  ات 

دوب ملِگ  هن  بآ و  هن  هک  يزور 

دوب ملد  هناخ  هب  وت  ياج 

مدومن دوخ  يور  وت  رهم  اب 

مدوشگ دوخ  مشچ  وت  رهم  اب 

مدرک هدنز  تالو  هب  ار  لد 

مدرک هدنخ  هاگ  هیرگ و  هگ 

مریش وت  تیالو  دهش  يا 

مریسا دوخ  قشع  هب  هدرک  يا 
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هراوهاگ نایم  هک  ردام 

هراظن متروص  هب  درک  یم 

متفخ هراوهاگ  هب  هک  بش  ره 

متفنش یلع  یلع  حبص  ات 

مد ره  هک  ار  يادخ  رکش  دص 

مدرک دشُر  وت  یتسود  اب 

مریسا تتبحم  هب  يرمع 

مریمب منامب و  وت  اب  ات 

مثیم تسه  دوب و  وت  رهم  يا 

مثیم تسد  ریگب  وت  ادرف 

لد يدش  ادخ  مرح  بشما 

( تدالو  ) لد يدش  ادخ  مرح  بشما 

لد يدش  ادج  دوخ  هناخ  زا 

تسم يدش  وبس  یم و  ماج و  یب 

تسد زا  يداد  رارق  هناتسم 
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يدرک رای  يوک  هب  زاورپ 

يدرک رای  يور  لگ  دای 

هبعک فاطم  اج  همه  دوخ  يا 

هبعک فاوط  رد  هچ  یتشگ ز 

هداد يور  هچ  رگم  هبعک  رد 

هداتفوا مطالت  هب  ناس  نیاک 

كاچ مرح  لد  هدش  هماج  نوچ 

كالفا هب  دور  نآ  زک  تسا  رون 

شوه زا  هتفر  طاشن  هبعک ز 

شوغآ هدوشگ  بحاص  رب 

گنسرف رازه  دسر  شوگ  رب 

گنس رهز  یلع  یلع  يراوآ 

هدوشگ ناج  تسد  هک  راوید 

هدوشگ نامهیم  هب  شوغآ 

هبعک مارتحا  هب  لیربج 

هبعک ماب  درگ  هب  هدیدرگ 

مزمز هاچ  مشچ  ۀمشچ  رد 

مزمز هام  عولط  تسادیپ 

دش يد  لصف  راهب  لصف  دش 

دش یط  رجه  دنخب  رجح  يا 
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كرابم دمص  دمص ، تیب  يا 

كرابم دسا  دسا ، تیب  يا 

ور رب  هداتف  مرح  هب  اه  تب 

وه ای  يادن  بل  هب  دنراد 

دندرک مایق  ناگمه  هاج  زا 

دندرک مالس  ادخ  ریش  رب 

ریهطت رون  بآ  هب  هبعک  دش 

ریبکت گناب  ماقم ، دزیخ ز 

قرف ات  ياپ  قیرغ ، کلف  نوچ 

قرغ هدش  مرح  یلع  رون  رد 

نیب ار  لامج  مرح  مشچ  يا 

نیب ار  لالجلاوذ  ۀنییآ 

وگ یلو  زا  تیالو  تیب  يا 

وگ یلع  یلع  یلع  نکر  يا 

دندرک هام  كرت  همه  مجنا 

دندرک هاگن  یلع  يور  رب 

دنوادخ تعلط  ندید  اب 

دنخبل هبعک  هب  دنز  دیشروخ 

تسام لزنم  یحو  تیآ  نیا 

تسام لّوا  ماما  دالیم 
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يادتقم دّیس و  نیا 
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تسا هبعک 

تسا هبعک  يادخ  ۀنیآ  نیا 

تسا یهلا  ۀبعک  ۀبعک  نیا 

تسا یهام  هب  ات  هام  مکاح  نیا 

تسورا دخ  ۀتسجخ  دبع  نیا 

تسوهلاوه ینعم  هب  قلخ  نیا 

تسّالجت ار  يادخ  نسح  نیا 

تسالعا یّلع  مسق  هللااب 

دمحا تسه  ادخ و  تسد  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یمارگ  ناج  يا 

تتسلا تولخ  هب  هولج  يا 

تتسپ ياج  دنلب ، شرع  يا 

ناج یلع  يدمآ  رد  هبعک  زا 

ناج یلع  يدز  مدق  كاخ  رب 

تسا راظتنا  رد  یبن  هک  زاب آ 

تسا رارق  یب  تخس  وت  قوش  زا 

تسوا ۀنیس  يور  هب  وت  ياج 

تسود يا  تسود  يوس  هب  باتشب 

هتسکش ار  هام  قنور  يا 

هتسب مشچ  زاب و  ةرهچ  اب 
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تزارف رس  هرامه  هبعک  يا 

تزان هدیشک  مرح  هب  ردام 

هتسشن هگن  کی  یپ  رد  وا 

هتسب شیوخ  زان  سگرن  وت 

زان ینک  وا  هب  رگا  دراد  اج 

زاب نک  هدید  لوسر  هب  لّوا 

ار شلزان  هتشگن  ِنآرق 

ار شلد  ربب  ناوخب ، هدنخ  اب 

نآرق مایپ  تسفن  رد  يا 

نآرق مامت  ۀنیآ  يا 

دراد رابتعا  وت  نامیا ز 

دراد راختفا  وت  هب  نآرق 

یئوت قح  باطخ  ياوآ 

وت یئوت  قح  باتک  دایرف 

میتسب دهع  ریدغ  زور  ام 

میتسه وت  اب  روُشن  ماش  ات 

میداهن ناهج  نیا  رد  ياپ  نوچ 

میداد وت  رب  شیوخ  لد  لّوا 

دوب یلو  مد  ام  ةدنخ  اب 

ام ۀیرگ  رد 
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دوب یلع  یلع 

یمایص وت  زامن ، ّجح و  وت 

یماقم وت  نکر ، وت  هبعک ، وت 

یئانم هّکم و  رعشم و  وت 

یئافص وت  هورم ، وت  یعس ، وت 

یحور زامن  ۀلفان  وت 

یحون وت  یتشک و  وت  رحب و  وت 

یمیطح وت  رجح ، مزمز و  وت 

یمیقتسم طارص  وت  قح  وت 

دنتابث یب  هقرف  ود  داتفه و 

دنتاجن یتشک  هب  هقرف  کی 

میئام هک  ّقح  َّقح  هب  هقرف  نآ 

میئاضترم هار  وریپ  نوچ 

تسالوم رهچ  تشهب  تایآ 

تسالوم رهم  تاجن  یتشک 

تسا نیملسم  هب  منخس  يور 

تسا نید  مامت  یلع  نآرق و 

تسا راگدرک  لوسر  لوق  نیا 

تسا ران  زامن  یلع  رهم  یب 

تیاده لعشم  هس  میئام و 
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تدالو تّوبن و  دیحوت و 

عّیشت رد  تسا  یلع  ّطخ  ات 

تسا مایق  شعّیشت  هک  هعیش 

تسا ماما  هدزاود  درگاش 

ارهز سالک  زا  هک  تسا  هعیش 

ار دوخ  سرد  هتفرگ  هتسویپ 

تیالو طخ  رد  هک  تسا  هعیش 

تیامح دنک  یلع  نوخ ز  اب 

دراد تیمک  فرش  هعیش 

دراد تیبلها  هک  تسا  هعیش 

تسا غاد  درد و  زوس و  همه  هعیش 

تسا غارچ  هدراچز  رون  کی 

تسود ّتبحم  رد  هک  تسا  هعیش 

تسوا رخآ  فرح  ینعم  نوخ 

تسا گشا  غاب  خرس  لگ  هعیش 

تسا گشا  غارچ  بش  رهوگ  کی 

كاپ رهز  رتکاپ  ترتع  يا 

كاخ رد  هداهن  اپ  ِیکالفا 

یئادخ همه  ناتتقلخ  يا 

یئادف ناتناهج  ناج  يا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 427 

http://www.ghaemiyeh.com


امش راتفر 
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تسا دنپ  مامت 

تسا دنمزاین  امش  هب  نآرق 

دراب غورف  نآ  زا  هک  نآرق 

درادن نابز  امش  قطن  یب 

تسا لآ  نابز  شنخس  نآرق 

تسا لال  تشادن  نابز  هک  سک  ره 

تسین یلع  شمّلعم  هک  نآرق 

تسین یبّکرم  زج  ذغاک و  زج 

دیرون غارچ و  امش  نآرق و 

دیروط هوک  دیرجش و  نوچمه 

ود ره  دیدمحا  ۀیامرس 

ود ره  دیدّمحم  تشگنا 

ملاع قلخ  مامت  تاعاط 

مّنهج دوب  امش  يرهم  یب 

ناحبس ّیح  تاذ  هب  دنگوس 

نآرق تسا و  تیالو  مالسا 

شنیرفآ حبص  هب  دنگوس 

شنیب لها  مشچ  هب  دنگوس 

ریهطت رون و  ردق و  هب  دنگوس 

ریبکت گناب  غیت و  هب  دنگوس 
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تسا نید  تسا  تیالو  هک  اج  ره 

تسا نیمه  يدّمحم  مالسا 

شاب یلع  ای  رکذ  همه  مثیم » »

شاب یلع  اب  رادرس  یّتح 

تماک دُرب ز  نابز  مصخ  رگ 

تماما زا  لد  يربن  زگره 

يرگید رورس  دراد  دوخ  قلخ  اب  ادخ  بشما 

( تدالو  ) يرگید رورس  دراد  دوخ  قلخ  اب  ادخ  بشما 

يرگید رون  يابید  ار  هبعک  نت  رب  هدناشوپ 

يرگید روضح  ضیف  ار  ماع  صاخ و  دیشخب 

يرگید روش  هدنکفا  يرس  ره  رد  ار  قاشع 

يرگید روط  داجیا  لد  يانیس  رد  تسا  هدرک 

مرا کشر  نیب  یتیگ  نانچ  غاب  یتسه 

فص دنتسب  مرح  درگ  ناوخ ،  سیدقت  نایسودق 

فکب ناج  وس  ره  هداتسا  وگ  حبست  نایحوبس 

فرشلا تیب  هدش  هبعک  افصلاراد  هدش  هکم 

فعش تسا و  رورس  دجو و  منکفا  یم  رظن  وس  ره 

دزیخ
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فرط ره  زا  ادن  دیآ  ناکم  ره  زا  شورس 

مدق دوخ  صاخ  تیب  رد  مدق  هام  دهن  بشماک 

دلبلا اذه  مسقاال  وب  شفصو  رد  هک  يرهش 

دلی مل  يادخ  صاخ  نآ  ناماد  رد  تسا  یتیب 

دحا نوچ  یکاپب  اتکی  ینز  شراوید  ياپ  رد 

دمصلا هللا  تآرم  رسب  ات  اپ  اپب  ات  رس 

دسا تنب  یلع  مام  همطاف  شیوکن  مان 

مه هداشگب ز  شوغآ  مرح  وا  قایتشا  رد 

ادص نیا  شناج  شوگ  رد  دش  زادنا  نینط  بشنآ 

ادن دیآ  یم  تیب  زا  تتوعد  يارب  رد  ام 

ادتبا زا  دش  داینب  نم  دالیم  رب  هک  یتیب 

ادخ اب  نم  ینم  اب  وت  مرح  رد  بشماک  زیخرب 

ادف اداب  تمدقم  رد  ناهج  ناج  يا  زیخرب 

مرتحم ار  مرح  امنب  مرح  يوس  هر  ریگرب 

ایب ملاع  يوناب  ياک  رجح  رجح و  دز  دایرف 

ایب مدآ  رخفم  ياک  رد  راوید و  دز  دنخبل 

ایب مدمه  ادخ  اب  ياک  ادص  دز  ینامی  نکر 

ایب میرم  زا  رتهب  ياک  خرب  ناشفا  بالگ  مزمز 

ایب مرحم  مرح  رد  يا  ناه  هک  شدناوخ  نورد  زا  تیب 

مرح بحاص  تا  هداز  مرتحم و ي  وت  زا  هناخ  يا 
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شنداهنب مرح  رب  خر  ار  تیب  قنور  دیشخب 

شنداد رس  ادخ  رکذ  ار ،  رکذ  لها  درب  لد 

شنداز درد  تفرگب  ناهگان  دوخ  رب  دیچیپ 

شنداتسا تردق  ین  نتسشنب و  تقاط  ین 

شنداتفا اپ  میب ز  مهب  ار  ناکرا  دنازرل 

ملا زا  لد  رب  شیتسد  ملع  قح  يوسب  یتسد 

يا تفگ 
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فرط ره  زا  زایب  رهب  اهتسد  تیوس  هب 

فدص رد  مراد  هدیشوپ  نم  هک  يرد  نیا  هب  بر  ای 

فلدزم ماقم و  نکر و  مزمز و  تیب و  هب  بر  ای 

فرش نیا  اب  ار  وت  تیب  هتخاس  وکنآ  هب  بر  ای 

فلخ نیا  هاجب  بر  ای  فلس  نآ  برقب  بر  ای 

مغ درد و  زا  مهر  او  ات  نکزاب  میارب  یهار 

ایب اتکی  تمصع  یک  مرح  راوید  تفاکشب 

ایب ام  نامهیم  ياک  نابزیم  زا  ادن  دمآ 

ایب الوم  رد  ام  يا  دسا ،  يالاو  تخد  يا 

ایب ادیپ  تا  هدید  رد  ام  يادیپان  نسح  يو 

ایب یلوا  نارگید  زا  ام  صاخ  میرح  رد  يو 

مدق رون  لماح  يا  مدق  هن  دوخ  هناخ  رد 

دش هچ  منادیمن  رگید  اپ  تشاذگب  قح  دش  تیب  رد 

دش هچ  منادیمن  رگید  ایربک ،  نامهیم  دش 

دش هچ  منادیمن  رگید  الولا  تیب  دش  تیب  نآ 

دش هچ  منادیمن  رگید  ادخ  الوم و  دوب و  وا 

دش هچ  منادیمن  رگید  یضترم  ایندب  دمآ 

مرجال دیاب  شوماخ  ناهد  رب  دیاب  تشگنا 

هلولو روش و  تساپرب  مرح  راوید  درگرب 

هلهله رد  رگد  یلیخ  شماخ و  تریح  یجوف ز 
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هلزلز مه  رد  دنازرل  ار  هکم  رهش  هک  یتفگ 

هلسلس ره  رس  زا  شوه  نونج  ياپ  ات  تسا  هتفر 

هلباق یب  مدمه و  یب  زوای و  یب  ینز  دای 

معن جوم  رد  تسا  قرغ  معنلاوذ  شبپ  هک  لفاغ 

دنک اشفا  ار  زار  نیاک  دشن  ادیپ  سک  هکم  رد 

نکمم
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دنکاو ار  مرح  باب  مرح  ریم  دشن 

دنک ادیپ  ار  هتشگمگ  ناک  دیدرگ  یب  نودرگ 

دنک ایرد  دوخ  کشا  زا  ار  هبعک  مزمز  تساوخیم 

دنک ادرف  هماگنه  اپب  ایند  ات  تفر  یم 

مدع هاچ  رد  هصغ  زا  دوجو  دتفا  دوب  کیدزن 

نورب دمآ  هلارون  مرح  راوید  هگان ز 

نورب دمآ  هام  صرق  اب  دسا  جرب  هرایس 

نوربدمآ هار  كاخ  زا  نز  هدنخ  شرهم  هک  یهام 

نورب دمآ  هاگناب  لد  شندید  قایتشا  رد 

نورب دمآ  هاچ  فسوی ز  درگنب  ات  وک ،  بوقعی 

میز دمآ  نورب  یسوم  کلف  رب  دش  نایع  یسیع 

ار هنادکی  رهوگ  نآ  فدص  زا  داز  فرش  رحب 

ار هناخ  نآ  دید  هدیشوپ  وا  راونا  رد  هرابکی 

ار هناناج  نآ  تفرگب  لغب  رد  نیریش  ناج  نوچ 

ار هناحبس  قح  يامیس  وا ،  يامیس  رد  دید  یم 

ار هنادرم  يوزاب  نآ  طامق  رد  ددنب  تساوخ  یم 

مهز يرات  نوچ  تسسگب  قح  ریش  ار  اهدنب  ناک 

ار تسد  نیا  ارچ  نتسب  دسا  ار  نادزی  هداز  یک 

ار تسد  نیا  ایربک  زج  سک  تسب  دنادن  هللااب 

ار تسد  نیا  ادخ  تسد  لزا  حبص  زا  دندناوخ 
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ار تسد  نیا  اشگ  لکشم  دبا  ماش  ات  دنیوگ 

ار تسد  نیا  اول ،  بحاص  ءایبنالا  متخ  هدومرف 

( ملع  ) بحاص منم  اجنآ  دوش  حتاف  ادخ  اج  ره 

ار ماشا  نوخ  نادرگ  اپ  زدزادنا  تسد  نیا 

ار مانصارگیدکی  رد  دنکشب  دیاب  تسد  نیا 

ار مالسا  ار  دیحوت  دنکیم  يرای  تسد  نیا 

ادخ زا  دراد  تسد  نیا 
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ار مات  رایتخا  دوخ 

ار ماف  یلین  نودرگ  یمه  دنادرگ  تسد  نیا 

ملق ینابر  مزع  اب  ار  حول  دشاب  تسد  نیا 

دوب ردیح  زا  تسد  نیاک  ار  تسد  نیا  دنبم  ردام 

دوب ربمغبپ  نا  زا  یلع  مسج  رب  تسد  نیا 

دوب ربهر  ار  كالفا  ءامس  جوا  رب  تسد  نیا 

دوب روای  ار  ماتیا  اه  هناریو  رد  تسد  نیا 

دوب رس  رب  قح  لظ  نوچ  ار  هللادنج  تسد  نیا 

مرک زا  ار  ناگداتفا  ریگتسد  دمآ  تسد  نیا 

وخ هزیکاپ  ردام  يا  رگم  دیان  ترطاخ  رد 

وربور يراس  همشچ  رد  ندش  يریش  اب  هک  يزور 

وسراچ زا  رو  هلمح  دشار  وت  تشحو  نمیرها 

ور هام  یناوج  دمآ  ناهگان  تتاجن  رهب 

وا هب  دنبولگ  يداد  وت  درک و  در  ار  ریش  وا 

منم ردام  نابرهم  يا  يا  هیده  يداد  هک  وکنآ 

كرابم تیالاعتقح  يور  رادید  مرح ، يا 

( تدالو  ) كرابم تیالاعتقح  يور  رادید  مرح ، يا 

كرابم تیارآ  ملاع  باتفآ  بشما  هبعک 

كرابم تیّالجت  یتسه ، يا  هورم ، يا  افص ، يا 

كرابم تیّالوت  مزمز ، يا  رجح ، يا  میطح ، يا 
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كرابم تیاشامت  الوم ، تروص  رب  همطاف 

كرابم تیالوم  ِرادید  نیملاعلل ، ٌهمحر 

هبعک داب  كرابم  تدیحوت  يایرد  ِرهوگ 

هبعک داب  كرابم  تدیشروخ  صرق  بش  لد  رد 

کیالم يا  دیریگب  رغاس  فک  هب  مزمز  زا  بشما 

کیالم يا  دیریگب  رب  رد  ناج  دننام  ار  هبعک 

کیالم يا  دیریگب  ربمغیپز  ار  دوخ  يدیع 

کیالم يا  دیریگب  ردیح  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره 

کیالم يا  دیریگب  رس  زا  یلع  الوم  ای  رکذ 

زا
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کیالم يا  دیریگب  رثوک  نینمؤملاریما 

كرابم رغاس  یلع  ِضیف  ِمزمز  ِناشوخ  رس 

كرابم رثوک  یقاس  الوم  دالیم  همه  رب 

دراد ماتیالاوبا  بشما  يرقلا  ّما  نماد 

دراد مالسا  هولج ي  تثعب  لاس  زا  شیپ  هّکم 

دراد مانصا  نتسکشب  زا  یهاگآ  مرح  ای 

كرابم ماج  فک  رب  دیشروخ  تروص  زا  نامسآ 

دراد مارحا  هماج ي  بشما  رون  زا  نیمز  ای 

دراد مان  ردیح  هک  يدوعسم  دولوم  اّذبح 

دش نینمؤملاریما  تیب  بشما  هبعک 

دش نینمؤملاریما  رون  رد  قرغ  یتسه  کلم 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیشناج ، ار  یبن  يا 

كرابم تدوعسم  دالیم  نید ، ياقثولا  هورع 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیقی ، لها  هلبق ي 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیعم ، ار  ملاع  قلخ 

كرابم تدوعسم  دالیم  نیمالا ، حور  دشرم 

كرابم تدوعسم  دالیم  نینمؤملاریما ، ای 

نیب دسا  تنب  نماد  رد  دسا  بشما  مرح  يا 

نیب دمّصلا  هللا  تآرم  دحا  هللا  وه  لق 

بشما هنادرد  لغب  رد  هتفرگ  تمصع  رهوگ 
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بشما هنامیپ  دوب  رثوک  زا  رپ  ار  مزمز  هک  ای 

بشما هناورپ  مرح  عمش و  هدش  الوم  ضراع 

بشما هناخ  بحاص  يور  زا  وربآ  دراد  هناخ 

بشما هناوید  ار  هّکم  ریما  هدرک  ربخ  نیا 

بشما هناحیر  قح  تاذ  ار  دسا  تنب  دهد  یم 

نک وشتسش  ار  مرح  مزمز  اب  هّکم  ریما  يا 

نک وا  يور  راثن  ار  ناج  هدمآ  تیبلا  بحاص 

بشما يدروآ  رمق  صرق  دسا  تنب  همطاف 

بشما يدروآ  رت  بوخ  نودرگ  دیشروخ  زا  یهام 

بشما يدروآ  رگد  ینآرق  هللا  لوسر  رب 

دّمحم دیّما  لخن 
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بشما يدروآ  رمث  ار 

بشما يدروآ  ربماغیپ  نت  رب  نیریش  ناج 

بشما يدروآ  رسپ  الوم  ردام  يا  اّذبح 

نیا تسا  ربمغیپ  یتسه  شریگب  رب  رد  وضو  اب 

نیا تسا  ردیح  مه  نسحلاوب ، مه  یضترم ، مه  یلع ، مه 

درادن دراد  ناج  مالسا  یلع  يّالوت  یب 

درادن دراد  ناور  وا  یب  ناورهر  ّلک  دهز 

درادن دراد  ناکم  خزود  لد  رد  زج  وا  مصخ 

درادن دراد  ناما  ِّطخ  يروآ  ماغیپ  چیه 

درادن دراد  نانج  زا  ییوب  شیوخ  ماشم  رب 

درادن دراد  ناب  هیاس  شیاول  ّلذ  یب  رشح 

مرادن ربهر  یلع  زا  ریغ  نم  شاب  دهاش  هبعک 

مرادن رب  ردیح  ناماد  زا  تسد  ایند  ود  رد 

ار نیملاعلا  ّبر  يور  ینیب  هک  هبعک  وش  مشچ 

ار نیبم  نآرق  تایآ  يونشب  ات  وش  شوگ 

ار نینمؤملاریما  زیگنا  لد  يابیز  قطن 

ار نیلسرملا  متخ  دنخبل  یلع  نآرق  توص 

ار نیما  لیربج  کیربت  دمحا و  ياه  هسوب 

ار نیمز  قلخ  يداش  نامسآ و  لها  دیع 

نک يرگنشور  یلع  راسخر  هام  اب  مرح  يا 
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نک يربلد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زا  ناوخب و  نآرق  یلع  ای 

نم مرواد  ّیح  ریشمش  وت  ریش  دّمحم  ای 

نم مربیخ  نامرهق  ردب و  بازحا و  حتاف 

نم مرخآ  نم  ملّوا  نم  مرهاظ  نم  منطاب 

نم مرگنسمه  مغ  ّیتخس و  ییاهنت و  وت  اب 

نم مرگنل  وت  هیاس ي  رد  ار  دیحوت  یتشک 

نم مردیح  نم ، مردیح  نم ، مردیح  نم ، مردیح 

هللا یلص   ) دّمحم يراد  یلجنم  یغارچ  تنآرق  وچمه 
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( هلآ هیلع و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يراد  یلع  رگید  نکم  نمشد  زا  میب 

ترایتخا رد  نم  ریشمش  وزاب و  دّمحم  ای 

ترایتخا رد  نم  ریجنز  مریش و  ار  ادخ  نم 

ترایتخا رد  نم ، ریبکت  نم ، لیلهت  نم ، دمح 

ترایتخا رد  نم  ریگملاع  دایرف  ِشّرغ 

ترایتخا رد  نم  ریدقت  مه  میلست ، اضق  مه 

ترایتخا رد  نم ، ریخأت  نم ، لیجعت  نم ، مزع 

منیعم رای و  ار  مالسا  تترضح  ياپ  هب  اپ 

منینمؤملاریما مه  نم  یهّللا و  لوسر  وت 

مشاب وت  ناج  نم  یشاب و  نم  ناج  وت  مدمآ 

مشاب وت  نامرف  دبع  تداهش  ات  تدالو  زا 

مشاب وت  نایامن  حتف  اه  گنج  مامت  رد 

مشاب وت  نآرق  رای  نیبم و  نید  یماح 

مشاب وت  ناقرف  رون و  لطاب  نیب  ّقح و  نیب 

مشاب وت  نادنخ  ياه  لگ  مئاد  ِنابغاب 

هدیرفآ ربمیپ  رای  ارم  قح  هک  نانچ  نآ 

هدیرفآ ردیح  رهب  ار  يردیح  راقفلاوذ 

ناج یلع  تیّالوت  رهم و  نم  نید  مامت  يا 

ناج یلع  تیّالجت  زا  يرون  يایرد  ملد  يا 
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ناج یلع  تیالاعتقح  هتفگ  حدم  نآرق  هب  يا 

ناج یلع  تیالاب  ّدق و  يادف  ملاع  همه  يا 

ناج یلع  تیالوم  قلخ  ّلک  هب  هدناوخ  ادخ  يا 

ناج یلع  تیالعا  شرع  زا  ناتسآ  رتارف  يا 

مثیم تسه  مثیم  ناج  مثیم »  » نید تیالو  يا 

مثیم تسد  يریگن  ادرف  تمحرم  زا  رگا  ياو 

تهاگداز هبعک  هناخ  يا 

( تدالو  ) تاگداز هبعک  ۀناخ  يا 

تهاگن کی  ریسا  تیب ، يا 

تتسد لذب  تشهب  تشه  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 444 

http://www.ghaemiyeh.com


تهار كاخ  رهپس  تفه  مه 

یهلا سّدقم  تاذ  نوچ 

تهاج ردق و  هب  دربن  یپ  سک 

ناج یلع  يدّمحم  سفن  وت 

ناج یلع  يدمرس  ۀنییآ 

هبعک يور  ادخ و  يور  يا 

هبعک يوربآ  وت  دالیم 

تسا زامن  ۀلبق  وت  يوربا 

هبعک يوس  هب  دوب  مشچ  ات 

دوب لزا  زک  هبعک  هب  دنگوس 

هبعک يوزرآ  وت  را  رادید 

الوم هبعک  يادخ  نامهم 

الوم هبعک  يانب  تسا  وت  رب 

تفگ یلع  یلع  مرح  زورما 

تفگ یلع  یلع  مدق  هب  ات  رس 

ناتسرپ تب  دنوش  روک  ات 

تفگ یلع  یلع  منص  هبعک  رد 

دوب یلع  اب  رمع  همه  دیاب 

تفگ یلع  یلع  مد  همه  دیاب 

نم تداع  تسا  هدش  رکذ  نیا 
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نم تدابع  نیرت  بوبحم 

تشاد یبش  ادخ  ِمرح  بش  نآ 

تشاد یبت  یقشاع  شتآ  رد 

رتهب هراتس  هم و  رهم و  زا 

تشاد یبکوک  شیوخ  ۀنیس  رد 

تفگ یم  هدنخ  هب  مرح  راوید 

تشاد یبحاص  هناخ  هک  دیدید 

هبعک ماب  دیشک  دایرف 

هبعک ماما  ناهج  هب  دمآ 

تسا ماقم  مزمز و  هبعک و  نیا 

تسا مایق  دّهشت و  دمح و  نیا 

هّمئالوبا ادخ  ریش  نیا 

تسا ماما  ار  هّمئا  ّلک  نیا 

هورم يافص  افص ، حور  نیا 

تسا مارحلادجسم  ۀلبق  نیا 

نیا تسا  لماک  نیقی  تآرم 

نیا تسا  لزان  هتشگن  نآرق 

هبعک زار  ادخ و  ّرس  يا 

هبعک زان  شرع  هب  وت  زا  يو 

ياعد ترس  تشپ  مه 
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مزمز

هبعک زامن  تخر  شیپ  مه 

ناج یلع  يا  زان  هب  راذگب 

هبعک زان  مشچ  رس  رب  اپ 

دراد دیما  مرح  هک  یفطا 

درآ فاوط  ترس  درگرب 

يداز ریش  ریش ، رتخد  يا 

يداز ریما  ادخ  کلم  رد 

لداع ماما  کلم  ّنج و  رب 

يداز ریشب  رشب  لیخ  رب 

رهظم هناگی  ادخ  تاذ  رب 

يداز ریزو  لسر  متخ  رب 

داد نسحلاوب  تادخ  هک  يرشب 

داد نکش  تب  ماما  هبعک  رد 

ناج یلع  يدّلخم  دلخ  وت 

ناج یلع  يدّرجم  حور  وت 

نآرق مامت  ۀنیآ  وت 

ناج یلع  يدّمحم  تسد  رد 

ییافطصم سیفن  سفن  وت 

ناج یلع  يدمحا  مدمه  وت 
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ار شلزان  هتشگن  نآرق 

ار شلد  ربب  ناوخب  هدنخ  اب 

نآرق مامت  يا  بل  ياشگب 

نآرق مایپ  ناسر  قلخ  رب 

دمحا دورد  تخر  هام  رب 

نآرق مالس  تبل  لعل  رب 

ینادواج حور  وچ  وت  ملع 

نآرق مالک  ره  هب  تسا  يراج 

تسا هاگ  هیکت  وت  نخس  ار  قح 

تسا هاوگ  یلع  عم  ّقحلا 

تجاح هچ  ناهج  ماوت  رهم  اب 

تجاح هچ  نانج  ماوت  يور  اب 

لداع ماما  ییوت  هک  ییاج 

تجاح هچ  نآ  نیا و  هب  تسا  ار  ام 

دیباتک کی  ود  ره  وت  نآرق و 

تجاح هچ  نارگید  هب  ود  نیا  اب 

میراد ریدغ  زا  هقباس  ام 

میراد ریما  یلع  دننام 

كرابم رحس  رحس ، غرم  يا 

كرابم رمق  بش ، لفحم  يا 
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شیوخ ۀناخ  هب  یلع  رادید 
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كرابم رگداد  قلاخ  رب 

الوم لاس  یلع و  دالیم 

كرابم رظتنم  يدهم  رب 

لاس نیا  دراد  ریطخ  رما  سب 

لاس نیا  دراد  ریدغ  دیع  ود 

کیربت باحس  نابل ، هنشت  يا 

کیربت بآ  کشخ  ۀمشچ  يا 

نازیخ حبص  مامت  مشچ  رد 

کیربت باتفآ  ییابیز 

وا تدالو  یلع و  لاس 

کیربت بالقنا  ربهر  رب 

تیاده دش  رون  هس  هب  مثیم » »

تیالو تّوبن  دیحوت و 

بشما رب  رد  ناج  ناهج  کی  يراد  هبعک ! يا 

( تدالو  ) بشما رب  رد  ناج  ناهج  کی  يراد  هبعک ! يا 

بشما رتابیز  يدش  بش  ره  زا  هک  قحلا 

دمآ هناناج  نک  زاب  ار  ناج  شوغآ 

دمآ هناخ  بحاص  تسا ، ینابرق  ماگنه 

روایب ینابرد  رهب  زا  ار  لیربج 

روایب ینابرق  لیعامسا  دننام 
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نک ادا  ار  دوخ  بحاص  ِّقح  هبعک ! يا 

نک ادف  الوم  مدقم  رد  ار  جاجح 

دنتفرگ رب  رد  ار  هبعک  کئالم  لیخ 

دنتفرگ ردیح  ای  رکذ  هبعک  هب  اه  تب 

یماش نکر  یقارع ، نکر  رجَح ، رجِح و 

یمارگ اداب  تمدقم  الوم  دنیوگ 

هد وشتسش  ار  ناج  قوش ، کشا  هب  مزمز ،

هد وضو  مه  اب  ار  هبعک  نکر  راچ  ره 

بشما هتشگ  رواد  هاگ  یلجت  هکم 

بشما هتشگ  ردیح  كاچ  نابیرگ  هبعک 

ار دمصلا  هللا  هجو  رگنب  هبعک  يا 

ار دسا  تنب  هد ، راب  اشگب ، شوغآ 

تسا هبعک  دولوم  یلع  دیوگ  یم  خیرات 

تسا هبعک  دوعوم  وگب  هن ، هبعک  دولوم 
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تسا نیا  هتکن  هدوب  هبعک  زا  رتشیپ  وا 

تسا نینموملاریما  دولوم  هبعک  سپ 

دش مرتحم  تیالو  قیفوت  هب  هکم 

دش مرح  الوم  مدقم  زا  مرح  بشما 

تسب ورف  بل  دیاب  هناخ  نیا  رد  تسا  يّرس 

تس هدیدن  ار  ناهنپ  زار  نیا  مرح  یتح 

تسیک یلع  مدیسرپ  هبعک  نکر  راچ  زا 

تسین ادخ  تسه و  ادخ  تریح  اب  دنتفگ 

تسنادن مزمز  هورم و  افص و  رجح و 

تسنادن مه  وا  لاؤس ، نیا  مدرک  تیب  زا 

تسوا ۀنییآ  رد  بیغ  نسح  ریوصت 

تسوا ۀنیس  رد  هدشان  لزان  نآرق 

دوب اشگ  لکشم  یلع  تقلخ  لوا  زا 

دوب اشگلد  لامج  نآ  دوبن و  ملاع 

هتفرگ ار  ملاع  ود  مکح  ادخ  زا  وا 

هتفرگ ار  مدآ  تسد  لماکت  رد  وا 

تفگ یلع  اب  ار  نورد  رارسا  دیشروخ ،

تفگ یلع » ای   » انامه ندیشخرد  زا  شیپ 

دنتسه دندوب و  یلع  اب  مه  ناربمغیپ 

دنتسب دهع  نیا  ادخ  اب  توبن  زا  شیپ 
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تفگ یلعالا » یتفال   » رکذ لیربج 

تفگ یلع  ای  ربیخ  هب  مه  دّمحم  یّتح 

دوب یلع  تسد  ملق  دوب و  ادخ  زا  مکح 

دوب یلع  تسد  ملع  مه  ربیخ  حتف  رد 

؟ هنوگچ سک  دیامن  ار  ردیح  فاصوا 

؟ هنوگچ سک  دیاتس  ار  دمحم  ناج 

؟ تسیک یلع  دناد  اجک  دناد  اجک  تقلخ 

تسیک یلع  دناد  ادخ  دناد  ادخ  اهنت 
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ییادخ دراد  ادخ  ات  دَوبن ، رفک  نیا 

ییاشگ لکشم  دنک  یم  ردیح  تسد  اب 

دندوبر ار  قح  قح ، نازیم  زا  هکنانآ 

دندوبن مه  ربنق  شفک  كاخ  هللاو 

؟ ار دحا  بازحا و  ردب و  هدرک  حتف  یک 

؟ ار دودبع  ورمع  هبرض  کی  اب  هتشک  یک 

؟ هتسشن دمحا  اب  جارعم  بش  رد  یک 

؟ هتسکش تب  دمحم  شود  رس  رب  یک 

؟ تئارق ار  نآرق  دالیم ، رد  هدرک  یک 

؟ تئارب تایآ  رافک  رب  هدناوخ  یک 

دییوگب دش ؟ ربمیپ  سفن  یلع  زج  یک 

دییوگب دش ؟ رهطا  يارهز  ۀنییآ 

؟ دّمحم اب  ردارب  دش  توخا  رد  یک 

؟ دّمحم اب  ربارب  دش  ردیح  ریغ  یک 

؟ تفگ ناج  كرت  دمحا  ناج  ظفح  رهب  یک 

؟ تفخ یفطصم  ياج  تفرگب و  فک  هب  ناج  یک 

؟ گنت ودع  لیخ  رب  تسب  هر  هنت  کی  یک 

؟ گنج کی  هب  شمخز  دون  دمآ  ندب  رب  یک 

؟ دیشخب ریشمش  دوخ  مصخ  رب  یلع  زج  یک 

؟ دیشخرد لزنم  لهچ  بش  کی  یلع  زج  یک 
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؟ دیشوپ تشپ  یب  نشوج  ردیح  لثم  یک 

؟ دیشورخ وا  نوچ  اه  گنج  مامت  رد  یک 

؟ اورپ تشاد  یلفط  کشا  زا  یلع  زج  یک 

؟ اوجن هدرک  دمحم  اب  ردیح  ریغ  یک 

؟ تسیچ نید  لامکا  ۀیآ  ملاع  لها  يا 

؟ تسیک هرابرد  یلعالا » یتفال   » نیا

؟ تسیک نید » ّلک  ،» لک ۀجاوخ  شدناوخ  هک  سک  نآ 

نینموملاریما زا  ریغ  قح  نازیم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیک

! ردیح نیفص »  » ات ردب » » زا قح  غیت  يا 

! ردیح نیطبسلاوبا  ای  دمحم  سفن 

وت ییوت  ربمغیپ  ریش  ادخ و  ریش 

وت ییوت  ردیح  ییوت ، ردیح  ییوت ، ردیح 

ناج یلع  يرهق  يرهم و  ار  یفطصم  وت 

ناج یلع  يرهش  ِرد  وت  ملع و  رهش  وا 

درادن رگید  رد  وت  زا  ریغ  رهش  نیا 

درادن ردیح  یلع  ای  وت  زج  مالسا 

ینیملاعلل ٌۀمحر  رس  ات  ياپ  وت 

ینیشناج مه  یبن ، نیریش  ناج  مه 

زیچان ِزیچان  ةرطق  کی  متسیک  نم 

زیربل ِزیربل  ما  هتشگ  تدوج  رحب  زک 

مدرکن مدرک ؟ یگدنب  ار  ادخ  وت  یب 

مدرکن مدرک ؟ یگدنز  تیالو  اب  زج 

تیاده رون  ملد  رد  لوا  زا  دیبات 

تیالو یب  زامن  کی  مدناوخن  زگره 

ناج یلع  مراخ  رگا  مراد ، لگ  غاب  کی 

ناج یلع  مراد  تتسود  متسه  هک  سک  ره 

؟ دراذگ یم  او  ارم  یک  ترویغ  فطل 
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؟ دراذگ یم  اپ  تتسود  منهج  رد  یک 

! تسین یضترم  ناتسود  ياج  هک  خزود 

!؟ تسین ایح  مرش و  رگم  ار  منهج  رخآ 

مراذگ اپ  خزود  رعق  رد  رگا  یتح 

مرادن یکاب  نآ  مشخ  ياه  هلعش  زا 

مرآرب لد  نورد  زا  داد  نخس  نیا  اب 

مراد تسود  ار  یلع  نم  نازوسم ! شتآ 

تسین نیازجو  تسا  نیمه  تسا و  نیمه  " مثیم "

تسین نینموملاریما  يالوت  زج  نید 

هبعک يرواد  یح  تیب  تمحر  هاگ  یلجت 

ّیح تیب  تمحر  هاگ  یّلجت 
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( تدالو  ) هبعک يرواد 

هبعک يرشحم  زور  حبص  ات  ایلوا  فاطم 

هبعک يربمغیپ  ره  ناج  يافص  لد  تشهب 

هبعک يرتابیز  رگد  ياه  بش  بشما ز  یلو 

هبعک يرب  یم  لد  یهگ  نت  رب  یهد  یم  ناج  یهگ 

هبعک يردیح  هاگداز  بشما  هکنآ  لد ز  ربب 

بشما یلجنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بلق  نوچ  هتشگ  تنورد 

بشما یلع  رود  وت  دندرگ و  یم  وت  رود  همه 

نک يزابقشع  بشما  هبعک  يا  یضترم  قشع  هب 

نک يزاونلد  الوم  نارای  زا  وت  وت  زا  یلع 

نک يزاین  یب  یتسه  ّلک  زا  تبحاص  رانک 

نک يزارفارس  رشحم  حبص  ات  دوخ  هب  بشما  لابب 

نک يزاجح  توص  اب  زاغآ  قح  ریش  يانث 

نک يزاون  نامهم  یلع  زا  مدرگب  ترود  مرح 

دش ادیپ  هنادرُد  فدص  زا  ار  قح  رارسا  می 

دش ادیپ  هناخ  بحاص  يور  بشما  هناخ  نورد 

بشما رود  وت  هام  زا  دب  مشچ  نامسآ  يا  الا 

بشما رون  هبعک  زا  ریگب  ار و  دوخ  هام  نک  اهر 

بشما روح  فلز  زا  ار  هّکم  كاپ  كاخ  ناشوپب 

بشما روش  دجو و  زا  ایربک  تیب  هدرک  تمایق 
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بشما رورس  قرغ  نیمز  تسا و  طاشن  تسم  کلف 

بشما روهظ  هدرک  مرح  زا  الوم  نسح  اب  ادخ 

هداد ناج  هبعک  مسج  هب  هدرب  لد  هلبق  لها  ز 

هداد ناشن  الوم  تروص  رد  ار  شیوخ  لامج 

هدروآ دوخ  اب  ناوضر  رطع  يوب  هّکم  میسن 

هدروآ دوخ  اب  ناج  ناهج  کی  هر  زا  حبص  عولط 

ّطخ یحو  نیما 
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هدروآ دوخ  اب  نارفغ  وفع و 

هدروآ دوخ  اب  نایامن  حتف  ادخ  تسد  یلع 

هدروآ دوخ  اب  نامیا  رون  تعاجش ، تّزع ، فرش ،

هدروآ دوخ  اب  نآرق  هبعک  زا  دسا  تنب  رگم 

يداز دسا  بشما  دسا  تنب  همطاف  يا  لابب 

يداز دمّصلا  هللا  تآرم  دحا  تیب  رد  وت 

دمآ ترب  رد  تناج  شوغآ ، نک  زاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دمآ ترگشل  ریم  رای و  نیشناج و  یّصو و 

دمآ ترواد  لامج  تآرم  هللا  یلاعت 

دمآ تردیح  نز  کلف  ماب  رب  حتف  ياول 

دمآ تربیخ  ردب و  زوریپ  هدنامرف ي  یلع 

دمآ ترثوک  ضوح  ّیقاس  نینمؤملاریما 

دولوم نیا  تسا  وت  رای  داماد ، مع ، نبا  ردارب ،

دولوم نیا  تسا  وت  رادن  راد و  همه  كدوک  کی  هن 

هبعک رد  دندیحوت  قرغ  بشما  هبعک  ناتب 

هبعک رد  دندید  یضترم  لامج  رد  ار  ادخ 

هبعک رد  دندیشخرد  بشما  وا  رهم  رون  هب 

هبعک رد  دندیشوپ  رون  ياه  هّلح  کیالم 

هبعک رد  دندیدرگ  حبص  ات  قح  ریش  رود  هب 

هبعک رد  دیدنخ  هلال  نوچ  یلع  راسخر  هب 
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الوم اب  دندناوخ  دمّصلا  هللا  رکذ  اه  منص 

الوم ای  دنتفگ  یم  دنداتفا و  هدجس  رد  ناتب 

تیاراوگ ربکا  قلاخ  تاذ  حدم  ناج  یلع 

تیاراوگ رواد  قلاخ  میرح  رد  تدالو 

تیاراوگ تردام  وت و  زا  دوبعم  ییّاریذپ 

تیاراروگ رظنم  هنیئآ  زا  قح  يّالجت 

تیاراوگ ربمغیپ  شوغآ  رد  یحو  دورس 

تیاراوگ رشحم  ات  قلخ  مالس  قح  مالس 

توالت قرغ  ار  حور  تحیلم  توص  اب  وت 
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نک

نک توالت  ربمغیپ  رهب  نآرق  یحو  زا  شیپ  وت 

یئالاعتقح تاذ  حودمم  مرح  دولوم  وت 

ییالوم وریپ  ار  لسر  ناج و  لسر  متخ  رب  وت 

ییالوا زین  نمؤم  سفن  زا  ینمؤم  ره  رب  وت 

ییالاب حدم  زا  يرترب  رّکفت  جوا  زا  وت 

ییّالوت لها  ۀلبق  دارم و  وت ، يرآ  وت 

ییالاو وت  ییالاب  وت  ییالوا  وت  ییالوم  وت 

یماجنا وت  يزاغآ  وت  ینامیا  وت  يدیحوت  وت 

یمالسا نید  مامت  وت  يداهج  وت  یّجح  وت 

وت نوچ  يرثوک  دراد  هک  دلاب  یم  شیوخ  رب  کلف 

وت نوچ  يربهر  دراد  هک  دزان  یم  رشح  ات  کلم 

وت نوچ  يردیح  دراد  هک  دیوگ  یم  ریبکت  یبن 

وت نوچ  يرسمه  دراد  هک  ار  ارهز  داب  كرابم 

وت نوچ  يرواد  دراد  هک  ار  نآرق  داب  اراوگ 

وت نوچ  يرگنل  دراد  هک  یتشک  نآ  لحاس  رب  دسر 

یناج ار  عرش  مسج  وت  ینازیم  لصا و  ار  قح  وت 

یناقرف وت  ینآرق  وت  يریبکت  وت  لیلهت  وت 

میوگ یلع  متفگ  یلع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  نم 

میوگ یلع  متفگ  یلع  ناهنپ  رد  هچ  ادیپ  رد  هچ 
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میوگ یلع  متفگ  یلع  نافوط  رد  هچ  لحاس  رد  هچ 

میوگ یلع  متفگ  یلع  ناونع  ره  هب  بهذم  ره  هب 

میوگ یلع  متفگ  یلع  نامیپ  ره  هب  دهع و  ره  هب 

میوگ یلع  متفگ  یلع  نارین  رد  هچ  ّتنج  رد  هچ 

منید یلع  نآرق  یلع  منیریش  راتفگ  یلع 

منییآ مالسا و  یلع  منیب  ادخ  مشچ  یلع 

زاغآ زا  بل 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


رثوک یقاس  قشع  هب  مدرک  او 

رثوک یقاس  قشع  هب  مدرک  اهر  ار  ملاع  ود 

رثوک یقاس  قشع  هب  مدرک  ادخ  اب  شیاین 

رثوک یقاس  قشع  هب  مدرک  اعد  مدناوخ  اعد 

رثوک یقاس  قشع  هب  مدرک  افص  متفر  مرح 

رثوک یقاس  قشع  هب  مدرک  ادف  ار  ناج  ورس 

میوا مد  اب  ناوخانث  میوا  مثیم »  » نم میک 

میوگ یمن  شرکذ  زج  هب  مناوخ  یمن  شحدم  زج  هب 

بشما مدق  هبعک  لد  رد  دهن  دیحوت 

( تدالو  ) بشما مدق  هبعک  لد  رد  دهن  دیحوت 

بشما مَخ  میظعت ، هب  دنتشگ  همه  اه  تب 

دنتفرگ رکذ  مرح  رود  مرح  ناکرا 

بشما منص  هدجس  هب  تسا  هداتف  هبعک  رد 

مزمز همشچ ي  همزمز ي  دسر  شوگ  رب 

بشما مد  هللادسا  زا  دنز  حبص  ات 

هرابود هک  هبعک  هب  دییوگب  کیربت 

بشما مرتحم  یلع  دالیم  هب  هدیدرگ 

دیآ مرح  رد  دسا  تنب  همطاف ي  ات 

بشما مرح  زا  دیوش  رود  مرح  لها  يا 

كرابم دنوادخ ، يامیس  شیادیپ 
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كرابم دنوادخ ، ياشامت  هبعک  رب 

دمآ رتزارفارس  شرع  زا  مرح  بشما 

دمآ رگ  هولج  ادخ  يور  ادخ  تیب  رد 

راّرک ردیح  ادخ  ریش  ادخ  ریشمش 

دمآ ربماغیپ  فک  رب  ناج  یماح  ای 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هداز  بهو  تنب  هنمآ ي  ای 

دمآ رسپ  ار  دسا  تنب  همطاف ي  ای 

بازحا ربیخ و  دُحا و  ردب و  حتاف  ای 

دمآ رفظ  حتف و  هشیب ي  زا  قح  ریش  ای 

كرابم دنوادخ  يور  ادخ  تیب  يا 

تزیزع ناج  لسر  متخ  يا 
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دمآرب هب 

دمرس قلاخ  زا  دسر  یم  ادن  هبعک  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب  كرابم  داب  یلع  دالیم 

دیناوخب دیحوت  هروس ي  مرح  ياه  تب 

دیناشف لیلهت  ِرُد  الوم  مدقم  رد 

دییوگب کیربت  همه  ار  یلع  دالیم 

دیناتسب ار  دوخ  يدیع  دسا  تنب  زا 

دتفیب كاخ  يور  هب  ات  یلع  تسد  اب 

دینامب دینامب  دینامب  هبعک  رد 

دیدرگب هللادسا  رود  همه  بشما 

دیناسرب شمالس  زین  ام  بناج  زا 

دییآ رد  هب  تمهت  هقلح ي  زا  قح  دمح  اب 

دیناشنب ار  لد  شتآ  یلع  حدم  اب 

وکین تعلط  نآ  تماق و  نآ  ندید  اب 

وهلاوه ّقحلاوه و  دیرآ  رب  دایرف 

هدوشگ شوغآ  مدق  ات  رس  همه  هبعک 

هدوشگ شوغآ  مرح  يادخ  هکنیا  ای 

مّسجم ِدیحوت  ندید  اب  هک  هللا 

هدوشگ شوغآ  منص  هبعک  نماد  رد 

تّمارک دیع  هدمآ و  یلع  دالیم 
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هدوشگ شوغآ  مرک  الوم ، هعیش ي  رب 

خزود شتآ  زا  یسک  دیسارهن  رگید 

هدوشگ شوغآ  مرا  ِضایر  هک  اریز 

دیآ مرح  زا  شدسا  اب  دسا  تنب  ات 

هدوشگ شوغآ  مهز  مرکا  ربمغیپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تسمرس  هدش  تیالو  ماج  اب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تسد  زا  یلع  قوش  هب  هداد  لد 

دیاب هک  مشچ  یبن  هتشگ  مدق  هب  ات  رس 

دیآ دسا  اب  دسا  تنب  نورب  هبعک  زا 

دنوادخ ِمشچ  نآ  هک  دییوگب  ریبکت 

دیاشگب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يور  لگ  هب  یمشچ 

ریبکت
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نآرق ندناوخ  اب  هک  دییوگب 

دیابرب لد  مه  دشخب و  یبن  هب  ناج  مه 

دمآ یلع  الوم  هک  دییوگب  ریبکت 

دیادزب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بلق  زا  مغ  گنز  ات 

ییادخ نسح  اب  هک  دییوگب  ریبکت 

دیامنب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب  ار  ادخ  زورما 

هتفرگ تسیاب  هک  هچنآ  لغب  هب  دمحا 

هتفرگ تسد  ِرس  هب  ار  شدوخ  ناج  ای 

تسیک یلع  دیسرپب  راداد  قلاخ  زا 

تسیک یلع  دیسرپب  راتخم  دمحا  زا 

دسانشن ار  یلع  صخش  یلع  صخش  زج 

تسیک یلع  دیسرپب  راّرک  ردیح  زا 

بازحا ربیخ و  دحا و  ردب و  هوزغ ي  رد 

تسیک یلع  دیسرپب  راب  ررش  غیت  زا 

نابایب امرخ و  هلخن ي  بش و  هاچ و  زا 

تسیک یلع  دیسرپب  رات  بش  عمش  زا 

لتاق هب  ریش  دهد و  نمشد  هب  ریشمش 

تسیک یلع  دیسرپب  راوخنوخ  لتاق  زا 

دنناوخب هچ  ار  یلزا  تاذ  هنییآ ي 

دنناوخب هچ  ار  یلع  دننام  همه  تقلخ 
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دوب یلع  دوب  یلع  دوبعم  هنییآ ي 

دوب یلع  دوب  یلع  دوج  ره  ءاشنم  رس 

اعسم هورم و  افص  رجح و  مرح و  نکر و 

دوب یلع  دوجسم  دجاس و  یلع و  هدجس 

نطاب رهاظ و  مه  رخآ و  مه  لّوا و  مه 

دوب یلع  دوب  یلع  دوهشم  دهاش و  مه 

تسه یلع  تسه  یلع  داجیا  همه  زا  دعب 

دوب یلع  دوب  یلع  دوجوم  همه  زا  شیپ 

هب دوب  یبش  هن  زور و  هن  هک  يزور 
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ملاع

دوب یلع  دوب  یلع  دوب  یلع  هللاو 

تسین ادخ  تسینادخ ، تسا  دبع  همه ، نیا  اب 

تسین ادج  تسین ، ادج  دوبعمز  هک  يدبع 

تسا مایص  تسا و  تالص  تسا و  تاکز  تسیک  وا 

تسا مایق  تسا و  دوجس  تسا و  عوکر  ریبکت و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دعب  یلع  هک  نآرق  هب  دنگوس 

تسا ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  قلخ  رب 

شیودع هب  ّتنج  يو و  ّبحم  هب  خزود 

تسا مارح  تسا  مارح  تسا  مارح  ِهللاو 

« یمحل کمحل   » دهد فاصنا  رگا  یّنس 

تسا مامت  تسا  مامت  تسا  مامت  ثحب ، رد 

رمع همه  هب  منیا  يردیح ، میردیح  نم 

تسا مارم  تسا  مارم  تسا  مارم  هتسویپ 

دوب ملِگ  هن  بآ و  هن  داجیا  رد  هک  يزور 

دوب ملد  ِرادیرخ  شیوخ  مرک  زا  وا 

دوب یلع  ریش  يوبن  زبس  هشیب ي  رد 

دوب یلع  ریشمش  ناراکمتس  قرف  رب 

دفاکشب ار  نارگدادیب  هنیس ي  ات 

دوب یلع  ریت  ادخ  ِریدقت  شکرت  رد 
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تّوبن نارود  هب  هک  یمیرک  نآرق 

دوب یلع  ریسفت  هدش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم قطن  اب 

ریجنز لغ و  رد  ار  همه  ددنب  هک  تسا  سفن 

دوب یلع  ریجنز  هب  تسب  ارو  هک  يدرم 

تسین وا  زج  لیلهت  هک  دیرآرب  لیلهت 

دوب یلع  ریبکت  هک  دییوگب  ریبکت 

تسا نیمه  تسا  نیمه  تسا  نیمه  ِهللاو 

تسا نید  ربهر  یلع  تسه  ادخ  نید  ات 

تّماق هتشارفارب  هبعک  تدق  شیپ  يا 

وت دوجو  هب  تنیز  هتفای  يا 
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تّماما

زارفارس دیحوت  وت  دیحوت  هیاس ي  رد 

تمالس تفای  نید  وت  ریشمش  وزاب و  زا 

هرامه هدیدرگ  وت  رود  قح  قح و  اب  وت 

تّمایق حبص  ات  هک  هن ، ادرف  هن ، زورما 

لّسوت زجع و  وت  رضحم  رد  همه  ام  زا 

تّمارک فطل و  ام  هرابرد ي  وت  زا 

دنراذگ رشح  رد  هک  تسا ، تشهب  ّلک  نیا 

تمالع وت  يالو  هب  ار  ام  یناشیپ 

تسا وت  مرح  ماب  نکاس  ام  لد  غرم 

تسا وت  مرک  ام  یتسود  یلع  نییآ 

دزان وت  يّالوت  هب  ملاع  متسیک ؟ نم 

دزان وت  يّالوت  هب  مدآ  کلم ، وروح 

رخف دنک  وت  يالو  هب  نارمع  یسوم  مه 

دزان وت  يّالوت  هب  میرم  یسیع  مه 

یمارگ ناج  دنک  وت  يادف  هب  ارهز 

دزان وت  يّالوت  هب  مرکا  ربمغیپ 

نیّزم وت  يانث  حدم و  رد  هدش  نآرق 

دزان وت  يّالوت  هب  مه  ادخ  هک  اریز 

مک دوشن  تیاطع  فطل و  مسق  هللااب 
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دزان وت  يّالوت  هب  مثیم »  » هک راذگب 

منایب قطن و  بل  هب  تسه  ات  هک  راذگب 

منابز هب  يراج  وت  حدم  دوش  هتسویپ 

تسا نم  ناج  هدرپ  رد  ناهن  بشما  لیئربج 

( تدالو ) تسا نم  ناج  ةدرپ  رد  ناهن  بشما  لیئربج 

تسا نم  نادنخ  ياه  بل  رب  یحو  مالک  ای 

تسا نم  نازحالا  تیب  نورد  يداش  ناهج  کی 

تسا نم  نامهم  هبعک  نامهیم  لد  رد  هک  ای 

تسا نم  نامرف  تحت  رد  نخس  وا  حیدم  اب 

تسا نم  ناوخانث  ملاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناوخانث  نم 

بشما هبعک  رد  قح  تاذ 
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تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع رادنامهیم 

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع راّوز  هبعک  هبعک ، راّوز  یملاع 

نک زاب  ار  دوخ  شوغآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع رب  بشما  هبعک ،

نک زاورپ  نک  زاورپ  مرح  ِدرگرب  هکم ،

نک زاجعا  نک  زاجعا  شوجب  مزمز  ۀمشچ 

نک زاغآ  لاصو  رعش  هدش  یط  نارجه  رجح 

نک زاربا  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  ار  لد  رارسا  رَجَح  يا 

نک زاس  نم  اب  دیحوت  همغن  بشما  تب  با 

نیب هناحبس  قح  راونا  مالسلا ) هیلع   ) یلع يور  هم  رد 

نیب هناخ  رد  ار  هناخ  بحاص  اشگب و  لد  مشچ 

مرح زا  دیشوج  رون  ياه  همشچ  بش  لد  رد 

مرح زا  دیشروخ  هام و  مه  اب  دیبات  نامزه 

مرح زا  دیشخرد  نامهم  اب  هناخ  بحاص  رون 

مرح زا  دیشاپ  حبص  ات  امس  رب  يداش  لقن 

مرح زا  دیشخب  رون  شنیرفآ  رب  قح  يور 

مرح زا  دیشاب  رود  مه  زا  راوید  دش  زاب 

نورب دیآ  هام  هبعک  زا  ات  دیدنب  رب  هدید 

نورب دیآ  هاگن  اب  لد  وا  رادید  رد  هنرو 

رسپ نیا  تسا  نید  ياقثولا  هورع  هکم  رهش 

رسپ نیا  تسا  نیقی  لها  ۀبعک  هبعک  اها 
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رسپ نیا  تسا  نیرفآ  ناج  رهظم  رس  ات  ياپ 

رسپ نیا  تسا  نیتملا  لبح  ار  هللا  ءایلوا 

رسپ نیا  تسا  نیقتم  ماما  میوگیم  تسار 

رسپ نیا  تسا  نینمؤملاریما  الوم  نینمؤم 

دنکیم ییادخ  راک  دوخ  هک  يدبع  دوب  نیا 

دنکیم ییاشگربیخ  شکچوک  ياهتسد 

تسادخ تسد  ادخ  مشچ  ادخ  هجو  رسپ  نیا 

ار ادخ  تاذ  رسپ  نیا 
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تسادتبا زا  شیپ  دبع 

تسادهلارون اجدلاردب ، احضلا  سمش  رسپ  نیا 

تسا دز  تنحم  نیلسرملا  متخ  بلق  زا  رسپ  نیا 

تسادتقم ربمیپ  نوچ  ار  ناربمغیپ  رسپ  نیا 

تسادف یحور  نینمؤملاریما  الوم  رسپ  نیا 

دنکشب رسارس  ناراکمتس  تشپ  رسپ  نیا 

دنکشب ربمیپ  شودرس  رب  تب  رسپ  نیا 

تسا نم  نامهم  دازون  نیا  هک  دلاب  یم  هبعک 

تسا نم  نابات  دیشروخ  نیا  هک  ددنخ  یم  هکم 

تسا نم  نادنخس  ریپ  نیا  هک  دزان  یم  لقع 

تسا نم  نازیم  هک  وا  رود  هب  ددرگ  یم  لدع 

تسا نم  ناحیر  هک  ار  شدوجو  دیوب  یم  حور 

تسا نم  ناج  نیا  هک  هدوشگب  شوغآ  یفطصم 

تفرگ لزنم  یبن  شوغآ  رد  قح  نامهیم 

تفرگ لد  مه  ناج  داد  دمحا  هب  مه  یهاگن  اب 

درک زاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شوغآ  رد  ار  بل  ۀچنغ 

درک زاس  لد  ةدرپ  زا  ازف  ناج  ياه  همغن 

درک زاورپ  یفطصم  رود  هب  شحور  سفن  ره 

درک زان  دیرخ و  ار  دمحا  زان  هظحل  هظحل 

درک زاغآ  هدشان  لزان  نآرق  زا  هیآ 
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درک زاربا  ناهج  ناج  نآ  هب  لد  نابز  اب 

ماوت رادفرط  اهنت  یلع  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ماوت رای  وت  هارمه  وت  ماگمه  وت  سفن 

ماوت ریش  ادخ  ریش  یلع  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ماوت ریشمش  وت  تسد  وت  يوزاب  وت  تشپ 

ماوت ریجنز  دنب  رایتخا  رد  دبا  ات 

ماوت ریت  نم  ریگرب  نامک  یهاوخ  اجک  ره 

ۀمغن
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ماوت ریبکت  گنابلگ  وت  لوحال 

ماوت ریگناهج  نید  رگایحا  وت  رای 

منکفا تلذ  كاخ  رب  ار  مصخ  ات  مدمآ 

منکشب تب  مراذگب و  اپ  وت  شود  رس  رب 

منم تنیرید  رای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

منم تنیریش  ناج  مه  زا  شوغآ  نک  زاب 

منم تنیب  ادخ  مشچ  رد  راونا  ۀمشچ 

منم تنید  رگایحا  هتفرگب و  فکب  ناج 

منم تنیئآ  نید و  يانب  میکحت  زمر 

منم تنیحایر  زبس  رس  غاب  نابغاب 

تساوت ریش  ردیح  هک  زگره  نانمشد  زا  میب  تسین 

تساوت ریشمش  نم  ریشمش  وت و  تسد  نم  تسد 

تربنامرف نم  هدنامرف  ارم  وت  يا  مدمآ 

ترس رود  دنز  رپ  محور  غرم  ات  نک  مکح 

ترتسب رد  ناج  راثیا  یپ  زا  مناوخب  وگ 

ترکشل نم  اب  تسا  زوریپ  ردب  گنج  زور 

ترگید حتف  زور  نم  اب  تسا  بازحا  زور 

تردیح مشاب  زین  نم  یهللا  لوسر  وت 

ما هدروآ  نم  وت  رب  هداد  هدعو  قح  ار  هچنآ 

ما هدروآ  نکش  ربیخ  يوزاب  تردق  تسد 
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منم الوم  شاوت  زا  دعب  ییوت  الوم  ار  هک  ره 

منم الوا  وت  دعب  یسفن  هب  الوا  ار  هک  ره 

منم اپ  ات  رس  دیحوت  نم و  رس  ات  اپز  قح 

منم اوقت  منم  نامیا  منم  نآرق  منم و  نید 

منم ابقع  منم  ایند  منم  نطاب  رهاظ و 

منم العا  یلاع  یلع  يرآ  مردیح 

مکدوک دناوخن  سک  مقیرط  ریپ  ار  رضخ 

شیپ رد  فاصوا  نینچ  اب 
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مکچوک دناوخن  سک 

تسوت يور  نم  ۀلبق  نم  ۀبعک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

تسوت يوجلد  دق  رس و  ما  هیاس  مباتفآ ،

تسوت يوس  ردیح  مشچ  ردیح  يوس  ملاع  مشچ 

تسوت يوک  قح  بل  زا  میوگ  هچ  ره  متفگ  هچ  ره 

تسوت يوخ  قلخ و  قلخ و  زا  نم  يوخ  قلخ و  قلخ و 

تسوت يوزاب  نم  يوزاب  وت و  تسد  نم  تسد 

مهدیم شتسدب  ار  یتسه  وت  رای  دش  هک  ره 

مهدیم شتسکش  نم  ددرگ  وت  اب  نمشد  هک  ره 

مرورپ رهوگ  وت  نافرع  رحب  رد  مدمآ 

مرورپ ّربَش  ریّبُش و  تا  هیاس  رد  مدمآ 

مرورپ رتخد  وت  رب  بنیز  لثم  ات  مدمآ 

مرورپ رذوبا  ناملس و  وت  اب  ات  مدمآ 

مرورپ رورپ  رامع  بتکم  ات  مدمآ 

مرورپ ربنق  قشع  سالک  رد  ات  مدمآ 

میمهاب رشحم  ماش  ات  مدق  حبص  زا  هک  ام 

میمهاب ردارب  ود  میتما  رب  ردپ  ود 

تفرگ ار  ملاع  مظن  فک  رب  هک  نآ  ردیح  تسیک 

تفرگ ار  مظعا  شرع  ات  نیمز  زا  شنسح  قرب 

تفرگ ار  مغ  ره  گنز  نید  هنیئآ  زا  شغیت 
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تفرگ ار  مرکم  كاپ و  ربمغیپ  رتخد 

تفرگ ار  مدآ  تسد  لوا  زک  یتسد  نامه  اب 

تفرگ ار  مثیم )  ) تسد تلالض  هاچ  رس  رب 

تسا مدآ  دارم  ریپ  ربهر و  ماما و  وا 

تسا ملاع  ریگتسد  ایبنا و  يامنهر 

دمآ تناج  شنیرفآ ، ناهج 

( تدالو  ) دمآ تناج  شنیرفآ ، ناهج 

دمآ تاناج  نک ، زاورپ  مرح 

دمآ تنازیم  نک ، رخف  تلادع 

دّمحم
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دمآ تنامیپ  مه  رای و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

هبعک ِدوبعم  سدقا  لامج 

هبعک ِدولوم  خر  رد  دش  نایع 

هدرک زاجعا  نیرتابیز  ادخ 

هدرک زان  اهنامسآ  رب  نیمز 

هدرک زاورپ  مرح  رود  رجح 

هدرک زاب  ار  دوخ  شوغآ  مرح 

دیارس یم  شوخ  مرگنب  تب  ره  هب 

دیآ هبعک  رد  نکش  تب  بشما  هک 

دوب یلع  ای  ملاع  رکذ  بش  نآ  رد 

دوب یلع  ای  مدآ  دالوا  مد 

دوب یلع  ای  مزمز  بآ  يادص 

دوب یلع  ای  مه  نایجاح  ياعد 

بش نآ  تفگ  یم  یلع  ای  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

بش نآ  تفگ  یم  یلع  اب  اهنخس 

نیب دمّصلا  ُهللا  تآرم  مرح ،

نیب دحا  هللا  وه  لق  توبث 

نیب دیو  هجو  شوگ و  مشچ و  ار  ادخ 

نیب دسا  تنب  نماد  رد  دسا 

تسالوم رادید  قشاع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم
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تسالوم رادنامهم  هبعک  رد  ادخ 

دندرک زاغآ  ادخ  دمح  ناتب 

دندرک زاب  الوم  حدم  رد  نابز 

دندرک زاس  مدقم  ریخ  دورس 

دندرک زاورپ  نکش  تب  رود  هب 

وکین نحل  اب  ناشرکذ  نیا  دوب 

وهلاوه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یحلاوه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) قحلاوه

كرابم تریجنز  تسد و  تلادع 

كرابم تریدقت  نسُح  تمارک 

كرابم تریبکت  لیلهت و  کلم 

كرابم تریشمش  ریش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

مزمز رجح و  راجتسم و  افص و 

مدقم ریخ  الوم  دنیوگ  همه 

دش مرا  رازلگ  هّکم ، نیمز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


دش مرک  يایرد  کشخ ، ریوک 

دش مرتحم  تدالو  نیا  زا  رشب 

دش مرح  الوم  مدقم  اب  مرح 

دندوبر یم  لد  همطاف  زا  ناتب 

دندورس یم  ار  یلع  حدم  همه 

دنداد كاخ  رب  فرش  هللا  یلاعت 

دنداد كاپ  ِناج  هبعک  مسج  هب 

دنداد كاچ  ار  مرح  نابیرگ 

دنداد كالفا  رب  كاخ  زا  غورف 

دیشخب رون  دمحا  مشچ  رب  یلع 

دیشخرد دیشخرد و  دیشخرد و 

دمکآ رب  رد  تکاپ  ناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دمآ رواد  زا  ریش  ریشمش و  ار  وت 

دمآ ربیخ  حتف  راد  هیالط 

دمآ ردیح  دمآ  ردیح  كرابم 

دناشف رهوگ  بل  لعل  زا  وگب 

دناوخب نآرق  ترضحم  رد  وگب 

دیآرب ناج  مدوجو  زا  ات  وگب 

دیآ رس  رب  ممخز  راب  دص  وگب 

دیآ ربیخ  ای  دُحا  زور  رگا 
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دیآ ردیح  گنج  هب  ملاع  رگا 

درادن رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زا  تسد  یلع 

درادن روای  یلع  نوچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دندیرفآ دّرجم  ناج  ار  وت 

دندیرفآ دّیؤم  دبع  ارم 

دندیرفآ دمحا  هک  يزور  نآ  زا 

دندیرفآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رب  ار  یلع 

دوب یلجنم  ام  وت  رپ  زا  ناهج 

دوب یلع  ّيدوب و  وت  دوب و  ادخ 

ناج یلع  يدنپ  تمکح و  حور  وت 

ناج یلع  يدنمدرخ  ره  ریپ  وت 

ناج یلع  يدننام  یّلثم و  یب  وت 

ناج یلع  يدنوادخ  زا  زیربل  وت 

ریش ار  شلتاق  وت  زج  هک 
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هداد

هداد ریشمش  شنمشد  تسد  هب 

تسین نیشناج  وت  زج  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تسین نید  وت  یب  نید  یئوت  نید  مامت 

تسین نیا  زج  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه 

تسین نینؤملاریما  وت  زج  یسک 

يرون وت  یناقرف ، وت  ینآرق ، وت 

يروبز یتاروت ، وت  یلیجنا ، وت 

تراقفلاوذ غیت  شقن  تعاجش 

تراسکاخ سوب و  ياپ  تدابع 

ترادتسود تمایق  ات  ّتبحم 

ترارقیب تدالو  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

« مثیم  » لخن ياه  هویم  مامت 

ملاع يالوم  يا  تسا  وت  يانث 

بشما دراد  نامهم  هبعک  رد  ادخ 

( تدالو  ) بشما دراد  نامهم  هبعک  رد  ادخ 

بشما دراد  نآرق  هنیس  رد  مرح 

بشما دراد  نابات  دیشروخ  نیمز 

بشما دراد  ناج  ناهج  کی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

بشما دراد  ناناج  تیب ، نورد 
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بشما دراد  ناهنپ  رارسا  کلف 

هبعک راوید  رد و  رب  هتشون 

هبعک رای  هتشگ  تخب  بشما  هک 

هبعک داب  كرابم  تدیع  الا 

هبعک داد  تماما  بشما  ادخ 

هبعک داهنب  مدق  وت  رد  یلع 

هبعک داد  لدع و  تفای  ّدلوت 

هبعک دالیم  نیا  داب  كرابم 

هبعک داتفا  دوجو  رد  يروش  هچ 

بشما دنتفگ  یلع  ای  مه  ناتب 

بشما دنتفگ  یلع  اب  اه  نخس 

نیا تسا  رهظم  ار  مرح  دنوادخ 

نیا تسا  رکیپ  رد  ناج  وچ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

نیا تسا  ربمغیپ  یتسه  مامت 

نیا تسا  روحم  ار  نامسآ  نیمز و 

نیا تسا  رگنل  جوم و  نافوط و  می و 
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نیا تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  میوگ  هچ 

تسا نیا  هبعک  راختفا  مامت 

تسا نینمؤملاریما  هتفگ  ادخ 

داز دسا  بشما  دسا  جرب  هم 

داز دسا  تنب  دسا ، يرآ  دسا ،

داز دبا  نسح  ةولج  ار  لزا 

داز دحا  هللا  وه  لق  لامج 

داز دمّصلا  هللا  تآرم  وگب 

داز دی  هجو و  شوگ و  مشچ و  ار  ادخ 

ادیوه دش  ات  مرح  بحاص  خر 

ادیپ درک  ار  شا  هتشگمگ  مرح 

تسالوم راوید  زا  هیاس  کی  ناهج 

تسالوم رایشه  مه  تسم و  مه  نامز 

تسالوم راونا  زا  زیربل  اضف 

تسالوم راسخر  لگ  وحم  مرح 

تسالوم راد  نامهم  هبعک  رد  ادخ 

تسالوم رادید  قشاع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

؟ ار دمّصلا  هللا  مزب  هدید  هک 

ار دسا  تنب  ردیح و  ادخ و 

ردیح تسیک ؟ رورس  الوم و  ارم 
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ردیح تسیک ؟ ربلد  رادلد و  لد و 

ردیح تسیک ؟ رتسگداد  ریما 

ردیح تسیک ؟ رورپ  لدع  ماما 

ردیح تسیک ؟ ربکا  هللا  طارص 

دوب يربمغیپ  رگا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دوب يردیح  مه  وا  هک  دناد  ادخ 

تسا نیملاعلا  ّبر  تآرم  یلع 

تسا نیما  لیربج  داتسا  یلع 

تسا نیبم  دنوادخ  ّرس  یلع 

تسا نیقیلا  ّقح  ۀنییآ  یلع 

تسا نیمیلا  باحصا  يالوم  یلع 

تسا نید  ّلک  تیالو  ّلک  یلع 

تسین نیا  زج  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه 

تسین نینمؤملاریما  وا  زج  یسک 

مد یلع  دمح و  یلع  رکذ و  یلع 

تیب و یلع 
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مزمز نکر و  ماقم و 

مظعا هللا  طارص  ینعی  یلع 

مکحم هللا  باتک  ینعی  یلع 

مدآ نید  مامت  ینعی  یلع 

ملاع ّلک  ماما  ینعی  یلع 

دوب یکی  تقلخ  ملاع  رد  یلع 

دوب یکّتم  شرهم  هب  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

ناج یلع  یناج  یبن  مسج  رد  وت 

ناج یلع  ینامیا  لصا  لصا  وت 

ناج یلع  ینآرق  حور  حور  وت 

ناج یلع  ینافوط  حون  ِحون  وت 

ناج یلع  یناقرف  وت  ینازیم  وت 

ناج یلع  یناطاس  رشح  زور  وت 

دشاب وت  تسد  رد  دمح  ياول 

دشاب وت  تسباپ  رشح  مامت 

یتفرگ ربمغیپ  شود  رب  اج  وت 

یتفرگ ربیخ  ۀعلق  زا  رد  وت 

یتفرگ رس  روالد  رمَع  زا  وت 

یتفرگ رب  رد  ار  گرم  گرم  ناج  نوچ  وت 

یتفرگ رثوک  لسر  متخ  زا  وت 
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یتفرگ رسکی  ایبنا  زا  لد  وت 

يداد ریش  تفأر  ار ز  لتاق  وت 

يداد ریشمش  ار  شیوخ  مصخ  وت 

يزامن جارعم  كاخ ، يور  وت 

يزاین زار و  ریاط  لاب  وت 

يزاس هراچ  ار  یملاع  درد  وت 

يزاتشیپ یناشف  ناج  تقو  وت 

يزاونلد ار  ناگ  هتسکشب  لد  وت 

يزار هتفکشن  ایبنا  نیب  وت 

وت یتسیز  قیالخ  اب  هچ  رگا 

وت یتسیک  سب  دناد و  یم  ادخ 

شرادتقا نآ  اب  تسیک  وت  زج  هب 

شراد هلصو  شفک  هب  هلصو  دنز 

شراسکاخ نودرگ  دیشروخ  کلف 

شرارق یب  یمیتی  کشا  دنک 

ناج یلع  تناسحا  فطل و  يادف 

دش مثیم »  » هک
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ناج یلع  تناوخ  انث 

ارام مایپ  دونش  ایند 

( تدالو  ) ار ام  مایپ  دونش  ایند 

ناّنم ّیح  يادخ  دیشخب 

یتفرگرب هب  ناج  وچ  هبعک  يا 

هبعک تسا  دّمحم  ناج  نیا 

الوم ناتسود  ةرمز  رد 

نک یلع  تیالو  هب  نیریش 

ار ام  ماقم  دَرگن  ملاع 

ار ام  مامت  یلع  دیع  رد 

ار ام  ماما  ادخ  تسد  زا 

ار ام  مالس  ناسرب  وا  رب 

ار ام  مان  سیونب  بشما 

ار ام  ماک  رون ، رثوک  اب 

یتسب ریغ  هب  دوخ  رد  بشما 

یتسشن نتشیوخ  بحاص  اب 

بشما زا  يدش  مرح  هبعک  يا 

تمارک ۀنشت  همه  ملاع 

ظوفحم حول  هب  ادخ  تسد  اب 

یحلاوه ناشرکذ  هدش  اه  تب 
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وه یّلجت  زا  ینز  مد  ات 

ار یضترم  یلع  هک  یبوط 

بشما زا  يدش  ملع  شرع ، رد 

بشما زا  يدش  مرک  رحب  وت 

بشما زا  يدش  ملق  حودمم 

بشما زا  يدش  منص  یلاخ ز 

بشما زا  يدش  مد  یتفگ و  وه 

بشما زا  يدش  مدق  كاخ  وت 

يدوب رای  لصو  ةدادلد 

يدوشگ ار  هنیس  هن ، راوید 

يدید رود  ار ز  همطاف  ات 

یحو ۀمغن  هب  فرطراچ  زا 

تنامهیم قوش  هب  هک  ییوگ 

قشاع نارتوبک  وچمه  ای 

یتفرگ یلع » یلع   » رکذ مه 

يدوب راظتنا  رد  رمع  کی 

هماج نوچ 
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يدیرد مه  رگج ز 

يدینش یلخْداف »  » ةزاوآ

يدیود يدوشگ و  شوغآ 

يدیرپ یلع  رس  درگ  رب 

يدیشک ادخ » ادخ   » گناب مه 

يدیسر دوخ  لاصو  هب  بشما 

داب تکرابم  یلزا  رون 

داب تکرابم  یلع  دالیم 

! هبعک تسا ، رواد  رهظم  نیا 

نک هگن  شا  هنیس  فحصم  رد 

بشما سوبب  ارو  يوزاب 

ملاع مامت  ردپ  بشما 

ار ایبنا  ّلک  دّیس  نیا 

رتهب هچ  نیا  زا  لابب  شیوخ  رب 

هبعک تسا  رهطم  حور  نیا 

هبعک تسا  ربمیپ  نآرق 

هبعک تسا  ربیخ  حتاف  نیا 

هبعک تسا  ردام  نماد  رد 

هبعک تسا  ردارب  تسا و  ناج 

هبعک تسا  ردیح  وت  نامهم 
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تسوت ینادواج  بحاص  نیا 

تسوت یناب  هکلب  هن ، دولوم 

ربمیپ هبعک و  هّکم و  زا 

حبص ات  بیغ  لامج  راونا 

ینیشن بش  هبعک  هب  دنراد 

الوم مارتحا  هب  لیربج 

تفای یلع  تدالو  هبعک ز 

الوم رون  هب  يدش  ریهطت 

رواد ّیح  تاذ  هب  کیربت 

رس دشک  یم  شرع  هب  هبعکزا 

ردیح ادخ و  دسا و  تنب 

رپهش هدوشگ  مرح  ماب  رب 

رگید ناج  هرابود ، دالیم 

؟ رتهب هچ  نیا  زا  ادخ ! تیب  يا 

دندوس كاخ  هبرس  همه  اه  تب 

دندورس یلع » یلع  ، » حبص ات 

تیانث مرح ، شوخ  رکذ  يا 

تتسد هب  رجح »  » هدز هسوب  مه 
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هورم افص و  مرح و  نکر و 

مرکا لوسر  ناهج ، ود  ناج 

دزیخ حیسم  ةزجعم  اب 

تسا یگنس  هعطق  هبعک  هک  هللاو 

تیادف نایجاح  همه  ناج 

تیاپ ياج  ماقم ،»  » ِمشچ مه 

تیاعد کی  ریسا  راچ ، ره 

تیابرلد توص  ةدادلد 

تیادص دسر  رگا  هدرم  رب 

تیالو یب  تسا ، مک  زین  نآز 

الوم تسا  نت  مرح ، وناج  وت 

الوم تسا  نتشگ  وت  رود  جح ،

ناّنم یح  تاذ  وت  حادم 

دیحوت تسوت  رهم  هب  دیحوت 

رذوب وت  تبحم  هب  رذوب 

تسین بجع  وت  مان  ندرب  اب 

يدناوخ وت  طقف  لسر  متخ  رب 

دّمحم ار  وت  بل  دیسوب 

« ناقرف »و« رون  » »و ردق  » وت فاصوا 

نامیا تسوت  يالو  هب  نامیا 
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ناملس وت  تیالو  هب  ناملس 

ناطیش ران ، دهر ز  رشح  رد 

نآرق لوزن  زا  شیپ  نآرق ،

! ناج یلع  ناوخب  ناوخب  هک  ینعی 

وگ نتشیوخ  فصو  بل و  اشگب 

وگ نخس  نونمؤم »  » ةروس اب 

رهظم يادخ  مه  يدبع و  مه 

دمحا ریش  ادخ و  ریشمش 

قدنخ گنج  هب  وت  تبرض  کی 

تتیبَملاهلیل ۀظحل  ره 

ناملس قلخ ، وت  هگن  کی  اب 

نآرق هب  مسق  مسق ، هللاو 

ردارب مه  لوسر ، سفن  مه 

ربیخ حتف  ردب و  ةوزغ  رد 

رترب تانئاک  تعاط  زا 

ربارب ناج  سنا و  تعاط  اب 

تسفن کی  اب 
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رذوبا همه 

 ردیح مان  تسوت  ةدنبیز 

! ناج یلع  يردیح ، وت  هللاو 

! ناج یلع  يربمیپ  ریشمش 

ینامسآ باتک  حور  وت 

هداتسیا مواقم  دیحوت 

رارقا هباحص  همه  دندرک 

یسوم رازه  دص  وت  يوک  رد 

ناج یلع  يدّمحم  سفن  وت 

دمحا سفن  ماما  هتفگ  یک 

یناعم ینابم و  زیربل  ج 

ینادواج هشیمه  نآرق 

یناوتان هب  وت  رضحم  رد 

ینابش رب  دننک  هّیرخف 

یناث لوسر  يا  مسق  هللااب 

؟ ینالف ینالف و  دندرگ 

مّمیت لهاج  هک  هدید  یک 

؟ مّدقت قح ، یلو  هب  دبای 

؟ تسیک یفطصم  سفن  هک  دیدید 

نآرق باطخ  رد  هک  دیدید 
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ربیخ زور  دیهدب  خساپ 

دیدرگ مامت  همه  هب  تجح 

هلبق هب  ور  زامن  میدناوخ 

مییوگن یلع  زج  هب  هللاو 

؟ تسیک یضترم  یلع  دیدید 

؟ تسیک امنا  رد  ادخ  حودمم 

؟ تسیک اشگ  هرگ  یلع  بلق  زا 

؟ تسیک ادخ  تجح  هکدیدید 

تسیک اعد  ۀلبق  هک  میدید 

؟ تسیک ام  ماما  رگا  دنسرپ 

ام زا  رس  ُربب  ایب  مصخ ! يا 

ام زا  ردیح  امش و  ملاع ز 

ادرف تسا  رس  همه  هعیش ز 

شماما تیالو  هب  هعیش 

قلخ تدابع  زا  یلع  ای  کی 

هعیش هانپ  مسق  هللاو 

دیحوت ياول  مسق  هللاو 

وا تیالو  ملع  ریز 

ادرف تسا  ربمیپ  لابند 
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ادرف تسا  رثوک  باریس ز 

ادرف تسا  رترب  رتالاب و 

ادرف تسا  رهطا  ۀقیّدص 

ادرف تسا  ردیح  ۀناش  رب 

ادرف تسا  رشحم  ِرساترس 

تسود یلع  دَوب  اج  همه  هعیش 

تسوا قشاع  تشهب ، هک  اقح 

دراد رادتقا  هک  تسا  هعیش 

شناج راثن  اب  هک  تسا  هعیش 

ردیح يالو  اب  هک  تسا  هعیش 

اه مغ  نازخ  رد  هک  تسا  هعیش 

تسوا رس  رد  تشهب  قوش  هن 

تسا هعیش  ِتشهب  یلع  رادید 

دراد رابتعا  هک  تسا  هعیش 

دراد رای  لاصو  ِّطخرس 

دراد راختفا  دریم و  یم 

دراد راهب  یلع  رهم  اب 

دراد ران  مشخ  میب ز  هن 

؟ دراد راک  هچ  نانج  هب  هعیش 

شاب يردیح  رمع  همه  مثیم » »
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شاب يربمیپ  یلع  رهم  اب 

وگب ناذا  ور ، مرح  ماب  هب  نیمالا ! حور 

( تدالو ) وگب ناذا  ور ، مرح  ماب  هب  نیمالا ! حور 

وگب نانچمه  یلع  يانث  ناذا ، زا  دعب 

وگب نامز  نیمز و  هب  قح  ریش  فاصوا 

وگب نایجاح  اب  مزمز و  هب  وشب  ار  بل 

هدش مرح  بحاص  تدالو  بش  بشماک 

هدش مرح  الوم  مدقم  هب  مرحلا  تیب 

تسا یلع  هناورپ  همطاف  هبعک  هب  بشما 

تسا یلع  هناوید  ددرگ و  هبعک  رود  لد 

تسا یلع  هناش  يور  هبعک  هب  ادخ  تسد 

تسا یلع  هناخ  ادخ  لوسر  لد  بشما 

هدمآ هبعک  نت  هب  ناج  دینک  رواب 

هبعک نکش  تب  دینک  رواب 
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هدمآ

تسا یلع  ای  رکذ  ملق  شقن  حول  هب  بشما 

تسا یلع  ای  رکذ  مرح  ياه  گنس  ياوآ 

تسا یلع  ای  رکذ  مد  همه  ار  هبعک  ياه  تب 

تسا یلع  ای  رکذ  مه  همطاف  ياعد  بشما 

دوش یم  شرع  یلع  نمی  هب  نیمز  بشما 

دوش یم  شرف  کلم  لاب  کلف ز  بشما 

نک هاگن  ار  یلزا  ةولج  هبعک  يا 

نک هاگن  ار  یلزی  مل  نسح  تآرم 

نک هاگن  ار  یلو  تسا  تیالو  دیع 

نک هاگن  ار  یلع  لامج  همطاف  ای 

ریگب ادخ  لیمج  لامج  زا  هنییآ 

ریگب امنور  ادخز  یلع  ةرهچ  اب 

نیا تسا  ربمغیپ  یتسه  مامت  ردام ،

نیا تسا  رس  دمحم  ریغ  هب  ایبنا  زا 

نیا تسا  ربهر  نیمز  نامسآ و  قلخ  رب 

نیا تسا  ردیح  دسا ، تنب  دنبم  شتسد 

يا هداز  ریش  یبن  رهب  ریش ! تخد  يا 

يا هداز  ، ریشمش بحاص  تسه  هک  يریش 

يا هداز  هللادسا  يریش و  تخد  وت 
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يا هداز  هاگآ  ربهر  قلخ ، هلمج  رب 

يا هداز  هارمه  مدمه و  لوسر ، رهب 

يا هداز  هام  بجر ، باتفآ  رتشوخ ز 

تسا یلجنم  هللا  مرح  وا  زک  وت  دازون 

تسا یلع  ادخ ، يامن  مامت  ۀنییآ 

تسا یلع  ملق  حول و  هدنز  هشیمه  شقن 

یلع ملع  ملاع  ود  هب  ایلوا  نیب  رد 

تسا یلع  مِدق  نسُح  تقیقح  زا  يریوصت 

نکر و مزمز و  افص و  یعس و 
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تسا یلع  مرح 

دوش یم  لیمکت  هک  تسوا  فصو  هب  نآرق 

دوش یم  لیربج  ملعم  سک  هچ  وا  زج 

یلع ای  تفگ  امس  ضرا و  تسخن  زور 

یلع ای  تفگ  اعد  تقو  هب  نیمالا  حور 

یلع ای  تفگ  الب  درد و  جوم  هب  مدآ 

یلع ای  تفگ  ادخ  لوسر  اه  گنج  رد 

تسا یلع  یتفال  ۀمزمز  راقفلاوذ  رد 

تسا یلعای  شقن  مرگن  یم  هک  ره  يور  رب 

ددم یلع  ای  ناج  روشک  رایرهش  يا 

ددم یلع  ای  ناهج  قلخ  ریگتسد  يا 

ددم یلع  ای  ناگدشمگ  يامنهر  يا 

ددم یلع  ای  نابز  هب  لد  لها  رکذ  يا 

سب میتسارآ و  وت  رهم  هب  لد  ناج و  ام 

سب میتساوخ و  ار  وت  وت ، زا  تسخن  زور 

تسوت يارس  نحص و  رتوبک  ملد  غرم 

تسوت يانث  محور  ۀنارت  نیرت  نیریش 

تسوت يالو  نم  یگداز  لالح  رهُم 

تسوت يافص  اب  مرح  مهن  ور  هک  وس  ره 

متشاذگ ایند  هب  ياپ  هک  يا  هظحل  زا 
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متشادن الوم  وت  يالو  زج  هب  ینید 

دوش یم  هدرمژپ  وت  رهم  میسن  یب  لگ 

دوش یم  هدرسفا  وت  قشع  رارش  یب  لد 

دوش یم  هدرب  ادخ  مالک  اب  وت  مان 

دوش یم  هدرم  لد  ِحیسم  تمد  دای 

اه ماما  مامت  ماما  یتسیک ؟ وت 

اه مالس  دورد و  هرامه  تترضح  رب 

تسین مایص  هولص و  لوبق  وت  رهِم  یب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 505 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین مایق  نکر و  تین و  دمح و  ریبکت و 

تسین مامت  لسرم  دمحا  نید  غیلبت 

تسین ماما  ربمیپ  دعب  وت  زج  هب  ار  ام 

تسا " مثیم " نامیا هدیقع و  بهذم و  نیا 

تسا منهج  یشابن  وت  رگ  تشهب  یتح 

دزاون برط  گنهآ  هبعک  هب  هک  میوگب ، کلم  هب  میوپ ، هکم  هر 

( تدالو ) دزاون برط  گنهآ  هبعک  هب  هک  میوگب ،  کلم  هب  میوپ ،  هکم  هر 

دزابب ناج  لد و  هبعک  میرح  هب  دیاسب ،  ور  رس و  هکم ،  نیمز  هب 

دزاتب رمق  وچ  بش ،  یهایس  هب  دشخر ،  هراتس  وچ  نودرگ ،  نیبج  ز 

دزانب یلع  هب  دلابب  یلع  ز  بشما ،  مه  ادخ  هک  تراشب ،  نیا  دهد 

دزادگ نت  رس و  دزورف  ناج  لد و  شرهق ،  هک  نآ  یلع  شرهم ،  هک  نآ  یلع 

ملاع هب  اپ  هداز  العا  یلع  هک  مرخ ،  تساج  همه  نادنخ ،  قلخ  همه 

شلامج هم  هب  شنیب ،  مشچ  هدش  نشور ،  هک  نآ  یلع  شنیرفآ ،  هش 

شلالج زا  دنز  مد  ناوت  ناهج  هب  ربمیپ ،  زجب  هک  رواد ،  ریغ  هب  هک 

شلاثم یشک  هن  شریظن ،  یشک  هن  شریسا  ناهج  ود  شریقح ،  ناج  لد و 

شلآ یلع و  هب  دمحا ،  تاولص  نآرق ،  تاولص  رواد ،  تاولص 

شلامک زا  دوب  هبعک  لامک  هک  شدوجو  زا  دوب  یتسه  دوجو  هک 

مزمز ماقم و  هب  هورم ،  افص و  هب  نآرق  مامت  هب  هبعک  يادخب 

شهاگداز هدش  هبعک ،  هک  یلع  هچ  شنابزیم ،  هدش  قلاخ ،  هک  یلع  هچ 

تسم همه 
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شهاج وحم  همه  شردق ،  تام  همه  شیوک ،  دبع  همه  شضیف ، 

شهاپس ناگمه  تیعر ،  ناگمه  شیادف ،  ناگمه  شیادگ ،  ناگمه 

شهار كاخ  همه  شراثن ،  ناج  همه  شرارقیب ،  همه  شرادتسود ،  همه 

شهاگن رشب  هب  تیانع ،  کلم  هب  شغورف ،  ناهج  هب  شعولط ،  مرح  هب 

مدآ هب  شمعن  ملاع ،  هب  شمرک  نودرگ ،  هب  شمرح  هبعک ،  هب  شمدق 

شیور وحم  هدش  مدآ  هک  یلع  هچ  شضیف ،  تسم  هدش  ملاع  هک  یلع  هچ 

شیوک كاخ  هدش  اروح ،  هک  یلع  هچ  شهار ،  درگ  هدش  ناملغ ،  هک  یلع  هچ 

شیوم جنکش  هب  هتسب ،  هبعک  لد  شنسح ،  غارچ  ز  نشور ،  هکم  بش 

شیوگتفگ رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم بل  هب  شیالو ،  رهگ  اه ،  لد  راهب  هب 

شیوبس زا  هدز  تدحو ،  ماج  همه  شهار ،  بارت  هب  هداهن ،  رس  همه 

مکحم نایب  هب  نیریش ،  نابز  هب  هش  نآ  حدم  ونم  هم ،  نآ  فصو  نم و 

ردیح ماقم  هب  دمحا ،  لالج  هب  نآرق ،  مامت  هب  نانم ،  يادخب 

رثوک تشهب  هب  ربش ،  ریبش و  هب  بنیز ،  راقو  هب  ارهز ،  لامک  هب 

رذوب صولخ  هب  ناملس ،  يافص  هب  کلام ،  دربن  هب  هزمح ،  لاتق  هب 

ربنق لالب  هب  مثیم ،  بیبح و  هب  نامیا ،  مامت  هب  نید ،  تقیقح  هب 

ربهر تسیلع  هک  يداه ،  تسیلع  هک  رورس ،  تسیلع  هک  الوم ،  تسیلع  هک 
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متاخ تسیلع  هک  مدآ ،  تسیلع  هک  نطاب ،  تسیلع  هک  رهاظ ،  تسیلع  هک 

مناوخب یلع  ز  میوگب ،  یلع  ز  مئاد ،  زور  بش و  يرمع ،  تسا  شوخ  هچ 

مناتس یلع  ز  مهاوخب ،  یلع  ز  مزانب ،  یلع  هب  ملابب ،  یلع  هب 

مناج تسیلع  هک  مبلق ،  تسیلع  هک  مرمع ،  تسیلع  هک  مقشع ،  تسیلع  هک 

منابز نخس و  دیآ ،  راک  هچ  هب  مناوخن ،  وا  زا  رگ  میوگن ،  وا  زا  رگ 

مناتسود نم و  منادناخ ،  نم و  منامدود ،  نم و  ردیح ،  يادف  هب 

مرکا لوسر  هب  روای ،  تسیلع  هک  هبعک ،  يادخب  رهظم ،  تسیلع  هک 

نیب یلع  ادخ  هب  نیب ،  یلع  ادخ  هب  ار ،  ادخ  يرگن  یهاوخ ،  هک  رگا  لد 

نیب یلع  اشگب  هدید ،  ود  یبن  وچ  نک ،  یلع  مرح  ار ،  تلد  مرح  وچ 

نیب یلع  اج  همه  وچ ،  یلع  مد  همه  وپ ،  یلع  اب  همه  وگ ،  یلع  ای  همه 

نیب یلع  امس  هب  نیب ،  یلع  نیمز  هب  نیب ،  یلع  نانج  هب  نیب ،  یلع  ناهج  هب 

نیب یلع  انم  هب  هورم ، افص و  هب  مزمز ،  ماقم و  هب  رجح و ،  میطح و  هب 

مدامد یلع  هب  نک ،  هگن  یلع  هب  هرامه ،  یلع  هب  نک ،  رظن  یلع  هب 

مماک دنهد  هچ  متسه ،  دنرب  هچ  مرای ،  دنوش  هچ  ممصخ ،  دنوش  هچ 

مدیرم یلع  هب  معیطم ،  یلع  هب 
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ممالغ یلع  هب  مبحم ،  یلع  هب  ، 

مماما وا  دوب  مریما ،  وا  دوب  متامم ،  وا  دوب  متایح ،  وا  دوب 

ممایق وا  دوب  مدوعق ،  وا  دوب  مدوجس ،  وا  دوب  معوکر ،  وا  دوب 

ممالس یلع  هب  مدورد ،  یلع  هب  میانث ،  یلع  هب  مساپس ،  یلع  هب 

ملسم مورن  رگید ،  راید  هب  ردیح ،  يوک  هک ز  رواد ،  لالج  هب 

مزامن يا  یلع  ممایص ،  يا  یلع  متاکز ،  يا  یلع  متالص ،  يا  یلع 

مزانب تمغ  هب  مریمب ،  تهر  هب  میوپب ،  يوس  هب  مدنخب ،  تخر  هب 

مزارفا رس  وت  ز  مدنلبرس ،  وت  ز  مرابتعا ،  وت  هب  مراختفا ،  وت  هب 

يزاین یب  وت  هک  يدیما ،  وت  هک  ییانث ،  وت  هک  ییاعد ،  وت  هک 

مزابب لد  هب  هک  ینارب ،  مرگا  یناوخن ،  مرگا  یهاوخن ،  مرگا 

مغ ارم  دوبن  خزود ،  رارش  ز  وت ،  تبحم  هب  وت ،  تیالو  هب 

ییاشگ هرگ  وت  يدرم ،  هناگی  وت  يدرد ،  ياود  وت  يدرف ،  بیبط  وت 

ییامن ادخ  وت  یلالج ،  ادخ  وت  یلامج ،  ادخ  وت  یلاصخ ،  ادخ  وت 

ییام ماماوت  همئالاوبا ،  وت  دمحا ،  یصو  وت  رواد ،  یلو  وت 

ییادخ رگم  وت  مدرگ ،  تادف  هب  رتارف ،  رشب  ز  رتوکن ،  کلم  ز 

ییادج نآ  را  هن  ینورب ،  نیا  زا  هن  نانم ،  لالج  هب  ناسنا ،  سابل  هب 

نابز هب  ربنق ،  ياون  هب 
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مد دنز  یموت  ز  مثیم ، " "

ادخ بیبح  هناخ  زا  رحس 

( تدالو  ) ادخ بیبح  هناخ  زا  رحس 

تساخرب ادخ  هبوبحم  رون 

تاولص ناگتشرف  مامت  زا 

تساخرب ادج  ادج  شلامج  هب 

نیمز راثن  دش  حیبست  لقن 

تساخرب امس  رب  ریبکت  گناب 

دولوم نیا  رب  ادف  یتسه  ناج 

دولوم نیا  رب  ادخ  تاولص 

تفرگ تایح  وا  زا  یتسه  نت 

داب شیادف  ناهج  یها  ناج 

شنابرقب نیمز  نانکاس 

داب شیادف  نامسآ  تفه  قلخ 

تفگ اهادف  یفطصم  ار  هکنآ 

داب شیادف  ناربمغیپ  همه 

نیا تسا  لوسر  رکیپ  هراپ 

نیا تسا  لوتب  هرهاط  همطاف 

رورپ ردپ  رتخد  نآ  تسوا 

هتفگ شردام  زین  ردپ  هک 
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ردق هلیل  هدناوخ  یحو  قطنم 

هتفگ شرثوک  دوبعم  تاذ 

دورد هرامه  وا  رب  دناوخ  قلخ 

هتفگ شررکم  مالس  قح 

شنهد زا  تشهب  رطع  يوب 

شنهریپ نورد  دمحا  ناج 

رود زا  وا  میرح  فاوط  رب 

دیآ ناج  ياپب  یسوم  وچ  دص 

شسفن زا  ضیف  بسک  دنک  ات 

دیآ نامسآ  میرم ز  روپ 

وا ترایز  یپ  زک  بجع  هن 

دیآ نانج  زا  تنج  نزاخ 

تسوا تنشس  لضف  ناسحا و  دوج و 

تسوا تنم  راب  ریز  نامسآ 

نیشن كاخ  يادگ  شیوکب  ناج 

تسوا تبحم  هدرپارس  لاد 

دنیوگ وا  يانث  یتسه  همه 

تسوا تمصع  هاوگ  ملاع  همه 

ار مالسلا ) هیلع   ) دمحم ایبنا  متاخ 

تسوا تعلط  راد  هنییآ  هدید 
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وا تروص  لوسر  هاگن  رد 

وه الا  هلا  هحفص ال 

یشوپ هدرپ 
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نز تنیز  هک 

درک ادیپ  باجح  سابل  رد 

لامک شا ز  هرذ  هک  یباتفآ 

درک ادیپ  باتفآ  هبتر 

وا تبحم  يداو  رد  رضخ 

درک ادیپ  بآ  دوب و  يا  هنشت 

ملاع دیس  ود  شینیسح 

میرم زا  رتوکن  شنیبنیز 

رتخد نآ  ياپ  كاخ  نم  رس 

دسوب وا  ياهتسد  ردپ  هک 

يروح دروآ  كاخ  رب  هرهچ 

دسوب وا  ياپ  كاخ  رگم  ات 

بدا ضرعب  نیما  لیئربج 

دسوب وا  يالولا  تیب  رد 

تسوا هنیس  لوسر  دلخ  غاب 

تسوا هنیدم  ایبنا  هبعک 

توکلم زا  دوب  هک  یناج  مسج و 

تشاذگب نایکاخ  مشچ  رب  ياپ 

نانج ناوناب  يوناب  هکی 

تشاذگب ناهج  رد  زورما  مدق 
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ناشن قلخب  دوخ  يور  دهد  ات 

تشاذگب ناشن  ناکم  رد  ناکمال 

رتخد نیا  تسادتبا  هولج 

رتخد نیا  تسادخ  باتفآ 

دیآ ادخ  يوس  زا  لیئربج 

دنک مالس  شرضحم  رد  هک  ات 

رومام دنکادخ  ار  لک  لقع 

دنک مارتحا  رتخد  نیا  زا  ات 

دسوب وا  تسد  هتشگ  مخ  هاگ 

دنک مایق  وا  میظعت  هب  هگ 

شنآرق وچ  ربب  ریگ د  هاگ 

شنابرقب ردپ  دیوگ  هاگ 

تآرم یبن  يا ،  هولج  ادخ  يا 

یئارذع لوتب  وت  یتسیک 

لیعامسا ود  رجاه  همطاف 

یئاحیسم هدزای  میرم 

يا همطاف  هک  ار  وت  میوگب  هچ 

یئارهز هک  ار  وت  مناوخب  هچ 

تسا وت  تامیق  لئاس  ترفغم 

تسوت تمارک  هروس  یتا  له 
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تعسو همه  نادب  شنیرفآ 

تسا وت  تیانع  کچوک  هفک 

رد
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تفرگ هلعش  هک  ولا ال  تیب 

تسا وت  تیالو  بتکم  لعشم 

درک دهاوخن  مگ  هار  ادخب 

تسا وت  تیاده  هیاس  رد  هک  ره 

ازج زور  ار  وت  هعیش  زج  تسین 

اهر میحج  شتآ  زا  یسک 

وتب راختفا  تشاد  ادخ  مه 

تسارهز مرتخد  تفگ  یبن  مه 

دناوخ رثوک  تادخ  باتک  مه 

تسارهز مرسمه  تفگ  یلع  مه 

دومرف ناقشاع  لیخ  دیس 

تسارهز مردام  هک  منیسح  نم 

امش تسب  ياپ  تسا  یتسه  همه 

امش تسدب  دوب   " مثیم  " مشچ

بشما مرا  کشر  هدمآ  زاجح  يارحص 

( تدالو ) بشما مرا  کشر  هدمآ  زاجح  يارحص 

بشما مرک  طیحم  هدیدرگ  همه  ملاع 

بشما مرح  دش  مرح  دیئوگب  ریبکت 

بشما مرتحم  مرح  تشگ  بش  همه  زا  شیب 

بشما مدق  هناخ  بحاص  هدز  هناخ  رد 
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بشما مخ  میظعت  هب  دنتشگ  همه  اه  تب 

كرابم هام  بجر  هام  هدزیس  رد 

كرابم هللا  مرح  رد  یلع  دالیم 

شناهج داب  ادف  تسا  ناهج  ناج  نیا 

شنأش هب  تسا  باتک  راچ  لسر  بلق  رد 

شناشن رصع  ره  هب  دنوادخ  تسا  هداد 

شناهد تّوبن ز  دیحوت و  رُد  دزیر 

شنابز هب  دمحم  مان  دوب  هتسویپ 

شناج وچ  ریگ  رب  هب  شوغآ  رد  هبعک  يا 

ار دمص  هللا  تروص  نزب  هسوبلگ 

ار دسا  تنب  همطاف  وگب  کیربت 

تیالو روش  رس  هب  تسار  مرح  ناکرا 

تیاده دیحوت  هب  دنتشگ  همه  اه  تب 

تیاور تسا  هدرک  همزمز  دصود  هب  مزمز 

بشماک
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تیانع هتشگ  یلع  رون  مرح  هب 

تیاهن هن  ار  نآ  دوب  أدبم  هن  هک  يرون 

تیاکح رون  نیا  دنک  یهلا  رون  زک 

مدآ لِگ  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  رون  نیا 

مدآ لِد  رد  یلزا  نسُح  دیبات ز 

تساّوح مدآ و  رصب  غورف  رون  نیا 

تسایرد هب  حون  ربهار  نامه  رون  نیا 

تسانیس لد  رد  ادخ  يالجت  رون  نیا 

تساضیب دَی  رد  قح  هولج  نایع  رون  نیا 

تساحیسم ضیف  هزجعم  نامه  رون  نیا 

تساسوم هب  روط  رد  هک  تسا  یباطخ  رون  نیا 

دوب ناهن  بیغ  رد  هک  تسا  یغورف  رون  نیا 

دوب نایع  شرع  رد  هک  تسا  یغارچ  رون  نیا 

تساوت رهگ  نیا  لَزَا ، يالجت  رحب  يا 

تساوت رثا  نیا  ادخ ، عنُص  هزجعم  يا 

تساوت ربهار  وت  دشرم  نیمالا  حور  يا 

تساوت رگداد  ِدحَا  لامج  تیب ، يا 

تساوت ردپ  نیا  تشرس  هزیکاپ  مدآ  يا 

تساوت رسپ  نیا  دسا  تنب  همطاف  يا 

كرابم هللادی  وت  تسد  ود  يور  رب 
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كرابم هللادسا  لامج  رادید 

شهلا تیب  مه  تسا ز  هدوشگ  شوغآ 

شهانپ هب  دش  ادخ  نما  مرح  هبعک ،

شهاگن مین  کی  هنشت  مرح  ناکرا 

شهاج تّزع و  فرش و  وحم  هدش  ردام 

شهاوگ دنوادخ  دهز ، رد  یکاپ و  رد 

شهار هب  مشچ  دوب  مالسا  ربمغیپ 

دیآ نت  هب  شفیرش  حور  رگد  راب  ات 
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دیآ نکش  ربیخ  ردیح  وا  يرای  رب 

هرامش هب  تقلخ  لد  رد  سفن  هداتفا 

هراتس هتشگ  ناور  تاوامس  مشچ  زا 

هراظن وحم  هدش  دیشروخ  ددنخ و  هَم 

هراشا هدرک  مرح  راوید  هب  لیربج 

هراپود هتشگ  مرح  نابیرگ  قوش  زو 

هرابود دنوادخ  يور  دنک  هولج  ات 

دمآ مرتحم  مرح  زاب  مرح  لها  يا 

دمآ مرح  زا  یلع  دیئوگب  ریبکت 

شنایع رصع  ره  هب  دندید  هک  تسا  نیا 

شنامز تساهنامز  هتسویپ  هک  تسا  نیا 

شناکم تساهناکم  رترب ز  هک  تسا  نیا 

شناهد جرُد  زا  هتخیر  ادخ  تایآ 

شنابز هب  دمحم  مان  دوب  هتسویپ 

شناج وچ  كالول  هجاوخ  رب  هب  هتفرگب 

دمحا هسوب  زا  هتخادنا  لگ  شاهبل 

دمحم هب  لزان  هدش  نآرق  هک  راگنا 

تسا لوسر  ناج  مدق  هب  ات  رس  هک  تسا  نیا 

تسا لوسر  ناشورخ  ریش  ادخ ، ریشمش 

تسا لوسر  ناماد  تنیز  لگ  نمرخ  نوچ 
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تسا لوسر  نابهگن  شیوخ  یکدوک  زا 

تسا لوسر  ناقرف  رطاف و  أبن و  ردق و 

تسا لوسر  نآرق  هک  دیسانشب  شردق 

لزان هدش  دمحا  هب  زاغآ  هک ز  نآرق 

لزان هدش  دمحم  بلق  زا  يو ، بلق  رب 

تدایس حور  وت  هگرد  یگدنب  يا 

تدابع یلوبق  ياضما  وت  رهم  يا 

تدارا يور  ترد  هب  ار  ناهج  نابوخ 

تداهش تسا  هداد  وت  دیحوت  هب  دیحوت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 521 

http://www.ghaemiyeh.com


تداعس هدیدرگن  قلخ  تا  یتسود  یب 

تدالو تفای  مرح  وت  مودق  نمی  زا 

دزان وت  هب  دمحم  ییادخ و  ریش  وت 

دزان وت  هب  دمرس  قلاخ  مسق  هللا  و 

ردام میتفرگ ز  ریش  اب  وت  رهم  ام 

رکیپ هب  حور  دوبن  ار  ام  وت  رهم  یب 

ربمیپ شود  رب  وت  ياپ  دوب  هک  ییاج 

رّسیم وت  حدم  نتفگ  دوبن  ار  سک 

رّرکم دنوادخ  هتفگ  ار  وت  فاصوا 

رهوگ همه  ناهد  درابب ز  هک  مریگ 

دیاشن وت  حدم  نتفگ  نابز  چیه  اب 

؟ دیارس هچ  دناوخب  هچ  دیوگب  هچ  مثیم 

دزان یم  یلع  هب  بشما  ملاع 

( تدالو ) دزان یم  یلع  هب  بشما  ملاع 

دزان یم  یلع  هب  بشما  مدآ 

ددرگ یم  مرح  رود  ناگمه 

دزان یم  یلع  هب  بشما  مرح 

تفای تنیز  یلع  مان  زا  حول 

دزان یم  یلع  هب  بشما  ملق 

شکاخ رب  نیبج  هدوس  نامسآ 
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شکاچ نابیرگ  هدیدرگ  هبعک 

مرح دابآ  نماد  زا  یهز 

مرح دازون  هدش  تقلخ  ریپ 

دنک هولج  شهگن  رد  یلع  کی 

مرح دای  دنک  هظحل  ره  هک  ره 

یلع دوب  لزا  زور  زا  یلع 

مرح دالیم  هدمآ  وگب  سپ 

هدش قلخ  یلع  كاخ  زا  مرح 

هدش قلخ  یلزا  رون  وا ز 

یلع يالجت  قرغ  دش  هکم 

یلع يالاب  دق و  وحم  هبعک 

ادخ دییوگب : قلخ  همه  هب 

یلع ياشامت  قاتشم  هتشگ 

مشچ هدش  اپارس  هللا  مرح 

یلع يامیس  هب  مشچ  هتخود 

شراوز مرح  ناکرا  راچ 
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شراچ ره  هدش  رادید  وحم 

تسا هللا  لوسر  ناج  نامه  نیا 

تسا هللا  لوسر  ناناج  ناج و 

هتشگ نآرق  يراق  طقف  هن 

تسا هللا  لوسر  نآرق  هکلب 

راکیپ رد  ادخ  ریشمش  تسد و 

تسا هللا  لوسر  نارغ  ریش 

شتسب اپ  لمج  ردب و  دحا و 

شتسد رد  ادخ  حتف  ملع 

تسا یلع  بات  لسر  متخ  نت  رد 

تسا یلع  باتهم  یکیرات و  همه 

تسا يرحب  یهلا  کلم  تعسو 

تسا یلع  بان  ّرد  رحب  نیا  رد  هک 

لوسر رای  ادخ ، نید  رصان 

تسا یلع  بازحا  ربیخ و  حتاف 

تسا هللا  لوسر  نید  وا  رهم 

تسا هللا  لوسر  نیریش  ناج 

یلع تسیک -؟ اده  ناکرا  نکر 

یلع تسیک -؟ ادخ  مشچ  تروص و 

تفخ ربمغیپ  رتسب  رد  هکنآ 
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یلع تسیک -؟ ادف ، درک  دوخ  ناج 

وا یهللادی  تسد  اب  هکنآ 

یلع تسیک -؟ اپ ، داتفا ز  ورمع 

دزان یم  یلع  هب  ملاع  همه 

دزان یم  یلع  هب  مه  ادخ  وگ :

دوب ردیح  لزا  زور  زا  یلع 

دوب ربمغیپ  مدمه  ادخ  اب 

هدش قلخ  نامز  هک  ینامز  زا 

دوب ربهر  نامز  هب  وا  نامز  ره 

دنگوس تقلخ  ملاع  همه  هب 

دوب رس  ملاع  همه  زا  یلع  هک 

یلو دوب  یلو  زاغآ  هکنآ ز 

یلع دوب  یلع  صخش  ادخ  هب 

لاعتم يادخ  نید  ادخ  هب 

لامک تفای  یلع  يالوت  هب 

خلت مماک  یلع  مناوخن ز  رگ 

لال مقطن  یلع  میوگن ز  رگ 

جوا رد  تقیقح  تخب  یلع  اب 
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لاماپ تلادع  حور  یلع  یب 

هار ۀشوت  دوبن  رگ  وا  رهم 

هانگ دنهانگ  تاعاط  همه 

تسا یلع  ماب  بل  غرم  نم  حور 

تسا یلع  ماج  زا  نم  ناج  رثوک 

میحج مساره ز  هچ  رشحم  زور 

تسا یلع  مار  ادخ  مشخ  شتآ 

تسادخ مان  یلع  رکذ  نیرتهب 

تسا یلع  مان  ادخ  رکذ  نیرتهب 

تسا هللا  باب  تنیز  وا  مان 

تسا هللا  باتک  حور  وا  رهم 

هدنب ار  ادخ  دنوادخ و  يا 

هدنز تلادع  وت  غیت  هب  يا 

هتشذگب زا  رتشیپ  ةدنب 

هدنیآ زا  سپ  هللااهجح 

دشن وت  يوک  ةدنب  ات  رهم ،

هدنبات دشن  تاوامس  رد 

یلع تسوت  مرک  فرظ  رهد 

یلع تسوت  ملع  ریز  رشح ،

تیاج یهلا  شوغآ  رد  يا 
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تیاپ دّمحم  شود  رس  رب 

الوم یتسه ؟ هک  وت  یتسه ؟ هک  وت 

تیارهز هدش  تییادف  هک 

ادخ اما ز  یتسین  ادخ  وت 

تیاضعا همه  زیربل  هتشگ 

تسا رپ  وت  زا  ام  ۀنیس  طقف  هن 

تسا رپ  وت  زا  ادخ  کلم  تعسو 

ردیح ای  يرس  قولخم  وت ز 

ردیح ای  يربماغیپ  ِسفَن 

ادخ راثآ  همه  نیا  رشب و 

ردیح ای  يرشب  هنوگچ  وت 

تسامس ضرا و  زا  رتشیب  وت  رمع 

ردیح ای  يردپ  مدآ  هب  وت 

دش مدآ  تهر  كاخ  زا  مدآ 

دش ملاع  ۀمه  رد  ملع  ات 

ملگ بآ و  تلگ  رطعم ز  يا 

ملد ياه  شپط  ياوآ  تمان 

دناد یم  ادخ  وت  حدم  نم و 

زا
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ملجخ تمایق  حبص  ات  وت 

مشوماخ اج  همه  غارچ  نم 

ملعتشم ینک  هک  هد  یشتآ 

مهاگآ دوخ  ةدنورپ  دوخ ز 

مهاگرد نیا  مثیم »  » ما هچ  ره 

كرابم داب  ابص  داب  سفن  رطع 

( تدالو  ) كرابم داب  ابص  داب  سفن  رطع 

كرابم داب  امس  ضرا و  ندش  مرخ 

كرابم داب  اضف  هب  یهللا  راونا 

كرابم داب  ام  هب  دنوادخ  رادید 

كرابم داب  امش  دیع  الو  لها  يا 

كرابم داب  ادخ  ریش  یلع  دالیم 

دسانشن اپ  زا  رس  هبعک  ارچ  زورما 

دسانشن ار  دوخ  هتشگ و  ادخ  توهبم 

دیریگ هله  ار ،  مرح  رود  کلم  وح ر و  يا 

دیریگ هلفاق  ره  لد  زا  رارق  مارآ و 

دیریگ هلسلس  ره  هب  هار  مرح  فوط  رد 

دیریگ هلص  یلاعت  كرابت و  یح  زا 

دیریگ هلهله  مرح  فارطا  رد  دنچ  ات 

دیریگ هلصاف  دسا  تنب  همطاف  زا 
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دیراذگ كاخ  رب  همه  تعاط  یناشیپ 

دیرآرب هدنخ  مرح  راوید  وچ  قوش  زا 

تسا رات  بش  غارچ  هدنزورف  دیشروخ 

تسا راپسهار  نیمز  يوس  امس  هام  ای 

تسا رای  مدقم  رظتنم  مرح  شوغآ 

تسا رارق  يربص و  یب  هک  تسا  رارق  هچ  ار  وا 

تسا راگنت  فصو  همزمز  رد  همه  مزمز 

تسا راد  هنیآ  ناور  بآ  هنییآ  ای 

یناهن جنگ  اب  هدمآ  ادخ  نامهم 

ینامی نکر  يا  نکزاب  مهز  شوغآ 

هناور هتشگ  مرح  يوس  ینز  هزیکاپ 

هناخ بحاص  اب  هدمآ  قح  هناخ  رد 

هناگی رد  فدص  نآ  نانز  دنخبل 

هناشن تشگ  مرح  بلق  شمغ  غیت  رب 

دوصقم رهوگ  ات 
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هنازخ يوس  درب 

هناهب دوب  شمرح  رود  ندیدرگ 

دندوشگ مشچ  رجح  مرح و  نکر و 

دندوب همطاف  رظتنم  یلع  رکذ  اب 

رود مرح  رود  زا  همه  هکم  مدرم  يا 

روتسم ضراع  اب  همطاف  مرح  هب  دماک 

روح شرس  تشپ  کلم ،  لیخ  شیور  شیپ  رد 

روش ادخ  تیب  دش  هچراپ  کی  هک  هللا 

رورسم لد  اب  شرس  رود  مرح  دیدرگ 

رون مدقب  ات  رس  همه  یک  ادن ، تساوخرب 

تسوت زا  مرح  نیا  مرح  دولوم  ردام  يا 

تسوت زا  مرتحم  مرح  هک  هبعک  هب  باتشب 

شراثن كالفا  تشگ ز  یم  هک  دوب  لگ 

شراد هنیآ  وس  هه  زا  دوب  هک  دوب  لد 

شراسی نیمیز و ز  دمآ  رب  کیربت 

شراذع تخادنا  لگ  تخادنا  لگ  رون  زا 

شراشف داد  نانچ  درد  مهب  هرابکی 

شرارق ربص و  فک  تفر ز   ، اپ داتفاک ز 

دوب اعد  رکذ و  همزمز و  مدقب  ات  رس 

دوب ادخ  يوس  رگد  تسد  لدب  شیتسد 
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مرکم نالوسر  حور  وتب و  برای 

مظعم تیب  نیا   ، هللا لیلخ  هب  بر  ای 

مزمز دوسالا و  رجح  ماقم و و  هب  بر  ای 

مدمه هدش  نم  اب  هک  لفط  نیمه  هب  بر  ای 

مدقم تسابآ  دادجا و ز  هک ز  یلفط 

مدآ ملاع و  دوب  شیلیفط  هک  یلفط 

یهاگن هدنامرد  هتسخ و  نم  هب  بشما 

یهلا رادرب  وت  راب  ملد  شود  زا 

دمآ رطخ  ار  ادخ  تیب  وا  هیرگ  زا 

دمآ رجحو  رجح  هلان ز  وا  هلان  اب 
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دمآ رگج  نوخ  همه  مزمز  همشچ  زو 

دمآ رحس  غرم  بل  رب  ناج  لد و  زا  هآ 

دمآ رگ  هولج  مرح  یغورف ز  هاگان 

دمآ رب  راوید  لد  زا  ادخ  حیبست 

میدوشگ راوید  وت ز  رب  رد ،  همطاف  یک 

میدوب وت  يالاو  مدقم  رظتنم  ام 

درابب هلال  مرح  ماب  رب  يآ  زاب 

درآ رب  هدنخ ،  لد  راوید ز  هک  يآ  زاب 

دراذگب تیاپب  هسوب  رجح  هک  زاب آ 

دراین دنزرف  وت  لثم  یسک  هک  آزاب 

دراپسب تمودقب  رس  کلم  هک  آزاب 

دراد وت  هب  قلعت  هناخ  نیا  هک  يآ  زاب 

هناخ بل  رب  ناج  هدمآ  وت  يرود  زا 

هناخ بحاص  يا  وت  هناخ  يوس  باتشب 

دش ادص  هفرط  نآ  یپ  رد  مرح  هب  دراو 

دش ادخ  نامهم  دمآ و  مهب  راوید 

دش اهچ  هناخ  نآ  رد  تفگ  ناوتن  قح  زج 

دش اشگ  هرهچ  ادخ  هک  میوگب  تسا  قح 

دش اپب  دایرف  هلان و  مرح  نوریب 

دش امس  ضرا و  رد  هلغلغ  وگم ،  هکم  رد 
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وک دمص  هللا  تمصع  همه  دنتفگ 

وک دسا  تنب  همطاف  وگب  هبعک  يا 

هرامه دوب  مرح  يوس  ناگمه  مشچ 

هراچ هر  هن  یسک  هب  لمحت  بات  هن 

رانک دنتفرگ  تیب  زا  همه  رگید 

هراظن تیب  نآ  رب  زور  بش و  هس  زا  دعب 

هرابود زاب  دش  دمآ و  مهب  راوید 

هراتس هام و  مرح  راوید  دیبات ز 

هناگی رد  فدص  نآ  ادخ  سومان 

بحاص اب  هدمآ  نورب  هناخ  زا 
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هناخ

تسامظع تیآ  ای  دازون و  كدوک  نیا 

تساوح مدآ و  ردپ  ای  دوب  لفط  نیا 

تسایرد هن  تسا  حون  هن  تسا  حون  یتشک  نیا 

تساسیع هن  تسا  حور  هن  تسا  حور  هخفن  نیا 

تساسوم هن  تسا  روط  هن  تسا  روط  هولج  نیا 

تسالعا یلاع  یلع  نیا  ادخ  ریش  نیا 

دمحم زیربل ،  همه  شقوش  زهتشگ  يا 

( مالسلا هیلع   ) دمحم زیخرب  هدمآ  رفس  تناج ز 

( مالسلا هیلع   ) دمحم تسوت  ندب  رد  ادخ  حور  نیا 

( مالسلا هیلع   ) دمحم تسوت  نتب  ملاع  ود  ناج  نیا 

( مالسلا هیلع   ) دمحم تسوت  نخس  نیریش  مدمه  نیا 

( مالسلا هیلع  ) دمحم تسوت  نکش  نمشد  تسود  نیا 

( مالسلا هیلع  ) دمحم تسوت  نز  رسشمش  روای  نیا 

( مالسلا هیلع  ) دمحم تسوت  نسح  نیسح و  باب  نیا 

دناتسب لد  ات  دیازفیب و  حور  ات 

دناوخب وت  روضحب  نآرق  هک  يوگ  رب 

تیادفب ملاع  ود  ناج  یبن  ناج  يا 

تیادفب مدآ  يروح و  کلم و  نج و 

تیادفب مرکم  نالوسر  حاورا 
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تیادفب میرم  یسیع  دص  یسوم و  دص 

تیادفب مظعم  شرع  ملق و  حول و 

تیادفب مثیم "  " لباقان نتو  ناج 

متسه مدوب و  ات  هک  تسوت  مرک  زا  نیا 

متسه مدوب و  امش  ناوخ  انث  حادم و 

هدمآ هللاوه  تآرم  وت  رد  بشما  هبعک 

( تدالو ) هدمآ هللاوه  تآرم  وت  رد  بشما  هبعک 

هدمآ هام  اب  دوبعم  تعلط  باتفآ 

نک زاب  ار  ناج  شوغآ  مدق  ات  رس  وش  حور 

هدمآ هار  زا  هناخ  بحاص  هک  نک  تنیز  هناخ 

وگب ردیح  ای  رکذ  تیاه  نکر  مامت  اب 

تدیما حبص 
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هدمآ هاگرحس  شوغآ  رد 

همزمز نیا  شوگ  هب  دیآ  ار  هبعک  تشخ  تشخ 

همطاف ای  یلخدا  دّمحم  ناج  ِردام 

يدش ییاشامت  بشما  مرح  يا  هللا  هللا 

يدش ییاسانش  بشما  یلو  مگ  تردق  دوب 

ایلوا ایبنا و  زا  نینمؤملاریما  اب 

يدش ییارآ  لد  مرگ  نانچمه  يدوبر  لد 

ترس رب  العا  شرع  زا  هتخیر  ارهز  رون 

يدش ییارهز  راونا  رد  قرغ  رس  ات  ياپ 

يا هدروآ  نیقی  لها  رگنشور  همطاف ،

يا هدروآ  نینمؤملاریما  دوخ  اب  ابحرم 

رسپ نیا  تسا  نیملاعلا  بر  تآرم  مرح ! يا 

رسپ نیا  تسا  نید  نکر  نآرق ، حور  دمحا ، ناج 

ارو ینیب  یم  دازون  كدوک  کی  ًارهاظ 

رسپ نیا  تسا  نیمالا  حور  دشرم  تقیقح  رد 

عمج دیدرگ  مرح  رود  وس  راچ  زا  نینمؤم 

رسپ نیا  تسا  نینمؤملاریما  نمؤم  همه  يا 

ماقم يا  نکر  يا  رجِح  يا  رجَح  يا  نشور  هدید 

مالس ردیح  ای  دییوگ  رگدمه  اب  ادص  کی 

مرح زا  رون  نامسآ  ماب  هب  بشما  دور  یم 
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مرح زا  روح  لگ ، ياج  دیور  دنخبل  لگ  اب 

« یلع ای   » رکذ دنتفرگب  هکم  ياه  هوک 

مرح زا  روش  نامسآ  ات  هتساوخرب  نیمز  رد 

دنک ییاریذپ  دوخ  نامهیم  زا  ادخ  ات 

مرح زا  رود  مرح  زا  رود  مرح  لها  همه  يا 

دینک تولخ  ار  هبعک  رود  هک  دیوگ  یم  هبعک 

دینک تبحص  یلع  الوم  زا  مه  اب  هقلح  هقلح 

تسا ردیح » ای  » ناشرکذ بشما  رعشم  ياه  گنس 

تسا ردیح  اب  ناشیعس  بشما  هورم  مه  افص  مه 

یلع ياپ  رب  دنداتفا  هبعک  نکر  راچ 

نورد رد 
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تسا ردیح  اه  تب  رکذ  یتح  تیب 

رون طخ  اب  مرح  گنس  ره  يور  هتسب  شقن 

تسا ردیح  یلاعت  قح  كاپ  تاذ  نامهیم 

یلع اب  بشما  هدرک  تولخ  راداد  قلاخ 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

مرح زا  دیآ  ردیح  ات  نک  كاچ  هنیس  هبعک 

مرح زا  دیآ  ردام  اب  نیلسرملا  متخ  ناج 

دینک رواب  نورب  دیآ  یم  هبعک  زا  یضترم 

مرح زا  دیآ  ربمغیپ  هنمآ ، تسد  يور 

مالک نیا  تأرج  هب  متفگ  یم  رفک ، يدوبن  رگ 

مرح زا  دیآ  رواد  یح  هدنب  سابل  رد 

دیرگنب ار  نیملاعلا  بر  هجو  هکم  لها 

دیرگنب ار  نینمؤملاریما  يور  نینمؤم 

نیبب ار  ربمیپ  ناج  ایب  میرم  یسیع 

نیبب ار  روصم  حور  مدق  ات  رس  وش  مشچ 

همطاف نیبج  زا  ریگ  رب  هسوب  بشما  میرم 

نیبب ار  ردام  هدنخرف  نآ  لابقا  تزع 

دسالا ما  يدش  بشما  دسا  تنب  همطاف 

نیبب ار  رواد  یح  ریش  تسد ، زارفرب 

ینک میرم  رب  زان  هبعک  هب  بشما  دزس  یم 
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ینک ملاع  رب  رخف  یشورف ، مدآ  رب  زان 

هدمآ تناج  ناجدّمحم  ای  دّمحم  ای 

هدمآ تناور  دالیم  حور ، اپارس  يا 

فالغ زا  نوریب  هدیدرگ  تترصن  راقفلاوذ 

هدمآ تنایژ  ریش  دسا  تنب  هرمه 

اوق لک  ةدنامرف  مع و  نب  نیشناج و 

هدمآ تنادناخ  لک  يالوم  دیس و 

ترب رد  دناشف  رهوگ  ناهد  زا  ات  هد  نذا 

ترب رد  دناوخب  نآرق  دَوب  نآرق  دوخ  هچرگ 

یلع مکحم  تیآ  توضع  وضع  اپارس  يا 

تایح بآ  وت  رهم 
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یلع مدآ  ملاع و 

ار شیوخ  يدناوخ  هللا  لوسر  دبع  دوخ  وت  مه 

یلع ملاع  قلاخ  هداد  تیدنوادخ  مه 

نت ود  رد  مه  اب  دیناج  کی  هک  دمحا  وت و  زج 

یلع مک  تلالج  شیپ  رد  دنرآ  ایبنا 

یتسیز دّمحم  اب  تقلخ  حبص  زا  رتشیپ 

؟ یتسیک سپ  یتسین ، دّمحم  وت  رگ  یلع  يا 

نیمز رب  يداهن  یناشیپ  هک  مدید  یمن  رگ 

نینمؤملاریما ای  ییادخ  متفگ  یم  شاف 

تسا نم  نید  وت  رهم  متسه ، هچ  ره  متسه  هک  ره 

نیمه تسا و  نیمه  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه  نید 

ما هدولآ  اپ  هب  اترس  رگا  مراد  تتسود 

نیبب مه  ار  ملد  يدید  ما  هدولآ  نماد 

ییوت نم  مایق  حیبست و  ریبکت و  تین و 

ییوت نم  ماما  میوگ  مور  مه  خزود  هب  رگ 

تسوت قح  تمارک  یتسا و  ملاع  میرک  وت 

تسوت قح  تمایق  رد  تنج  ران و  رایتخا 

ایلوا ایبنا و  مامت  زا  يریگتسد 

تسوت قح  تماقا  رشحم  ۀصرع  رد  ینک  نوچ 

تسوت قح  تماما  بصغ  راب  نارازه  رگ 
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تسوت قح  تماما  دناد  یم  وت  قح  بصاغ 

ار هللا  لوسر  ییایند  ود  ره  نیشناج 

ار هللا  لوسر  ییاسوم  هب  نوراه  تبسن 

ماین زا  غیت  یشکرب  هچ  نیشن ، هناخ  يوش  هچ 

مامز يریگ  فک  هب  هچ  نامیتی ، نان  يرب  هچ 

مسق وا  يایلوا  ایبنا و  ادخ و  هب 

ماما وت  یماما  وت  یماما  وت  یماما  وت 

نینمؤملاریما ای  ینینمؤملاریما  وت 

مارح دشاب  نینمؤملاریما  مان  وت  هب  زج 

مان ملاع ، رکذ  متاخ ، رکذ  مدآ ، رکذ 
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تسوت

تسوت مان  مثیم »  » لخن مامت  مدید  مدناوخ و 

تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  هبعک 

( تدالو  ) تسا وت  ناماد  رد  هام  بشما  هبعک 

تسا وت  نادرگرس  توهبم و  نامسآ 

نیملاعلل ُهمحر  كاپ  ناج 

تسا وت  نامهم  ادخ  تیبلا  بحاص 

ربب شریگ  رب  شوغآ و  نک  زاب 

تسا وت  ناج  هکلب  وت  نامهم  هن  نیا 

قوش کشا  زا  هدش  رپ  مزمز  مشچ 

تسا وت  نادنخ  بل  رب  ردیح  فصو 

يا هتفرگب  لغب  رد  بشما  هکنیا 

تسا وت  نامیا  وت ، قشع  وت ، ۀلبق 

یلع اب  بشما  هبعک  يا  نک  لاح 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

رسپ نیا  تسا  نید  ناج  ناج  هبعک 

رسپ نیا  تسا  نیقی  لها  ۀلبق 

ناوخم شدازون  تسا  دازون  هچ  رگ 

رسپ نیا  تسا  نیمألا  حور  دشرم 

ببس ار  شنیرفآ  قلخ  ّلک 
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رسپ نیا  تسا  نیرفآ  تسه  یتسه 

نید تشپ  نآرق ، يور  رواد ، تسد 

رسپ نیا  تسا  نیلسرملا  متخ  ناج 

مرح نابیرگ  رد  یباتفآ 

رسپ نیا  تسا  نیمز  رد  ینامسآ 

یلع الوم  دوب  شیالاو  مان 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

هدمآ ردیح  هبعک  ناتب  يا 

هدمآ رواد  تیب  رد  نکش  تب 

دوب بلاطیبا  نبا  ّیلع  نیا 

هدمآ رگید  هللا  لیلخ  ای 

دنکشب ار  مرح  ياه  تب  هک  نآ 

هدمآ ربمیپ  شود  رس  رب 

دیهد رس  دبعن  كاّیا  ۀمغن 

هدمآ رس  رب  رمع  ار  نارگتب 

دُحا ردب و  قدنخ و  نامرهق 

هدمآ ربیخ  بازحا  حتاف 

دیحوت دنک  یم 
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یلع ایحا  ار 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

نک زاب  بل  دسا  تنب  همطاف 

نک زاربا  ار  شیوخ  هاج  ردق و 

نزب یلثم  نم  گناب  قیالخ  رب 

نک زان  میرم  هب  يراد  یلع  ات 

لامک فاق  هّلق  يامه  يا 

نک زاورپ  نینمؤملا  ریما  اب 

نزب مد  الوم  الوم ز  ردام 

نک زاغآ  نخس  وا  يانث  اب 

شیوخ دازون  نماد  رب  نز  گنچ 

نک زاس  تیالو  روش  اب  همغن 

یلع ای  ییوگب  ات  دبیز  وت  زا 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

ماقم يا  نکر  يا  هورم  يا  افص  يا 

مارحلا تیب  يا  مزمز  يا  ینم  يا 

تینهت کنیا  دییوگ  یبن  رب 

مارتحا بشما  دیریگ  یلع  زا 

ریما نیا  تسا  ریما  نیا  تسا  ریما  نیا 

ماما نیا  تسا  ماما  نیا  تسا  ماما  نیا 
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حدم تاروت  رد  هتفگ  وا  زا  یسوم 

مان لیجنا  رد  هدرب  وا  زا  یسیع 

بش زور و  شرود  هب  ددرگ  نامسآ 

ماش حبص و  شیاپ  هب  دتفا  باتفآ 

یلع اتکی  قلاخ  ار  وا  هدناوخ 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

تسا وت  رای  نیا  تسا  ردیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

تسا وت  رادلد  وت  بوبحم ، وت ، ناج 

وت ریشمش  وت  ریش ، وت  يوزاب ،

تسا وت  راّرک  ردیح  وت ، روای 

دهد یم  تداهش  وا  زاب  مشچ 

تسا وت  رادید  قشاع  تدالو  زک 

تسد يور  هتفرگ  ار  نیریش  ناج 

بتکم راثن  ناج 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا وت  راثیا 

باتک ار  نالوسر  شحدم  رتفد 

تسا وت  راداد  قلاخ  وا  حدام 

یلع ّالا  یتفال  يادن  اب 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

نیشناج ناج و  وت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا 

نید ّلک  نامیا  ّلک  نآرق  ّلک 

کلم لیخ  ةدنامرف  ربهر و 

نیما لیربج  داتسا  دشرم و 

وربآ تدوجو  زا  هتفرگ  يا 

نینمؤملاریما يابیز  مان 

هویحلا نیع  ایلوا  ماک  هب  مه 

نیقیلا ّقح  ایبنا  مشچ  هب  مه 

ماین رد  دمحا  ریشمش  ییوت  مه 

نیتسآ رد  ادخ  تسد  ییوت  مه 

یلع اجیه  فص  لذب و  فص  رد 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

يرهظم ار  وا  وت  بیغ و  ایربک 

يرد وت  مولع و  رهش  یفطصم 

یتروص تسد و  مشچ و  ار  ادخ  وت 
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يردیح وت  یضترم ، وت  یلع ، وت 

رمقلا ّقش  زجعم  سمش و  ّدر 

يرواد تسد  وت ، دیآ  یم  وت  زا 

دنتخانشن ار  وت  ردق  نیمز  رد 

يربهر اه  نامسآ  مامت  رد 

فصو دنتفگ  تملاع  قلخ  هچ  رگ 

يرترب ملاع  قلخ  فصو  وت ز 

یلع العا  مه  یّتسه و  یلع  مه 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

ییوت نم  ياود  نامرد و  درد و 

ییوت نم  ياعد  حیبست و  رکذ و 

فاوط مارحا و  کیّبل و  فقوم و 

ییوت نم  يافص  یعس و  هورم و 

تسخن زا  مدوب  وت  اب  مدوب  هچ  ره 

نم يانشآ  متسه  هک  ره 
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ییوت

دحا هللا  وه  لق  يدوبن  رگ 

ییوت نم  يادخ  متفگ  یم  شاف 

تفگ هکنآ  درک  ملد  اب  یسیع  راک 

( ییوت نم  يادتقم  ناج  یلع  ای  )

یلع اضما  ارم  یمالغ  نک 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

معّنلاذ ای  نینمؤملاریما  ای 

مرکلاذ ای  نیقتّملا  ماما  ای 

وگب لد  روط  هللا  میلک  يا 

مدب تقلخ  ملاع  حیسم  يا 

؟ كاب هچ  خزود  زا  مناوضر  ییوت  رگ 

مغ هچ  ادرف  زا  مزورما  ییوت  رو 

امش رب  ار  نتشیوخ  مدنبب  ات 

ما هدرک  صّلخت  ار  مثیم »  » مان

باتفآ متشگ  هک  مدوب  يا  هّرذ 

می هب  مداتفا  هک  مدوب  يا  هرطق 

یلع اپ  ات  رس  وت  رد  متشگ  قرغ 

یلع ای  یلع و  ای  یلع و  ای 

بشما دنداد  وضو  ار  تیالو 
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( تدالو ) بشما دنداد  وضو  ار  تیالو 

بشما دنداد  وه  رکذ  ار  نابز 

هبعک دولوم  مدقم  نمی  هب 

بشما دنداد  وربآ  ار  مرح 

تسا نینمؤملاریما  دیع  بش 

تسا نیشن  مه  هبعک  بر  اب  یلع 

****

بشما هام ، ددرگ  هبعک  رود  هب 

بشما هارمه ، دش  تخب  ار  مرح 

دش یضترم  هاگداز  هک  نیمه 

بشما هللا ، تیب  تفای  تدالو 

تفگ نیرفآ  دوخ  تقلخ  رب  ادخ 

تفگ نینمؤملاریماای  مه  مرح 

****

دیریگب رب  رد  ار  هبعک  کیالم !

دیریگب ربمغیپ  يدیع ز  همه 

ینامی نکر  رب  دیرآ  موجه 

دیریگب ردیح  زا  شیوخ  دارم 

كرابم ردیح  خر  ياشامت 

كرابم ربمغیپ  ناج  فاوط 
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****

دوب ادتبا  غورف  قرغ  ناهج 
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دوب يدُه  راونا  يایرد  نیمز 

تشاد یلعای  رکذ  حبص ، ات  مرح 

دوب ادخ  دوب و  یلع  دوب و  یلع 

تشاد دمصلا  هللا  رکذ  مه  منص 

تشاد دحا  هللاوه  لق  يادن 

****

تسا نیا  تریگملاع  تسد  دّمحم !

تسا نیا  تریبکت  ةدنرادهگن 

...نیریش ناج  وزاب ، تسد و  اهنت  هن 

تسا نیا  تیریشمش  وت ، ریش  اهنت  هن 

تسین نیا  زج  تسا و  نیا  هک  دناد  ادخ 

تسین نینمؤملاریما  وا  زج  یسک 

هدرک زاب  ار  دوخ  شوغآ  مرح 

هدرک زاغآ  یلعای  دورس 

دّمحم نک  اشامت  نک  اشامت 

هدرک زاورپ  ادخ  ات  هبعک  هک 

دش يرواد  نسح  هدرپ  یب  نایع ،

دش يردیح  شنیرفآ  بشما  هک 

****

نیب یلع  اب  ار  ادخ  بشما  الد !
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نیب یلع  اب  ار  ایربک  لالج 

نک یلع  رد  اشامت  ار  دّمحم 

نیب یلع  اب  ار  ایبنا  مامت 

دوب مرح  وا  هاگداز  هچرگا 

دوشگب شوغآ  یلع  رهب  ادخ 

****

دیشخرد ردیح  تروص  رد  ادخ 

دیشخب رون  ار  نامسآ  نیمز و 

يریش داد  بشما  ریش ، تخد  هب 

دیشورخ رمبغیپ  شوغآ  رد  هک 

! ریبکت دناوخ ، نآرق  دوشگب ؛ نابز 

ریبکت دنازرل ، ار  هبعک  ناتب 

****

تفگ نخس  رهوگ ؛ بل  لعل  زا  دناشف 

تفگ نخس  رواد  قلاخ  یحو  ز 

دوشگب شیوخ  مشچ  هک  لوا  نامه 

تفگ نخس  ربمغیپ  صخش  اب  طقف 

تریش ریشمش و  منم  دمحا ! ای  هک 

تریزو تنید ، ظفاح  تا ، یصو 

****
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هدیرفآ ردیح  وت  رهب  ادخ 

نیعم و
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هدیرفآ روای  رای و 

ملاع قلخ  تاجن  رهب  ار  وت 

هدیرفآ ربیخ  حتف  رب  ارم 

مقح ریش  منینمؤملاریما ؛

مقح ریشمش  نم  قح و  تسد  وت 

نم منم  تنیریش  ناج  ناناج ، وت 

نم منم  تنید  ةدنرادهگن 

تراگدرورپ تمعن  مامت 

نم منم  تنییآ  نید و  لامک 

نک هگن  ار  قح  یلع  يوزاب  هب 

نک هگن  ار  قدنخ  ردب و  ار  دحا 

****

ردیح تسش  رد  اضق  ریت  ار  وت 

ردیح تسه  دوب و  داب ، تیادف 

وت زا  مکح  نم ، ۀناش  رب  ملع 

ردیح تسد  رد  وت  ریشمش  دوب 

دوب نخس  قدنخ  زا  هن  ربیخ  زا  هن 

دوب نم  تسد  رد  وت  حتف  دیلک 

****

مدوب وت  اب  تقلخ  زاغآ  زا  نم 
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مدوب وت  اب  تولخ  هچ  تولج  رد  هچ 

میتسشن مه  اب  لسر  بالسا  رد 

مدوب وت  اب  تروص  هچ  ینعم  رد  هچ 

متسشن لوا  زا  وت  اب  اهنت  هن 

متسه وت  اب  متسه  هک  ات  انامه 

****

دندیرفآ دمحا  هک  يزور  نآ  زا 

دندیرفآ دّمحم  رب  ار  یلع 

رکیپ ود  رد  ار  انشآ  حور  ود 

دندیرفآ درجم  حور  کی  ز 

دوب امس  زا  هن  نیمز  زا  یفرح  هن 

دوب ادخ  دوب و  یبن  دوب و  یلع 

****

ینیرفآ تسه  ِیتسه  وت  یلع !

ینیقیلا قح  مه  یقح و  مه  وت 

دّمحم زا  دعب  مسق  ربمغیپ  هب 

ینینمؤملاریما وت  اهنت  وت ،

تسا ماقم  نیا  اهنت ، وت  قح  طقف 

تملظ رب  رون  سابل 
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تسا مارح 

****

ناج یلع  یناج  لسر  مسج  رد  وت 

ناج یلع  ینامیا  وت  يدیحوت ، وت 

! الوم دنگوس ، مروخ  یم  نآرق  هب 

! ناج یلع  ینآرق  وت  ینآرق  وت 

وت یب  تسا  ران  مزیه  تدابع 

وت یب  تسا  راخ  دهد  لگ  را  تشهب 

****

وت یب  تسین  ناج  ار  هللا  باتک 

وت یب  تسین  نامیا  زین  ار  کلم 

میوگ بذک  رگ  متسین  ناملسم 

وت یب  تسین  ناملسم  مه  ناملس  هک 

منید تسه  اربت  الوت و 

منیا نم  ملاع  همه  يا  دینادب 

****

دندیرفآ ردیح  رهم  اب  ارم 

دندیرفآ ربنق  شفک  كاخ  ز 

نم رب  دنداد  یمثیم  نابز 

دش یلعای  مدامد  میاه  سفن 
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دش یلعای  مثیم »  » ِلخن مامت 

دنک یم  يرامش  رتخا  رحس  ات  بشما  یتسه 

( تدالو ) دنک یم  يرامش  رتخا  رحس  ات  بشما  یتسه 

دنک یم  يراد  هدنز  بش  اه  هدید  رد  مه  باوخ 

دنکیم يراهب  ون  میسن  زاجعا  داب 

دنکیم يراتت  کشم  دوخ  کشا  زا  ار  كاخ 

دنکیم يراج  هدید  زا  قوش  کشا  مزمز  هاچ 

دنکیم يرارقیب  تسا و  هر  رد  شمشچ  هبعک 

مرح رد  دیآ  هناخ  بحاص  هک  هدوشگب  مشچ 

مرح رد  دیآ  هناحیر  اب  حور  نابغاب 

ار هبعک  ماب  دیناشفارب  لگ  کئالم  يا 

ار هبعک  مارتحا  بشما  دیریگ  رتشیب 

ار هبعک  مان  دیرآ  بل  هب  دیاب  وضو  اب 

ار هبعک  مایپ  بشما  نکر  راچ  زا  دونشب 

ار هبعک  مالس  رکذ  مه  هبعک  مایپ  مه 

ار هبعک  ماما  دوخ  اب  دروآ  هبعک  مام 

ینک يراد  نامهیم  ات  وش  هدامآ  مرح  يا 

ار شیوخ  نامهیم 
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ینک يرای  مغ  جوم  رد 

دیسر تناناج  هک  اشگب  دوخ  شوغآ  مرح  يا 

دیسر تنانامهیم  نابزیم  هن  نامهیم 

دیسر تناکرا  راچ  نکر  هک  نک  يرادیاپ 

دیسر تنازورف  دیشروخ  هام  ياجب  بش 

دیسر تنانم  یح  يادخ  نسح  رهظم 

دیسر تناج  نونکات ،  يدوب  حور  یب  رکیپ 

وت يوس  دمآ  ردیح  رد  نکزاب  رد  نکزاب 

وت يوس  دمآ  ردام  اب  یبن  ناج  قح  ریش 

مرح راداد  يوس  زا  هدش  توعد  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

مرح رادید  هب  وس  ره  زا  تخود  نیب  قح  مشچ 

رح م رات  بش  رد  شدوجو  دیشروخ  تفات 

مرح راوید  هب  دوخ  يور  تشاذگب  رجح  نوچ 

مرح رای  وا  تشگ  مهوا  رای  دش  مرح  مه 

مرح رادقم  دوزفا  شترضح  مودق  اب 

شرهوگ مظعا  هللا  یلو  دوب و  فدص  وا 

شرس درگ  رب  هناورپ  نوچ  دیدرگیم  هبعک 

وا يور  نداز  درد  زا  لگ  تخادنا  ناهگان 

وا يوکین  تعلط  زا  قرع  رهوگ  نوچ  تخیر 

وا يوجلد  تماق  رس و  درد ،  زا  نامک  دش 
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وا يوش  مه  وا  موق  مه  وا  لاح  زا  ربخ  یب 

وا يوس  شنیرفآ  مشچ  هبعک  يوسب  وا 

وا يوگ  قح  بل  لعل  نخس  مرگ  ادخ  اب 

یهگآ منورد  درد  زا  وت  بشما  ادخ  یک 

یهر اشگب  دوخ  وت  نم  رب  وس  راچ  زا  هار  هتسب 

لیلج يادخ  يا  ناهانپ  یب  هانپ  يا 

لیلد مه  یغارچ  مهار  ناگدرک  مگ  هر  هک  يا 

یناب تیب و  دوبعم  دوخ  وت  يا 

فطل رب  ما  هتسب 
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لیخد مناج  هتشر  زا  وت 

لیلذ دبعنم  یتسا و  لیلج  دنوادخ  وت 

لیقث یهوک  نوچ  هتشگ  مشود  يور  رب  مغراب 

ما هناخ  نیا  رد  وت  نامهم  هک  امرف  میرای 

ما هنادرد  نم و  رب  تیوسب  یهار  نک  زاب 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نید  نکر  بشما  هبعک 

يا هتفرگب  لغبرد  ار  نیمالا  حور  دشرم 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیبم  نآرق  لصا 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیلسرملا  متخ  ناج 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیرفآ  تسه  یتسه 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  نیتملا  لبح  قح  ریش 

رسپ نیا  تسا  نیقی  لها  هبعک  لد  هلبق 

رسپ نیا  تسا  نینموملاریما  ملاع  یجنم 

تسا ردیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناج  ادخ  تسد  نامه  نیا 

تسا رواد  يادخ  نسح  هنیئآ  نامه  نیا 

تسا ریبخ  حتف  ریشمش  ادخریش  نامه  نیا 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ یتسه  مامت  ینعی  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیا 

تسا رتالاب  ام  كرد  لقع و  حدم  فصو و  نیا ز 

تسا رخآ  همه  اه  نیا  تسا و  رهاظ  تسا و  نطاب 

تسافص یعس و  رجح  رجح و  مزمز و  ماقم و  نیا 
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تسا یفطصم  نیشناج  نیملسم و  ياوشیپ 

دش زاسمد  اعد  اب  شناج  تیب  رانک  رد 

تسا زاجعا  نیا  تیبلا  برز  ادیپ  ناهگان 

دش زاب  نابیرگ  كاچ  نوچ  راوید  نماد 

دش زاورپ  رد  هبعک  زارف  رب  هبعک  حور 

دش زاوآ  نیا  هبعک  تشخ  تشخ  زا  کلف  رب 

دش زاغآ  وت  دنزرف  رب  زاغآ  انب ز  نیک 
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تا هناورپ  مرح  بلاط ،  افص  قشاع  رجح  يا 

تا هناخ  رد  اپ  راذگب  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ای  یلخدا 

مدق راراس  رس  نآ  دش  هبعک  رد  ناهن  ات 

مرتحم وا  مدقم  اب  دش  شیپ  زا  شیب  هبعک 

مهب دمآ  قح  رما  زا  مرح  راوید  زاب 

مرح یتح  دش  هچ  دنادیمن  سک  اجنیا  رگید 

مرکلاوذ يادخ  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب و  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

ملق تسد و  هحفص و  مالک و  زا  دیانراک 

لال تسا و  گنگ  نابز  زجاع  ملق  نونجم و  لقع 

لالجلاوذ كاپ  تاذ  زج  دش  هچ  دنادیمن  سک 

( مالسلا هیلع   ) یلع راداد  تاذ  زج  دش  هچ  دنادیمن  سک 

( مالسلا هیلع   ) یلع راسخر  عمش  درگ  ددرگیم  هبعک 

( مالسلا هیلع   ) یلع راونا  دباتیم  شرعرب  مرح  زا 

( مالسلا هیلع   ) یلع رادید  قوش  رس  رد  تشاد  شنیرفآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع رادنامهیم  دوخ  هناخ  رد  ادخ  دش 

( مالسلا هیلع   ) یلع راب  رهگ  ياه  بل  رب  قح  رکذ  دوب 

یلج توص  اب  دنتفگ  یم  هبعک  ياه  گنس 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ناج  ار  حاورا  يا  هلبق  ار  مرح  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ناوضر  سودرف و  تلئاس  يادگ  يا 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ای  نامهم  دالیم  بش  رد  ار  ادخ  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  نآرق  هدناوخ  دمحا  تسد  يور  هب  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ناکاپ  ناج  زا  رتکاپ  وت  یتسیک 

متسیک
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( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ناماد  هدولآ  مثیم )  ) نم

ماوت نابحم  هاگرد  كاخ  متسه  هک  ره 

موت ناوخ  انث  نم  نم ،  ربهر  ماما و  وت 

حدم

یلع ای  نایرگ  مشچ  اب  تهگرد  رب  مدمآ 

یلع ای  نایرگ  مشچ  اب  تهگرد  رب  مدمآ 

یلع ای  نامهم  وت  رب  نم  یملاع  میرک  وت 

ماوت ربق  رئاز  مهانگ  اپ  ات  رس  هچ  رگ 

یلع ای  نادرگم  نم  زا  تمحرم  فطل و  يور 

فجن رهش  رد  هک  نم  يوزرآ  يرمع  هدوب 

یلع ای  ناج  لد و  زا  تحیرض  مسوب  میآ و 

هانگ درد  زا  مرامیب  نم  تسیدرد  ار  هک  ره 

یلع ای  نامرد  وت  فطل  زج  هب  مدرد  رب  تسین 

لغب رد  مریگب  ار  تربق  هبعک  نوچ  مدمآ 

یلع ای  نامیپ  دهع و  رگید  راب  مدنب  وت  اب 

اه نرق  زا  دعب  هچ  زا  مسرپ  وت  زا  ات  مدمآ 

یلع ای  ناهنپ  هدید  زا  ترسمه  ربق  هدنام 

ما هدنامرد  ملئاس  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  ناسحا  باب  تمحر  نم ز  رب  نک  زاب 

ریگب ار  مناج  غرم  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


یلعای نادرگب  دوخ  حیرض  رود  مرک  زا 

ادخ مشچ  يا  رخآ  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  ناماد  هدولآ  نم  رب  نک  هگن  کی 

اطخ مرج و  همه  اب  میوگ  وت  اب  ات  مدمآ 

یلع ای  نآرق  هب  مراد  تتسود  متسه  هک  ره 

تلتاق رب  ار  شیوخ  ياذغ  يداد  یم  هک  يا 

یلع ای  ناّبحم  زا  متسه  هک  نم  رب  نک  فطل 

میوگ وت  اب  ات  مدمآ 
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ریگب متسد  یلع  ای 

یلع ای  نایاپ  هب  دیآ  نم  رمع  هکنآ  زا  شیپ 

تسا ربهر  ماما و  ار  ام  یفطصم  زا  دعب  هک  نآ 

( حدم ) تسا ربهر  ماما و  ار  ام  یفطصم  زا  دعب  هک  نآ 

تسا ردیح  هبعک  دولوم  یبن  قح  ریش 

ءایلوا لک  يالوم  ایبنا  عمج  عمش 

تسا ربهر  ار  نیملسم  ادتقم و  ار  نیقتم 

ءایبنالا متخ  هللا  لوسر  يدوب  یمن  رگ 

تسا ربمغپی  نینموملا  ریما  متفگ  یم  شاف 

تسیلع رد  مملع ،  رهش  دوخ  نم  هک  ربمغیپ  تفگ 

تسا رد  زا  هار  یتسین  یمارح  وت  ردارب  يا 

تسیلع رهم  یلع  رهم  یلع  رهم  نید  ناج 

تسا رس  یب  مسج  تسین  نید  یلعرهم  یب  نید 

رشح زور  ددرگ  روشحم  یلع  ضغب  اب  هکره 

تسا رفاک  درآ  شیوخ  اب  رگا  ناملس  تعاط 

ما یک  مناد  یمن  مدوب  یم  هک  مناد  یمن  نم 

تسا ربهر  منینموملاریما  مناد  یم  کیل 

شنماد رد  نم  تسایرد  یلع  یناوخ  ما  هرطق 

تسا رورپ  هرذ  دیشروخ  یلع  یئوگ  ما  هرذ 

تسیلع فاصوا  تسا  نامیا  تبحص  اجک  ره 
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تسا رکش  ریش و  دننام  یلع  نامیا و  فرح 

ار دیشروخ  دنکیم  یناب  هیاس  شدق  ورس 

تسا ردیح  ياول  لظ  رد  هک  ره  رشحم  زور 

قلخ مشاب ز  رت  هنشت  رشحم  زور  مراد  تسود 

تسا رثوک  ضوح  یقاس  یلع  منادیم  هکنآ  ز 

نینموملا ریما  دالوا  رهم  زا  یلدرخ 

تسا رز  میس و  ناهج  کی  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ 

دربن را  دزیرگ  وکنآ  یصو ،  ار  دمحا  تسیک 

تسا ربیخ  حتف  حاتفم  شیوزاب  وگ  یسک  ای 
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یلع يالوت  یب  تلادع  اوقت و  دهز و 

تسا رتسکاخ  ای  دود  ای  قح  رهق  رارش  ای 

یلع گنسمه  دناوخ  تفالخ  رد  ار  دوخ  هکنآ 

تسا ربنق  هار  كاخ  میوگ  هک  شردق  نآ  تسین 

باتب یناوتب  هچ  ره  رشحم  زور  اباتفآ 

تسا رشحم  ناب  هیاس  تیالو  هاش  مچرپ 

یلع رهم  اب  هللا  لیلخ  رب  دش  لگ  هلعش 

تسا رذآ  هوک  هلال  ره  یلع  رهم  یب  هنرو 

لسر متخ  اب  هک  مناد  اوشیپ  ار  یلع  نم 

تسا رخآ  رخآ  زور  تسا و  لوا  لوا  زور 

عوکر لاح  رد  هک  مناد  ادتقم  ار  یلع  نم 

تسا رواد  زا  شا  یشخب  متاخ  ناش  رد  امنا 

ما یکاپ  هاوگ  مراد  یم  تسود  ار  یلع  نم 

تسا ربمغیپ  هیرذ  ردیح و  یتسود و 

نم نامیا  نم  نیئآ  نم  نامیپ  نم  دهع 

تسا ردیح  اب  یتسود  تقلخ  حبص  زا  رت  شیپ 

رز بآ  اب  رگ  هک  یلها )  ) زا میوگ  یتیب  هفرط 

تسا رترب  شردق  زاب  ددرگ  هبعک  باب  شقن 

" یلع نامالغ  ضغب  دوب  لد  رد  ار  هکره  " 

 " تسا ردام  زا  اطخ  میوگ  مدش  اب  ردارب  رگ  "
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وا درگددرگ  هتسویپ  قح  هک  نآ  ردیح  تسیک 

تسا روحم  تمایق  ات  اار  قح  هک  نآ  ردیح  تسیک 

وا حدم  ادخ و  شحادم  هک  نآ  ردیح  تسیک 

تسا رثوک  ردق و  ریهطتو و  غلب  یتا و  له 

لسر متخ  بل  لعل  زا  هک  نآ  ردیح  تسیک 

تسا رهوگ  دقع  وچمه  يراج  هتسویپ  وا  حدم 

ردیح تسیک 
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تسادخ نسح  نانچمه  شحدم  هک  نآ 

تسا ربکا  يادخ  نصح  رد  زینوا  هعیش 

تسایبنا ناج  زرح  تمان  هکنآ  يا  یلع  ای 

تسا رسفا  ار  ایلوا  تکاخ  هکنآ  يا  یلع  ای 

ماوت تایانع  نوهرم  وت  زا  مرود  هچرگ 

تسا رواخ  رهم  شوغآ  رد  تسه  اج  ره  هرذ 

ماش حبص و  ره  نم  دنب  زا  دنب  دنزاس  ادج  رگ 

تسا ربهر  ماما و  نم  رب  یلع  میوگیم  زاب 

یط تشگ  شرمع  نارود  یلع  اب  وکنآ  شوخ  يا 

تسا رخآ  ياه  هظحل  ات  یلع  اب  وکنآ  رتشوخ 

ارم وت  ناج  یلع  مراد  یگدنز  رد  ار  وت  نم 

تسا رگیدکی  رب  موزلم  الوم و  دبع و 

تسا یضترم  نادناخ  يانث  ات  مثیم )  ) مظن

تسا رشحم  زور  حبص  ات  وا  ناوید  نادواج ، 

مینک یم  شباختنا  ام  الو  رهب  ار  هکنآ 

( حدم ) مینک یم  شباختنا  ام  الو  رهب  ار  هکنآ 

مینک یم  شبارخ  تسم و  الب  ماج  زا  لوا 

مینک یم  شران  هب  یقرب  اب  تشگ  ناج  رگا  ناج 

مینک یم  شبآ  هلعش  کی  اب  دوب  لد  رگا  لد 

دننک یم  شباطخ  ایرد  دش  وچ  ییایرد  هرطق ،
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مینک یم  شباسح  دوخ  زا  دوب  ام  اب  هک  ره 

میور شلابندب  ام  دزیرگیم  اج  ره  هدنب 

مینک یم  شباطخ  دوخ  دبع  هدناوخ  رگید  راب 

ام نارفغ  رد  رب  دیایب  يراک  هنگ  رگ 

مینک یم  شباوج  یک  درادن  ام  زج  سک  چیه 

تسیلگ نوچمه  الب  نوناکب  نموم  ةدنب 

مینک یم  شبالگ  هدناشوج  شیوخ  رانب  ام 

ام يوک  رد  دهن  یم  تلجخ  گشا  اب  ور  هکنآ 
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مینک یم  شباوث  رب  لدبم  درآ  هانگ  رگ 

ام بیج  زا  دسک  رس  ات  ام  قاتشم  دش  هک  ره 

مینک یم  شبارتوب  ياپ  كاخ  لوا  ماگ 

ام يوک  رد  نینمؤملاریما  يالوت  اب 

مینک یم  شبان  ّرُد  يرایب ، یگنس  را  مثیم » »

تسا یلع  ادخ ، يامن  مامت  هنییآ 

( حدم  ) تسا یلع  ادخ ، يامن  مامت  هنییآ 

تسا یلع  ادتبا ، ملق  مقر ، دز  هک  یشقن 

ادخ تروص  ادخ ، نابز  ادخ ، تسد 

تسا یلع  اهتنا ، یب  هدنب  شیگدنب  رد 

لوسر مد  لوسر و  محل  لوسر و  ناج 

تسا یلع  ادخ ، لوسر  ریش  ادخریش و 

ینمؤم درم  ره  نز و  ره  هب  یبن  زا  دعب 

تسا یلع  ادتقم ، یلع ، ماما  یلع ، الوم 

تسا دمحم  ای  اعد  تقو  هب  یلع  رکذ 

تسا یلع  ای  دوبعم  هگرد  هب  یبن  رکذ 

يرگید دوب و  يرگد  نارگید  يالوم 

تسا یلع  ام ، يالوم  هک  شاب  هاوگ  برای 

یلع هعیش  بل  هب  اعد  نیرتابیز 

تسا یلع  یضترم  ای  دمحم و  یفطصم  ای 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 572 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تساجک ازج  زور  هب  هعیش  ياج  دیناد 

تسا یلع  اجک  ره  ادخ  هب  مروخیم  دنگوس 

تفخ لوسر  ياج  هب  هکنآ  لوسر ، سفن 

تسا یلع  ادف ، دّمحم  هار  هب  دنک  ناج  ات 

دنک یم  رارقا  دوخ  ینمشد  هب  نمشد ،

تسا یلع  اشگربیخ ، يوزاب  تشاد  هک  يدرم 

ار راگدنوادخ  باتک  هللا  مسب 

تسا یلع  «، اب » هک دنادب  تسا  یلعاب  هک  سکره 

میحج و میسق  ادخ ، مشچ 
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رشح هب  نانج 

تسا یلع  امس ، ضرا و  رگنل  ادخ و  تسد 

نونمؤم اهاط و  میرم و  رون و  لیزنت و 

تسا یلع  اتا ، له  رمز و  هبوت و  نیسای و 

دنک ام  هب  یهاگن  هک  منک  اعد  متفگ 

تسا  u یلع اعد ، رکذ و  تباجتسا و  هک  مدید 

دنکفا هیاس  ادخ  ياول  نوچ  رشح  رب 

تسا یلع  اول ، بحاص  هک  قلخ  هب  نایع  ددرگ 

ایربک تاذ  مرح  رد  هک  نکش  تب  نآ 

تسا یلع  اپ ، دنوادخ  تسد  ياج  تشاذگب 

جح ماقم و  نکر و  مزمز و  میطح و  رجح و 

تسا یلع  افصو ، یعس  هیبلت ، رکذ و  تاقیم و 

نک ریس  هللا » ُمکیلو  اّمنا   » رد

؟ تسا یلع  ای  دننارگد  یلو  يرگنب  ات 

مخ ریدغ  رد  یبن  تفگ  ریدغ  زور 

تسا یلع  اب  هک  سکره  رصان  شاب  وت  برای 

شتداهش ات  دوخ  تدالو  زا  هک  سک  نآ 

تسا یلع  اوه ، تسد  هب  دادن  لد  هظحل  کی 

دوخ بان  رعش  رد  هک  تسا  یعفاش  لوق  نیا 

؟ تسا یلعادخای  ادخ ، تسا  یلع  ارم  اتفگ 
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شوگ هب  دسر  دمحم  توص  زونه  مثیم " "

تسا یلع  امش ، ماما  هک  دنز  یم  دایرف 

تسوا همه  اپارس  یلع  یلع و  دمحا 

( حدم ) تسوا همه  اپارس  یلع  یلع و  دمحا 

تسوربا قاط  ود  نوچ  ود  نیا  یکیدزن 

هللااب ّالا  هّوق  الو  لوح  ال 

تسود ود  نیب  رد  تسا  نمشد  هس  ياج  یک 

ارحص یشوماخ  يا  بش  ياه  یگریت  يا  الا 

( حدم ) ارحص یشوماخ  يا  بش  ياه  یگریت  يا  الا 

اپ ات  رس  شوگ  اه  ناشکهک  اهنامسآ  اه  نیمز 

دیآ یم  هک  ياوآ  هتسکشب  لد  زا  دینیبب 

اج زا  دنک  رب  ار  کلف  داینب  تسا  کیدزن  هک 

داتفا هریت  كاخ  هب  یئاپ  زا  هداتفا  مادک 

ادیش یقشاع  نوچ  وا  تسا و  قوشعم  كاخ ،  یئوگ  هک 

؟  درابیم تسیک  کشا  هفوک  ياه  لخن  ياپ  هب 

امرخ هلخن  دشونب  شمشچ  همشچ  زا  بآ  هک 

مدید متشگ و  بش  تملظ  رد  اه  لخن  درگ  هب 

اتکی قلاخ  تاذوحم  ار  نینموملا  ریما 

رس رب  شتنج  ياوه  ین  میجح و  زا  شوخ  هن 

ادرف هشیدنا  رد  هن  زورید و  سوسفا  رد  هن 
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دیوگ هزرل و  ایند  ياضعا  رب  هدنکفا  مشخ  ز 

العا یلاع  یلع  زا  یهاوخ  هچ  ایند  يا  هک 

نیهاش هجنپ  ریز  هب  ار  تماد  هدیسوپ  هنم 

اقنع بناج  ار  دوخ  چوپ  ياه  هناد  ناشفیم 

وت كاچ  هنیس  ناقشاع  لاخ و  طخ و  نیا  وت و 

اه بش  يرادیب  هلان و  هآ و  کشا و  نیا  نم و 

متفگ تمئاد  قالط  دوخ  رمع  زاغآ  زا  نم 

ایند يا  يریغ  يرغ  رود ،  وش  رترود  مشچ  ز 

دندرگ رت  هنشت  هکلب  دندرگ  یم  وت  زا  باریس  هن 

دوخ و ناگنشت  ماک  هب  يزیر  رگا 
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ایرد دص 

مراد رت  تسود  تیاه  جنگ  لک  دناد ز  ادخ 

اباب نم  هب  دیوگ  دنک  او  بل  ردپ  یب  یلفط  هک 

نم نوچ  يربهر  یباین  رگید  نامسآ  يا  درگب 

ادوس دنک  يرایرهش  يریقف  کشا  اب  هک 

دزیر ودع  نوخ  وا  ریشمش  هغیت  زا  زور  هب 

ارحص رد  کشا  درابب  شنایرگ  مشچ  زا  بش  هب 

نم گنج  هب  ملاع  همه  رگ  دزیخ  میب  مرادن 

اضعا مدزرل  یمیتی  لفط  هیرگ  زا  یلو 

هتسب رب  تخس  منینهآ  ياه  هقلح  اب  رگا 

امص هرخس  رب  اه  هوک  جوا  هب  مدنناشک 

مدنیوگ نودرگ و  نیا  ددرگ  رپ  رز  میس و  زا  رگ  و 

اجکی نآ  تسه  مامت  ایند و  وت  نآ  زا  هک 

يروم مد  زا  ار  يا  هناد  مریگ  هکنیا  دزم  هب 

ار یفیعض  روم  دوخ  مرازاین ز  قح  قح  هب 

زگره ناگداتفا  رب  ملظ  نانموم و  ریما 

اشاح ناگراچیب  رب  جنر  یضترم و  یلع 

هفقو یب  دندید  نمز  مدرم  افو  رهم و  اب 

اورپ یب  دندرک  افج  روج و  مخساپ  رد  یب 

میاهنت ياهنت  نانچ  دوخ  ناتسود  نایم 
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اوجن منکیم  نارای  مشچ  زا  رود  هاچ ،  اب  بش  هک 

دوخ مام  ناتسپ  رب  قوش  دراد  هک  كدوک  نآ  زا 

اسرف ناج  ياه  مغ  نینچ  اب  رتشوخ  گرم  ار  یلع 

مدینشب اه و  لئاس  هب  مداد  نان  هک  یئاه  بش  هچ 

ام داد  ریگرب  یلع  زا  بر  ای  دنتفگ  یم  هک 

یکیرات ناماد  رد  تخانشب  ارم  لئاس  نآ  هن 

رد نم  هن 
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اشفا دوخ  مان  شیارب  مدرک  وا  دزن 

زگره یتخانشن  ارم  لئاس  نآ  وچ  ایند  مه  وت 

اورپ یب  هتسویپ  ارم  راز  لد  يدرک  نوخ  هک 

یتسب ارم  ياناوت  تسد  نانمشد ،  نیب  وت ، 

ادعا فک  رد  يداهن  یتفرگ و  ار  مقح  وت 

یتشک رد  راوید و  نآ  نیب  رد  ارم  دنزرف  وت 

ارهز تروص  رب  يدز  یلیس  نم  مشچ  شیپ  وت 

شتآ ما  هناخرب  يدز  يدوشگب  ملظ  تسد  وت 

اپ زا  یتخادنا  رد  تشپ  ار  میماح  اهنت  وت 

مناد یم  هک  رورپ  نود  خرچ  يا  نکم  یفخم  نم  ز 

اضما میمولظم  دوش  رس  نوخ  هب  اه  بش  نیمه 

هفوک دجسم  رد  اعد  بارحم  هب  اه  بش  نیمه 

يوقت هدنبات  لعشم  دیارگ  یشوماخ  هب 

مناد مهاگآ و  دوخ  هک  ایند  نمز  یفخم  نکم 

اتکی قلاخ  تاذ  هار  رد  ات  ود  مقرف  دوش 

هفوک دجسم  هایس  ياه  بش  وچ  اه  بش  نیمه 

يربک بنیز  سابل  یلین  ممتام  رد  دوش 

( مثیم  ) دش هتشک  تورم  لدع و  تدش  زا  یلع 

الوم نآ  لدع  تمایق  حبص  ات  تسا  دیواج  هک 

وت تبرغ  حرش  خیرات  یمامت  الا 
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( حدم ) وت تبرغ  ِحرش  خیرات  یمامت  الا 

وت تبرت  دوجو  ِناهج  هکلب  هن ، فجن 

مالسا ةرهچ  هک  هفوک ، دجسم  كاخ  هن 

وت تبرت  نوخ  یئادخ ز  گنر  هتفرگ 

دیهش نوخ  هب  مسق  تلادع  حور  هب  مسق 

وت تلادع  تدش  زا  وت  لتق  هدوب  هک 

سوسفا یلو  یئوت  ملاع  ود  رادمامز 

وت ّتیعر  بش  زور و  متس  وت  رب  درک  هک 

جنگ هب 
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یلو دوب  هطاحا  تناهج  ياه 

وت تورث  غیت ، بسا و  هرز و  دوبن 

یتسا راگزور  درمناوج  گرزب  نآ  وت 

وت تیانع  زا  هدنمرش  هدمآ  نمشد  هک 

يدیزرل میتی  لفط  رب  رد  هنوگچ 

وت تردق  تسد  هب  یتیگ  ود  مامز  الا 

قلخ تعاطا  ناربمغیپ  همه  تدابع 

وت تیالو  یب  تسین  قح  ترضح  لوبق 

کلم سنا و  ّنج و  تاعاط  تسا ز  رتوکن 

وت ّتبحم  زا  یفرح  ملمع  ۀمان  هب 

دنگوس مروخ  یم  ردق  بش  ياه  هظحل  هب 

وت تفارش  زا  تفای  فرش  ردق ، ماش  هک 

تسا يدرمناوجان  نیع  نیا  میوگن  رگا 

وت تداهش  زا  يدرمناوج  دیهش ، دش  هک 

دیشخب وربآ  ردق  بش  هب  ار  زامن 

وت تدابع  ةداّجس  هب  وت  تداهش 

ریشمش اب  وت  یناشیپ  تشگ ز  هدوشگ 

وت تیاهن  یب  جنر  مغ و  درد و  باتک 

دتفا اپ  ریز  هک  نآرق  ۀیآ  ناسب 

وت تمرح  تشگ  لام  اپ  هک  تسا  وگ  ادخ 
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زونه داهن و  رس  تشپ  رشب  هک  اه  نرق  هچ 

وت تبرغ  يادص  دیآ  رب  هفوک  هاچز 

مسق دیهش  يدش  دجسم  هب  هک  يا  هظحل  هب 

وت تدالو  ۀظحل  زا  هدش  مرح  مرح 

ربمغیپ سفن  محل و  مد و  یّصو و  یئوت 

وت تّوخا  رب  تسد  دهد  هک  وا  ریغ  هب 

ندز هلصو  شیوخ  شفک  رب  ندوب و  ریما 

وت تموکح  رد  وت  زا  رگم  دنا  هدیدن 

زاجح رصم و  ماش و  هب  دش  ناگمه  دزنابز 

وت تلیضف  رد  تفگ  ودع  هک  يا  هدیصق 
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دوخ نمشد  هب  دوخ  ریشمش  وت  ریغ  هداد  هک 

وت تّوتف  همهنیا  رب  وت و  رب  دورد 

بجع تسین  يرشحم و  فص  رادمامز 

وت تعافش  دسر  نمشد  هب  رشح  زور  هک 

مناساره نآ  زا  تمایق  هاگداد  هب 

وت تمارک  زا  وفع  دوش  وت  لتاق  هک 

زاغآ زا  تشگ  هک  مثیم »  » تداعس یهز 

وت تبیصم  ۀیرگ  وا  هدید  بیصن 

تقلخ ملاع  درم  ربا  يا 

( حدم ) تقلخ ملاع  درم  ربا  يا 

تقلخ ملاع  درم  ربا  يا 

تقلخ مکحم  ناکرا  نکر 

لوسر ناج  ادخ و  یلو  يا 

لوسر نامدود  لک  ردپ 

یلزی مل  تاذ  هک  سب  نیا  تفصو 

یلع تسا  یلع  منم ، العا  تفگ 

یلع تسا  دمحا  حور  وت  حور 

یلع تسا  دمحم  دمحم ،  وت 

كالول هجاوخ  وچ  مدینش  نیا 

كاخ رس  زا  تشذگرب  امس  هب 
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تشاذگب کلف  هن  جوا  رب  ياپ 

تشادن هار  مهو  هک  اجنآ  تفر 

دوجو قوف  دوب  هک  ییاج  تفر 

دوجوملاوه رد  دیدرگ  قرغ 

شننملاوذ لامج  غورف  رد 

شندب رب  دوب  هداتفا  هزرل 

تشاد شهاگن  لزی  مل  قلاخ 

تشاذگب شا  هناش  هب  تمحر  تسد 

اه تب  نتسکش  يارب  وت 

ادخ تسد  ياج  هب  يداهن  اپ 

ینت ناج و  مامت  ار  یبن  وت 

ینکش تب  لوسر  شود  هب  وت 

يرشب ره  مهو  رتارف ز  وت 

يربت یب  لیلخ  ای  يردیح 

ره
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تسکش وت  هدارا  زک  یتب 

تسب وت  رهم  هب  لد  تفگ و  یلع  ای 

دنداتفا هدجس  هب  اه  تب  همه 

دنداد یم  مالس  وترب  همه 

تسیک دمحا  سیفن  سفن  وت  زج 

تسیک دمحم  رثوک  یقاس 

لییاکیم تفرگ  تعفر  وت  هب 

لییاربج تفای  میلعت  وتز 

ردب هب  ردب  وچ  يا  هدنشخرد  وت 

ردق هلیل  هب  يا  هداد  فرش  وت 

يدید دحا  رد  مخز  دون  وت 

يدیدرگ لوسر  رود  زاب 

ینآرق تایح  انامه  وت 

یناقرف رون و  نارمع و  لآ 

دیدرگ مرک  وت  لذب  زا  مرک 

دیدرگ مرح  وت  ضیف  زا  مرح 

يدید لد  مشچ  هب  ار  ادخ  وت 

يدیشخب تایح  نآرق  هب  وت 

يا همه  ربهر  رصع  ره  هب  وت 

اهیلع هللا  مالس  يا  همطاف  ماما  انامه  وت 
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يربز ار  مولع  مامت  وت 

يرتشیپ ملع  هرامه ز  وت 

ییاه نمجنا  عمش  نامه  وت 

ییاهنت عمج  نیب  اج  همه 

يا هتخانشان  زار  نامه  وت 

يا هتخانش  ار  قلخ  همه  هک 

دنا وت  ياعد  هنشت  اه  لخن 

دنا وت  يادص  قشاع  اه  هاچ 

وت ییافطصم  جارعم  عمش 

وت ییاه  هبارخ  غارچ  ای 

ریدق یح  يادخ  مالک  مه 

ریقف ریپ  قیفر  نیشن و  مه 

لد نمشدز  درب  یم  وت  رهم 

شرافس يدوب  هدرک 
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لتاق

دیور یم  كاخ  بلق  زا  لگ  ات 

دیوگ یلع  ای  هفوک  دجسم 

تسوت هلالس  نامه  ینابرهم 

تسوت هلاس  رازه  مخز  لگ 

تسوت تلاسر  یگدازآ  لدع و 

تسوت تلادع  وت  لتق  ثعاب 

لالقتسا وت  يا  هداد  ار  لدع 

لاملا تیب  غارچ  لیلد  هب 

وربا ات  تفاکش  تقرف  هچرگ 

وضو تفرگ  وت  نوخ  زا  دجسم 

زاورپ اعد  زا  يداد  اعد  هب 

زامن درب  زامن  تزامن  هب 

یلع تسیز  لدع  دیحوت و  وت  هب 

یلع تسیرگ  نوخ  ریشمش  وت  هب 

وت مغ  زا  دوب  هتسخ  نامسآ 

وت مهرم  تشگ  ریشمش  مخز 

يدش رای  لصو  قاتشم  همه 

يدش راگتسر  ریشمش  هب  ات 

دوب شنیب  مشچ  کشا  وت  نوخ 
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دوب شنیرفآ  مخز  وت  مخز 

دوب همه  ایبنا  غاد  وت  غاد 

دوب اهیلع  هللا  مالس  همطاف  غاد  نآرق و  غاد 

نیشن هبارخ  دنسم  کلف  يا 

نیمز كاخ  هب  نامسآ  همه  يا 

بش لد  رد  شود  هب  امرخ  نان و 

بش لفحم  غارچ  ار  ارقف 

تخاب وت  رهم  هب  لد  هک  یمیتی  نآ 

تخانشن ار  وت  يدوب و  شردپ 

الوم مسق  تتبرغ  وت و  هب 

الوم مه  زونه  یسانشان 

دزیخرب داهن  زا  سفن  ات 

دزیر تمدقم  هب  مثیم "  " کشا

نینمؤملا ریما  ای  الوا  قلخ  زا  قلخ  هب  يا 

الوا قلخ  زا  قلخ  هب  يا 
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( حدم ! ) نینمؤملاریما ای 

! نینمؤملاریما ای  الوم  سنا  نج و  هب  يو 

دنا هداتفا  ادج  مه  زا  ةرطق  وت  یب  قلخ 

! نینمؤملاریما ای  ایرد  دندرگ  یم  وت  اب 

میحرلا نامحر  هللا  مسب  ءاب  وت  زج  تسیک 

! نینمؤملاریما ای  یلاعت  قح  باتک  رد 

ادخ رد  ییادخ  ات  ییادخ  اب  ییادخ  زا 

! نینمؤملاریما ای  العا  دبع  ار  ادخ  يا 

وت ياوآ  دیسر  ششوگ  رب  جارعم  بش  رد 

! نینمؤملاریما ای  الاب  تفر  دمحا  هچ  ره 

تسا خزود  زا  يا  هلعش  وت  یب  نینوک  تعاط 

! نینمؤملاریما ای  ار  ام  وت  رهم  دَوب  سب 

ادخ مشچ  همه  يا  ام  ندوب  زا  رت  شیپ 

! نینمؤملاریما ای  ام  رب  وت  يدوشگب  مشچ 

تسه هک  مناد  ردقنآ  یتسه  هک  مناد  یمن  نم 

! نینمؤملاریما ای  اهنت  وت  یب  ملاع  قلخ 

تشگ هک  مناد  ردقنآ  یتسه  هک  مناد  یمن  نم 

! نینمؤملاریما ای  ارهز  وت  هار  ۀتشک 

یسک ناماد  هب  شتسد  دَوب  رشحم  رد  هکره 

! نینمؤملاریما ای  ادرف  میراد  ار  وت  ام 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شیوخ  ناتسود  ادرف  هک  نیا  مرادن  کش 

! نینمؤملاریما ای  ادیپ  رشح  رد  ینک  دوخ 

زامن بش  زور و  هیاس  نوچ  دود  یم  تیافقرد 

! نینمؤملاریما ای  الصم  رد  ور  ینک  نوچ 

تسوت ناماد  رب  قلخ  تسد  زورما  نیمه  ین 

! نینمؤملاریما ای  ادرف  دنیوگ  ایبنا 

تشهب نادنخ  ياه  لگ  زا  رتهب  تهاگن  يا 

! نینمؤملاریما ای  اشگب  مشچ  مه  ام  يوس 

وت
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ودع دراد  رگا  فاصنا  يدمحا  یصو 

! نینمؤملاریما ای  الوم » تنک  نم   » دَوب سب 

هاگن کی  اب  دنک  وکنآ  دنک ، ّتنج  رب  زان 

! نینمؤملاریما ای  اشامت  ار  تنسح  غاب 

ار وت  رهم  نماد  مریگب  لد  تسد  هب  ات 

! نینمؤملاریما ای  ایند  هب  مداْهنب  ياپ 

دنهد مریس  مه  دلخ  غاب  هب  رگ  مراد  تسود 

! نینمؤملاریما ای  اّنمت  دَوبن  مأوت  زج 

دنرب رگ  ممیحج  رد  یتح  وت  يالوت  اب 

! نینمؤملاریما ای  اورپ  تسین  ممیحج  زا 

مرح رد  يداهن  اپ  دمحا  شود  يور  هب  ات 

! نینمؤملاریما ای  اه  تب  دنتفگ  یلع  ای 

تدشخب ییایربک  دناوت  دَوبن  بجع  نیا 

! نینمؤملاریما ای  اناوت  یح  رداق 

يا هطقن  درادن  مهیدیا » قوف   » ءاف وت  یب 

! نینمؤملاریما ای  اب »  » ار هللا  مسب  وت  يا 

يا هدید  تمشچ  هب  ار  اه  یندیدان  همه  وت 

! نینمؤملاریما ای  انیب  مشچ  ار  ادخ  يا 

بل هب  ار  تمان  تشاد  میرم  شوغآ  نامه  رد 

! نینمؤملاریما ای  احیسم  دش  احیسم  ات 
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دوب وت  نأش  رد  ریهطت  غّلب و  اّمنا و 

! نینمؤملاریما ای  انعم  میدرک  اهراب 

هاگن کی  اب  دوخ  وت  مناماد  هدولآ  مثیم » »

! نینمؤملاریما ای  ار  ما  هدنورپ  نک  كاپ 

یلو تسادخ ، ادخ  اجره  وت  يا 

( حدم ) یلو تسادخ ، ادخ  اجره  وت  يا 

یلع مان ، هداهن  تیادخ  يو 

ادخ باتک  تیمامت  يا 

ادخ باطخ  وت  بلق  شپت 

! دوجو کلم  مامت  باتفآ 

! دوجو کلم  ماما  دمحا ! سْفَن 

ردب و حتاف 
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ربیخ قدنخ و 

! ردیح یضترم ! هللادسا !

یناج ایبنا  لک  نت  رد 

ینازیم وت  دوب  قح  اجکره 

تسوت تنم  راب  ربز  نامسآ 

تسوت تمصع  هاوگ  شنیرفآ 

****

هاگآ اه  هتفگن  مامت  زا 

هللا یلو  کنا  دهشا 

لوسر ادخ و  تولخ  مرحم 

لوتب ماما  یفطصم ، یصو 

اه ملاع  ماما  يا  یتسیک 

اه ملاع  مامت  رایرهش 

وت تلالج  زا  هولج  کی  رون ،

وت تلادع  زا  هدنمرش  لدع ،

لالقتسا لدع ، هب  تداد  هداد 

لاملا تیب  غارچ  لیلد  هب 

يدید یتلادع  یب  همه  زا 

يدیدرگ شیوخ  لدع  ۀتشک 

****
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تخورفا دش و  ینهآ  وت  لدع 

تخوس ار  تردارب  تسد  هک  ات 

دوب ردارب  ار  وت  هک  وا  مهس 

دوب ربارب  نیملسم  همه  اب 

دوب وت  رارق  یب  دوب  ات  لدع 

دوب وت  راد  هلصو  شفک  قشاع 

ریگربیخ ریما  هدینش  هک 

؟ ریغص لفط  مشچ  کشا  زا  دزرل 

شوپ عقرب  ریما  هدینش  هک 

؟ شود رب  درب  ینز  بآ  کشم 

ینکش تب  ماما  هدینش  هک 

؟ ینزریپ رونت  رانک  رد 

****

هللا یلو  یلع  هدینش  هک 

؟ هاچ اب  دنک  لد  زار  بش ، لد 

دیمد دیمد  قفا  رد  ات  رجف 

دیدن دیدن  وت  مشچ  رد  باوخ 

رشب درد  يانشآرید  رای 

رتاهنت بیرغ  زا  نطو  رد 

رات بش  لد  رد  وت  نوچ  ات  تسیک 
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؟ رادیب دنک  ار  شیوخ  لتاق 

ار وت  ناج  دید  تسد ، رد  هفوک 

ار وت  ناذا  نیرخآ  دینش  یم 

دیحوت ور  خرس  وت  نوخ  يا ز 

دیدن دید  هک  ات  خیرات  مشچ 
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ریشمش خساپ  هب  يریما  هک 

ریش لتاق  يارب  دتسرفب 

****

ترس نوخ  هب  ادخ  مالس  يا 

ترگج رت  هراپ  وت  قرف  يا ز 

یسب راگزور  مولظم ، هدید 

یسک هدیدن  رت  مولظم  وت  ز 

! یلع هدیسر ، تلد  رب  اه  مخز 

! یلع هدیشک ، متس  تیعر  زا 

یمورحم شیوخ  قح  زا  مئاد 

یمولظم وت  مسق  تنیسح  هب 

وت تبرت  دوجو ، ناهج  يا 

وت تبرغ  طیحم  شنیرفآ 

تهگلتق هاگداز و  قح  تیب 

تهر كاخ  راثن  مثیم »  » کشا

یلع ادخان  ناهج  ود  هنیفس  رد  يا 

( حدم  ) یلع ادخان  ناهج  ود  هنیفس  رد  يا 

یلع ادخ  تاذ  تقیقح  رد  سوسمم 

یفطصم سفن  یصو و  ردارب و  رای و 

یلع ایلوالاوبا  یّتوبن و  باب 
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وت ریغ  تسیک  ادخ  مشچ  تسد و  ریشمش و 

یلع اپ  وت  زج  دهن  هک  یفطصم  شود  رب 

ردق ردق  ردق ، رد  يردب و  ردب  ردب ، رد 

یلع یتف  مه ال  وت  حدم  تساتا  له  مه 

دنوش یکی  تریت  هک ز  نامرهق  ود  نوچمه 

یلع ات  ود  نت  کی  وت  راقفلاوذ  هب  ددرگ 

دوبن رگ  وت  نان  هصرق  لذب  لیمکت 

یلع یتا  له  شقرو  رد  تشادن  نآرق 

دسر یمن  تیاپ  هب  مهو  تسد  هکنآ  اب 

یلع اج  هتسکشب  لد  رد  هشیمه  يراد 

یلو یتسین  ادخ  وت  منک  یم  رارقا 

یلع اجتلا  ترد  هب  ایبنا  دنرآ 

تسا توبن  رهم  وت  ياپ  ياج  هک  اجنآ 

ام اجک  وت  تلالج  جوا 
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یلع اجک 

وت يادگ  نم  موش  هکنیا  زا  يرتالاب 

یلع ادگ ، ییاط  متاح  رازه  يراد 

تسیک تسد  هب  تمایق  رایتخا  دنسرپ 

یلع ادن ،  یتسه  قلاخ  يوس  دیآ ز 

لوسر عمتسم  دوش و  ادخ  رگم  قطان 

یلع ادا  ددرگ  وت  حدم  فصو و  قح  ات 

تشهب دوش  منهج  مامت  سفن  کی  اب 

یلع ادص  کی  نایمنهج  رگا  دنیوگ 

دبع مادک  شدبع  وت  ادخ و  ادتبا  یب 

یلع اهتنا  ادخ  وچ  شتسین  هک  يدبع 

لزا رگنشور  ینیلّوا و  قولخم 

یلع ادتبا  زا  رتشیپ  يادتبم  يا 

دوب یفطصم  وت و  نیب  هفیلخ  دص  وگ 

یلع ادتقم  ییوت  لوسر  زا  سپ  هللااب 

یگدنب رهب  زا  ینک  یم  مایق  یتقو 

یلع ادتقا  دنک  وت  رب  زامن  دیاب 

تسامرکذ تسین  یسک  هب  سکچیه  هک  يزور 

یلع یضترم  ای  دمحم و  یفطصم  ای 

تفرگ تفک  زا  نان  هک  تسادگ  نآ  وچ  ایند 
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یلع ار  وت  هاج  تزع و  ردق و  تخانشن 

دوجو ملاع  هنمزا  رد  مسق  هللااب 

یلع افج  دنیبن  دیدن و  سک  وت  لثم 

تخیر وچ  تا  یناشیپ  وت ز  رهطم  نوخ 

یلع اقب  تداهش  هب  دبا  ات  دیشخب 

دوبن ادج  قح  زا  تلد  يا  هظحل  هکنآ  اب 

یلع ادج  مه  زا  دش  هنوگچ  تا  یناشیپ 

دز هدنخ  ریشمش  هب  هک  نیمه  ترس  مخز 
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یلع ای  تفگ  رگجز  دز  هلان  ریشمش 

مایتلا تسین  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  غاد  دیمهف 

یلع افش  ار  تلد  مخز  داد  ریشمش 

مه زونه  بش  لد  هفوک  رهش  هب  ییوگ 

یلع اه  هچوک  رد  وت  ياپ  يادص  دیآ 

افو يدرمناوج و  ماما  يا  وت  زا  ریغ 

یلع اذغ  ار  دوخ  لتاق  تسا  هداد  یک 

لجخ دوش  یم  تمرک  زا  نمشد  هک  ییاج 

یلع اضران  ترد  دور ز  یم  تسود  یک 

رشح زور  حبص  زا  رت  هایس  يا  همان  اب 

یلع اروت  رهم  نماد  هتفرگ  مثیم " "

ار اناوت  یح  هدید  تسد و  يا 

( حدم ) ار اناوت  یح  هدید  تسد و  يا 

ار یحطب  دیس  كاپ  ناج  يو 

ار تروص  هحفص  دنب ،  میسرت 

ار ینعم  ملاع  زورف  لعشم 

ار نودرگ  دبنگ  راد  هنودرگ 

ار الاب  ملاع  ياورنامرف 

نامورحم هناخ  عمش  هدنزوس 

ار اجیه  هشیب  ریش  هدنرغ 
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ناتسلخن بشره  راد  هدنز  بش 

ار ارحص  نماد  شخب  هیاریپ 

یکیرات لد  رد  خرس  کشا  زا 

ار امرخ  هلخن  هدرک  زبس  رس 

دناوخ دیاب  وت  مرگ  ياه  هلان  رد 

ار اهبش  هصق  زارد  زار 

دید دیاب  وت  راد  هلصو  شفک  رد 

ار ایند  یتسپ  یشزرا و  یب 

یجارعم هلق  زارف  رب  هگ 

ار يرسا  هجاوخ  زاون  نامهم 

یئابابو مدمه  هبارخ  رد  هگ 

ار اباب  هرهچ  هدیدن  لفط 

هدینشن هدیدن و  سک  وت  رد  زج 

ار اوقت  همهنیا  رادتقا و  نآ 

سابل اهب  رپ  نآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 601 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نامالغ 

ار الوم  هماج  راد  هلصو  نآ 

ار نیب  ادخ  مشچ  رابکشا  نآ 

ار از  ررش  غیت  رادبا  نیا  و 

نتفگ نخس  هاچ ،  هب  بش  همین  نآ 

ار ارغ  هبطخ  زور  نیب  نآ  و 

درو لوبق  هدرکن  سک  وت  زا  ریغ 

ار یفصم  دهش  نیوج و  نان 

نیگنر نوخ  هدرکن  سک  وت  زا  ریغ 

ار یلصم  زامن ،  هدجس  رد 

وت دوجو  تیانع  فک  را  زج 

ار اطعا  همنیا  هدیدن  لتاق 

ار ینامی  درب  راقو  اب  نآ 

ار ایوپ  بکرم  راوهار  نآ 

تفاصوا رتفد  هک  یتسیک  وت 

ار اناد  مدرم  هدرک  هناوید 

تفگ تفصو  هب  مصخ  هک  یتسیک  وت 

ار الول  هتکن  راب  داتفه 

تفار زا  یتسه و  يادخ  تسد 

ار اپ  یبن  شود  هب  یتشاذگب 
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اتمه یب  هناگی و  ار  وت  مدید 

ار اتکی  قلاخ  تاذ  هک  ناسنآ 

قلخ رکذ  وچ  تسا  مد  ره  وت  فصو 

ار ایرد  یهام  اوه و  غرم 

درآ تکرح  رد  زین  وت  رهم 

ار انیم  دبنگ  رهپس و  هن  نیا 

قح برق  لفحم  وت  تعلط  زا 

ار ارآ  نمجنا  غارچ  دراد 

مخز يورب  مخردید  وت  مشچ 

ار ابید  هماج  دیدن  اما 

ار یهلا  قوش  تشاد  وت  بلق 

ار ابقع  تشحو  تشادن  اما 

ار قیالخ  جنر  درب  وت  ناج 

ار ایند  تذل  دربن  اما 

ار یتیگ  مئاد ،  قالط  يداد 

ار ارهز  وت  دقعب  قح  درواک 

ار ملاع  ود  نانز  يوناب  نآ 
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ار احطب  دیس  كاپ  تخد  نآ 

اهلد رب  وت  يالو  اب  راداد 

ار الجت  هنوگ  هنوگ  دیشخب 

اهلفحم هب  هدرکن  نایع  تماق 

ار يربک  تمایق  نایع  يدرک 

يدرب فک  هدادن ز  ناشن  تروص 

ار ابیکش  بلق  بیکش  ربص و 

ریشمش دهد  وت  تمارک  تسد 

ار ادعا  هکرعم  رادو  ریگرد 

مکاح دوب  وت  تیالو  رهم و 

ار رادرف  هنحص  ار و  زورما 

تهاوخلدب رهپس  دنک  شدرگ 

ار امیا  هراشا و  ینک  هگره 

رشح زور  يوهایه  رپ  رازاب 

ار الاک  وت  رهم  هب  درخیم  شوخ 

یئاجیب هب  حیسم  دهد  ناج  رگ 

ار احیسم  رازه  یهد  ناج  وت 

هنیس رد  وت ،  روطب  دور  یسوم 

ار انیس  هنیس  رازه  يراد 

شوغآ مه  روای و  كاپ  ناج  نوچ 
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ار اهنت  نت  ره  جنر  درد ،  رد 

نآرق رد  وت  حدم  تسادخ  فرح 

ار اپ  ات  همه  فلا  زا  میدید 

هللا مب  علطم  فرح  تسا  ءاب 

ار اب  نآ  یکرابم  هطقن  وت 

ام مشچب  هدرک  وت  دق  دای 

ار ابوط  هخاش  هار  راخ  نوچ 

تفص و  رد ،  یتسه و  لوسر  ناج 

ار ازرهگ  لعل  دوشگ  ناسنیا 

یتسه نیا  رد  وت  نم و  زج  دومرف 

ار اناوت  يادخ  سک  هتخانشن 

تخانشن سک  وت  يادخ  وت ،  زا  ریغ 

ار یلاعت ،  يادخ  ربمغیپ 

یبن ادخ و  ریغب  سک  تخانشن 

ار العا  یلاع  یلع  ردق 

نیگنر نوخ  زامن ز  رد  هدرک  يا 

هداجس و
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ار امیس  نساحم و 

هدرک ات  ود  مصخ  غیت  شیپ  يا 

ار اتکی  تماق  تسود  قوش  زا 

هدرک نیمز  نوخ  كاخ و  شقن  يا 

ار انعر  تماق  تسود  هار  رد 

تاقالم رهب  هدیزگرب  يا 

ار ایحا  هلیل  راگدرورپ ، 

تنارجه تبیصم  اب  هداد  يا 

ار امظع  تبیصم  یملاع  رب 

دوخ خرس  تداهش  اب  هدرک  يا 

ار اوقت  هدنز  لخن  زبس  رس 

تهاگرحس هآ  هآ  قرب  يا 

ار اراخ  هنیس  هدنکف  شتآ 

نک ام  رب  اطع  رگد  يروش 

ار ام  ررش  هدب  رگد  يزوس 

تیاشامت ياوه  رسب  مراد 

ار اشامت  مشچ  شخبب  نم  رب 

ماهلا تمرک  زا  هتفرگ  مثیم "  "

ار ارغ  هدیصق  نیا  هتفگ  ات 

وت يالجت  روط  ناهج  ود  يا 
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( حدم  ) وت يّالجت  روط  ناهج  ود  يا 

وت يّالوت  دنوادخ ، جنگ 

وت ياپ  فک  كاخ  امس  ضرا و 

وت يارآ  لد  يور  ادخ  يور 

ترسمه یبن ، يولهپ  ود  حور 

تردام ِهگداز  ادخ  تیب 

یلع دّمحم  ناج  ادخ ، هجو 

یلع دّمحم  نادیم  حتاف 

یلع دّمحم  ناتسلگ  غاب و 

یلع دّمحم  نآرق  مامت 

قلخ ِدننامه  قلخ و  همه  قوف 

قلخ ِدنوادخ  دنوادخ و  دبع 

وت تسیک ؟ ِمد  احیسم ز  حور 

وت تسیک ؟ ملع  ریز  دوجو 

وت تسیک ؟ ِمرح  دّمحم  بلق 

وت تسیک ؟ مدق  ششود  رس  رب 

یلع ای  ییوت  مالسا  ماوق 

یلع ای  ییوت  مالسا  مامت 

رازراک رد  وچ  تسکْشب  وت  غیت 
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راقفلاوذ ار  وت  دنوادخ  داد 

راکشآ نامسآ  نیمز و  نیب 

راگدرورپ یحو  نیما  تفگ 

یلع الوم  هب  داب  قح  مالس 

یلع ّالا  يدرمناوج ، تسین 

تسا یلع  دّمحمریش  ادخریش 

تسا یلع  دّمحم  ریشمش  وزاب و 

تسا یلع  دّمحم  ریگناهج  نید 

تسا یلع  دّمحم  ریسفت  مامت 

دُُحا ِنایرارف  همه  يآ 

دش حتف  یلع  ریشمش  هب  دُُحا 

ریما ملاع ، قلخ  هب  یلع ؟ تسیک 

ریدق ّیح  ّیلو  یلع ؟ تسیک 

ریدغ زا  شیپ  ماما  یلع ؟ تسیک 

ریقف ریپ  قیفر  یلع ؟ تسیک 

تسا ربمغیپ  ِمد  محل و  هک  یلع 

تسا ربیخ  دُحا و  رَدب و  حتاف 

یلع ای  يرتارف  نخس  زا  وت 

یلع ای  يرواب  مهو و  قوف  وت 

یلع ای  يربمیپ  ِیتسه  وت 
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یلع ای  يردیح  وت  يردیح ، وت 

یتقلخ ِمی  بان  رهوگ  وت 

یتقلخ ِملاع  سانشان  وت 

تسا مامت  ناگمه  رب  ام  تّجح 

تسا مارح  یلع  تفالخ  بصغ 

تسا ماقم  نیا  بحاص  طقف  یلع 

تسا ماما  یلع  یلع  یلع  یلع 

تسین رکم  هلیح و  غورد و  ياج 

تسین رکبوبا  هک  ارهز  ماما 

لآ هب  دّمحم  هب  نآرق  هب  مسق 

لامک هتفرگ  وت  زا  نیتداهش 

لاب لاب  دنز  وت  رود  تشهب 

لاح هدرک  وت  زامن  وت  زامن 

وت ياه  بش  ِکشا  وحم  هراتس 

وت ياه  بل  هب  اعد  هدز  هسوب 

دوب و ام  لفحم  لزا  زور 
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وت

وت دوب و  ام  لباقان  لصاح 

وت دوب و  ام  لِگ  تقلخ  ۀظحل 

وت دوب و  ام  لد  ام ، زا  رت  شیپ 

میتسوپ ای  زغم و  رگا  لاح 

میتسود یلع  میتسه ، هک  هچره 

میتسین مه  رفص  دح  هب  هک  نم 

متسیب مرک ، فطل و  زا  يداد  وت 

متسیز تا  یتسود  اب  هک  لاح 

متسیک يرواین  نم  يور  هب 

ما هتسخ  هنگ  راب  زا  هدنام و 

ما هتسب  لد  وت  هب  اما  ملدیب 

موش تیادگ  هک  نک  یتیانع 

موش تیارس  كاخ  زا  يرابغ 

موش تیارس  همغن  رتوبک 

موش تیاپ  هداتفا ز  ِمثیم » »

ینم ماما  وت  متفگ  همه  اب 

ینز مبلق  هب  در  تسد  دابم 

یلع ردق  اضق و  کلم  رایرهش  يا 

( حدم !) یلع ردق  اضق و  کلم  رایرهش  يا 
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! یلع رگداد  رگداد و  يادخ  دبع 

! ادخ تروص  ادخ ! مشچ  ادخ و  تسد 

! یلع ربماغیپ ، یمامت  مدق  ات  رس 

وت يوربآ  زا  يا  هرطق  رون  يایرد 

وت يوبس  زا  قح  تمحر  مامت  دشوج 

****

مدز مقر  مرعش  رتفد  هب  ار  وت  فصو 

مدز مه  هب  ار  ما  يرعاش  ماظن  اجنیا 

مدش مگ  هللا  تفرعم  رهش  تفه  رد 

مدز ملق  متشون ، رابرازه ، متفگ 

يرگید وت  تسا و  رگد  ام  حدم  هک  مدید 

يرترب حدم ، زا  وت  هک  منک  یم  رارقا 

****

وت يادخ  الا  یسک  زا  دیان  وت  فصو 

وت يانث  دسیون  حول  هب  ملق  دیاب 

دوش يرگید  مخ  ریدغ  ناهج ، دیاب 

يارب دناوخب  هبطخ  هرابود  دمحا 
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وت

نید لالج  هوکش و  دجم و  ردق و  تسوت  زا 

نید لامک  تمایق  مایق  ات  تسوت  زا 

****

ییوت ادتبا  ادخ ، تاذ  تسادتبا  یب 

ییوت اهتنا  یب  تقیقح  ادتبا  زا 

رانک ار  هدرپ  ادخ  لوسر  رگا  دز  یم 

! ییوت ادخ  قیالخ : دندز  یم  دایرف 

تسا هداهن  ملاع  ود  مامز  تفک  رد  قح 

تسا هدادن  ار  دوخ  ییادخ  وت  هب  اهنت 

****

یلعای تسارایب  هرهچ  رازه  ایند 

یلعای تساوخ  ار  وت  لصو  همشرک  دص  اب 

رمع مامت  رد  وا  هب  وت  ییانتعا  یب 

یلعای تسادیپ  وت  راد  هلصو  شفک  زا 

رظن رد  تایند  تموکح  همه  مدید 

رت تسپ  دوب  زب  ینیب  بآ  یتح ز 

تلزنم رمع ، همه  تسایربک  شوغآ 

تلد رد  هار  یهدن  ادخ  زج  هظحل  کی 

تسادخ ات  وت  جورع  هرامه  سفن  ره  رد 
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؟ تلباق هچ  تفالخ  هنئمطم  سفن  يا 

تسوت تسب  ياپ  لزا  زور  حبص  تقلِخ ز 

تسوت تسد  هب  تموکح  تسادخ  ادخ  اجره 

****

تسوت تسکش  ربیخ  رد  ةدنَنَک  مان 

تسوت تسد  يور  نیمز  نامسآ و  هن ! ربیخ 

یلع ای  میدید  وت  سمش  در  حرش  رد 

تسوت تسب  ياپ  کلف  رادم  رد  دیشروخ 

؟ تمناوخ هچ  یناکم  قوف  ناکم و  رد  وت 

؟ تمناوخ هچ  ینامز  رادرایتخا  وت 

****

تس یلع  یلع ، رشحم  فص  ات  لدع  دایرف 

تس یلع  یلع ، ربمیپ  مالک  نیرتابیز 

تسخن زا  تسا  هدوب  همطاف  هک  همطاف  نوچ 

تس یلع  یلع ، ردارب ! ناج  تخانش  دیاب 

تسا دمرس  یح  يوس  یلع ز  یلع ، يرآ 

هبعک هبعک ، هک  نانوچ 
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تسا دمحم  دمحم ،

****

میرک ییاقآ و  يدرم و  گرزب  سب  زا 

میتی يزاب  مه  ییادخ و  تبحص  مه 

هابتشا دنتفرگ  تادخ  اب  هتسد  کی 

میظع ار  وت  ماقم  دنا  هدرمش  سب  زا 

وت يادن  ناج ! یلع  تسازف  ناج  هک  سب  زا 

وت يادص  اب  یبن  هب  نخس  ادخ  هتفگ 

****

ییوت رطخ  ماک  هب  هداهنرس  رادرس 

ییوت ربت  یب  نکش  تب  هبعک  فوج  رد 

رایتخا رد  ار  ادخ  ياه  هنازخ  يراد 

ییوت رشب  ریقف  ریما  همه  نیا ، اب 

یشنیب لها  لد  غارچ  دوخ  هک  نآ  اب 

یشنیرفآ همه  سانشان  رشح ، ات 

دوش یمن  نامیا  وت  رهم  ياوس  نامیا ،

دوش یمن  نافرع  وت  فصو  نودب  نافرع 

ییوت ادخ  باتک  حور  هک  مسق  هللااب 

دوش یمن  نآرق  وت  يالو  یب  نآرق 

تساطخ اطخ  لها  بل  زا  ندینش  نآرق 
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تساه هزین  يور  یلع  نانمشد  نآرق 

****

داد باسح  یب  يرمث  ار  زامن  ترهم 

داد باتفآ  رگج  رب  زوس  وت  زوس 

اه لخن  مادنا  دش  زبس  وت  ۀیرگ  زا 

داد بآ  ردق ، بش  هب  وت  نیبج  نوخ 

تس یلجنم  هام  نمچ و ، زا  دیور  هزبس  ات 

تس یلعای  رکذ  وت  مثیم »  » لخن يامرخ 

وت ناج  مسج و  راثن  ایربک  تاولص  يا 

( حدم ) وت ناج  مسج و  راثن  ایربک  تاولص  يا 

وت ناتسآ  كاخ  هب  نامسآ  لها  ةدجس 

وت نادناخ  لک  هب  ادخ  مئاد  مالس 

وت ناوج  ۀمطاف  ییادف  درخ  ریپ 

وت نابز  مه  لوسر ، نخس  مه  وت  اب  تسادخ 

****

يردیح وت  یتسیک ؟ وت  یضترم  وت  یتسیک ؟ وت 

يرترب لامک ، زا  وت  اهرادتقا  قوف  وت 

زا وت  ایبنا  متخ  سفن  وت 
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يرس ناربمیپ 

يربیخ نامرهق  وت  يردب و  راوس  کت  وت 

يربمیپ عفادم  تتحارج  دون  اب 

وت ناشف  نوخ  غیت  هب  هپس  کی  بلق  دیرد 

****

تربنق ياپ  كاخ  وربآ ز  هتفرگ  فرش 

ترذوبا رب  هدیسر  يوسیع  دهز  ماقم 

تربارب ردارب و  یبن  اب  دناوخ  يادخ 

ترتسگ حدم  تسادخ  وت ، ناوخ  حدم  لوسر ،

ترسمه تسا  همطاف  هک  دوش  یم  هچ  نیا  زا  رتهب 

وت نأش  لالج و  یهز  وت  ردق  ماقم و  یهز 

****

وت يادگ  ناهج  قلخ  یملاع  رایرهش  وت 

؟ وت ياذغ  کمن  نان و  یلع  ای  دوب  هنوگچ 

وت ياپ  كاخ  هب  هدجس  درب  یم  دهز  زونه 

وت ياعد  ۀمزمز  بش  درب ز  لد  زونه 

وت يادخ  ادخ  رکذ  رحس  زا  دشوج  زونه 

وت نان  صرق  تبحص  دنک  اتا  له  زونه 

****

دنک یم  مایق  یبن  همطاف  ياپ  شیپ  هب 
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دنک یم  مارتحا  دوخ  وا  زا  یفطصم  هشیمه 

دنک یم  مالس  ار  وت  همطاف  هک  نیب  ماقم 

دنک یم  ماما  فقو  ار  شیوخ  زیزع  ناج 

دنک یم  مادم  وت  زا  مارتحا  رمع ، مامت 

وت ناج  هب  وا  مالس  وا  ناج  هب  وت  مالس 

! یلع ییوت  اب  ۀطقن  طقف  ار  یحو  باتک 

! یلع ییوت  ادخ  يور  دجما و  لوسر  تشپ 

! یلع ییوت  افص  یعس و  مزمز و  رجح و  هبعک و 

! یلع ییوت  اشگ  هدقع  ایبنا  متخ  لد  زا 

! یلع ییوت  ام  ماما  ام  ماما  ام  ماما 

وت نآ  زا  تسا  تماما  ام  نآ  زا  تسا  تعاطا 

****

يا هدیرفآ  هسامح  اه  هوزغ  مامت  رد  وت 

وت
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يا هدیرب  رس  ورمع  قح ز  ياضر  یپ  رد 

يا هدید  شیوخ  مشچ  هب  یفطصم  هدید  هچ  ره  وت 

يا هدینش  دوخ  شوگ  هب  ار  لییربج  توص  وت 

يا هدیشک  هدیرخ و  ناگنهرب  اپ  زان  وت 

وت نابرهم  بلق  هب  دهن  یم  هرهچ  میتی ،

****

وت رادم  رب  هرامه  دنز  یم  رود  رهپس 

وت رایتخا  طیحم  ایربک  کلم  مامت 

وت راد  هلصو  شفک  مک ز  وت  رب  تسا  تفالخ 

وت راک  تسا  ییادخ  یلو  يا  هدنب  هچ  رگا 

وت رایتخا  دودح  ناکم  زا  تسا  رتارف 

وت نامز  رد  هرامه  دنک  یم  ریس  هنامز 

****

ما هدیا  مارم و  یشم و  وت ، رهم  تسه  هک  منم 

ما هدینش  دوخ  رعش  ار ز  تادص  ناج  شوگ  هب 

ما هدیصق  تکرابم  مدقم  كاخ  راثن 

ما هدیرفآ  هزجعم  وت  حدم  انث و  رد  هک 

ما هدیشک  تمغ  زان  ما  هدیرب  ناهج  زا  لد 

وت نابز  اب  هشیمه  ما  هدورس  ار  وت  حدم 

****
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ییوت اّمنا »  » هدمآ وا  يانث  رد  هک  یسک 

ییوت یفطصم  یماح  لزا  زا  هدوب  هک  یسک 

ییوت اب  تحت  ۀطقن  ار  شیوخ  هدناوخ  هک  یسک 

ییوت ایبنا  متاخ  ردارب  دش  هک  یسک 

ییوت یتا  له  ةروس  هدمآ  شفصو  هک  یسک 

وت نان  صرق  لذب  هب  یتا  له  لوزن  هتسب 

هرز ۀقلح  نوزف ز  ندب  رب  هدوب  وت  مخز 

هرگ تیوربا  هب  دتف  یسک  ةدید  هدیدن 

هرطاخ رازه  شقن  تتحارج  ره  هب  هدنام 

هرسکی دربَن  راک  وت  راقفلاوذ  هب  هتشگ 

هرهاط لوتب  مان  نت  هب  تنشوج  هدش  يا 

دورد همطاف  يادخ  يا ز 
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وت ناور  رب 

****

یملاع باتفآ  وت  قح  لامج  ةولج  وت 

یمدآ رتشیپ ز  وت  ایبنا  مامت  اب  وت 

یمرکا لوسر  مه  وت  یضترم  یلع  مه  وت 

یمتاخ وت  یمدآ  وت  يرخآ  وت  یلوا  وت 

« یمثیم  » لخن راهب  نازخ  رد  راهب و  رد  وت 

وت نایب  اب  هرامه  ار  وت  دنک  یم  حدم  هک 

وت يالاب  دق و  رب  ابیز  لدع  يابق  يا 

( حدم  ) وت يالاب  دق و  رب  ابیز  لدع  يابق  يا 

وت يانعم  ار  لدع  لدع و  يانعم  ار  وت  يو 

نوخ بارحم  رد  وت  لدع  تدش  زا  وت  لتق 

وت يامیس  رب  لدع  ِّلک  ریسفت  وت  نوخ 

تنماد دسوب  ریهطت  ۀیآ  یکاپ ، هک  سب 

وت يانیبان  تسا  ییانیب  مشچ  يرون ، هک  سب 

تتماق ِورس  شیپ  مخ  دَوب  ییانعر »  » دق

وت يابیز  تعلط  زا  لجخ  ییابیز »  » يور

لسر متخ  ۀناش  رب  ایربک  تسد  ياج 

وت ياپ  ياج  تسا  تسد  نآ  ياج  هک  بجع  نیا 

هتخیر یلوبق  رهم  وت  تشگنا  ِرس  زا 
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وت ياضما  زا  تسا  يدییأت  هدنورپ  ره  ياپ 

تبش تاجانم  کشا  زا  زبس  امرخ  لخن 

وت ياسرفناج  ياه  مغ  لفحم  هفوک ، هاچ 

نانچمه ناسنا  تسا  شوگ  مدق  ات  رس  اه  نرق 

وت ياوآ  دونشب  هفوک  هاچ  زا  یبش  ات 

راد هلصو  شفک  لدع و  ياپ  ریگربیخ و  تسد 

وت ياوقت  ۀماج  تّورم  يا  وت  یتسیک 

وت دم ز  وت ، زا  رزج  وت ، زا  جوم  وت ، زا  رحب 

تمحر رضخ 
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وت يایرد  لد  زا  جوم  دنز  یم 

! یلع ای  تمایق ، زور  رد  راذگم  ما  هنشت 

وت يارهز  ۀیرهم  اه  بآ  مامت  يا 

لزا زور  زا  تساتمه  یب  هک  دوخ  تاذ  وچمه 

وت ياتمه  یب  دوبعم  ار  وت  اتمه  یب  تخاس 

قح تسد  میوگ  کیل  ییادخ  میوگ  یمن  نم 

وت يارآ  ناهج  تسد  دبا  ات  دشاب  دوب و 

لمع نازیم  زور  منهج  زا  اهنم  تسین 

وت ياهنم  یسک ، درآ  رگا  ناملس  تعاط 

« یلع الا  یتفال   » گناب لیربج  مد  زا 

وت يالاب  دق و  رب  دبیز  هک  دشاب  یتعلخ 

ماقم تا  « نیسوق باق   » ماقم رد  دشاب  هاگ 

وت ياوأم  نزریپ  يارس  خبطم  رد  هاگ 

!؟ اه لخن  اجک و  وت  هفوک ؟ هاچ  اجک و  وت 

وت ياج  دّمحم  بلق  ۀبعک  نورد  يا 

کلف رب  رس  اه  هاچ  اه و  لخن  زا  دشک  یم 

وت يازفا  حور  ياوآ  رحس ، ات  بش  زا  بش  ره 

زامن بارحم  هن  ربیخ ، هن  ردب ، هن  دُحا ، هن 

وت ياورپ  يا  هظحل  یتح  گرم ، زا  دوبن  یم 

راهب مایا  رد  دراب  یم  هک  يربا  نانچمه 
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وت يازرهوگ  مشچ  هداد  بآ  ار  اه  لخن 

میتی لفط  روآ  نان  ملاع و  رایرهش 

وت يایحالا  ۀلیل  عمش  ماتیا  خر  يا 

اه هناخ  مامت  رد  نآرق  دننام  وت  رکذ 

وت يادیپان  راسخر  اه  هناخ  غارچ  يا 

رشح هب  يرآ  یم  يور  تمارک  زا  رشحم  زور 

وت يامیا  کی  هب  ار  تقلخ  دنشخب  یم  هنرو 

يا
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رت شوماخ  رت و  نازوس  هتخوس  عمش  ز 

وت ياغوغ  زا  زیربل  شتعسو  اب  ناهج  يا 

تسین هک  مناد  یم  ردقنآ  یتسیک  منادن  نم 

وت ياطعا  ترثک  زا  دیماان  مه  تلتاق 

تسایربک تاذ  يار  مکح و  مزع و  یتسه ، هک  ره 

وت يار  مکح و  مزع و  زا  نخس  دشاب  اجک  ره 

دونشب یمیتی  رگ  یمیتی  زور  دَوب  شوخ 

وت ياباب  یلع  الوم  دَوب  شدنیوگ  هکنیا 

تشهب رهن  رد  تسا  بآ  یقیسوم  زا  رتشوخ 

وت ياپ  يادص  دیآ  شوگ  هب  ار  يریقف  رگ 

دنهد امرخ  اه  لخن  امرخ  ناتسلخن  هب  ات 

وت يامرخ  زج  تسین  مثیم  لخن  ياه  هویم 

یلع كاپ  رازم  زا  فجن  يا 

( حدم ) یلع كاپ  رازم  زا  فجن  يا 

یلع كاخ  هتشگ  وت  دوجو  يا 

همه تشوس  نم و  تشرس  يا 

همه تشهب  نم و  تشهب  يا 

فجن بارتوبا ، بارت  يا 

فجن باتفآ ، يابیز  رهش 

مروآ رد  نیا  هب  ور  نطو  زا 
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مدروآ ربمیپ  لآ  رهم 

یلع مالس  ادخ  ّیلو  يا 

یلع مالس  ایربک  تّجح 

نک ملوتب  هّیرد ي  كاخ 

نک ملوبق  مََدب ، مهایسور ،

ماوت نید  ریز  رمع  کی  هچ  رگ 

ماوت نیسح  قشاع  ما  هک  ره 

متسه امش  هگرد  رئاز 

متسه ادگ  متسین  را  رئاز 

یلع تادگ  منم  یمیرک  وت 

یلع تادص  مدز  يدیما  هب 

دشاب میلاوملا  یلوم  قشع 

دشاب میلاخ  تسد  میتسه 

تسا نیگنس  راب  یلاخ و  تسد 

تسا نیا  ادگ  هیامرس ي  ِّلک 

هک وت 
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تمرح دوب  یلد  ره  رد 

تمرک زا  دش  لجخ  لتاق  هک  وت 

ام هنیس  هب  در  تسد  ینز  یک 

ام هنیفس ي  وت  يّالوت  يا 

وت زا  ریغ  لوسر  ناج  تسیک 

وت زا  ریغ  لوتب  جوز  تسیک 

ربمغیپ ناج  وت  زا  ریغ  تسیک 

ربیخ هدننَک ي  وت  زج  تسیک 

ییوت تسب  سفن  يوزاب  هکنآ 

ییوت تسکش  تب  هبعک  رد  هکنآ 

وت زا  ریغ  هبعک  ِدوصقم  تسیک 

وت زا  ریغ  هبعک  ِدولوم  تسیک 

ادخ ّیلو  يا  موت  زا  ریغ  تسیک 

ادگ نیشنمه  قلخ و  ربهر 

نینُح راختفا  ردب و  حتاف 

نینسحلاوبا نیبنیز ، ردپ 

تبش همین  ياعد  زامن و  هب 

تبت بات و  گشا و  تاجانم و  هب 

وت تداهش  بش  ناذا  هب 

وت تدابع  وت و  صولخ  هب 
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وت هتسکش ي  لد  ياون  هب 

وت هتسشن ي  نوخ  هب  نیبج  هب 

تا همزمز  اعد و  يادص  هب 

تا همطاف  هب  نسح  نیسح و  هب 

يداد مهر  تمحرم  زک  لاح 

يداد مهم  وترپ  رد  ياج 

مرادید هب  ایب  ندرم  تقو 

مراد ار  وت  طقف  نم  ادخ  هب 

وت مثیم  هار  كاخ  ممثیم » »

وت می  رد  هداتفوا  يا  هرطق 

مدوس تهگرد  هب  رس  مدوبعم  یلو  يا 

( حدم ) مدوس تهگرد  هب  رس  مدوبعم  ّیلو  يا 

تیوک رس  زا  متفر  مدوب  يدب  رئاز 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 

مراد ار  وت  طقف  نم  مرابنوخ  مشچ  ود  اب 

تیوس دوب  ما  هدید  مرآ  فرط  ره  هب  ور 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 
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دیارایب ارم  ات  دیاب  تتمحر  فطل و 

تیوب ناج  ماشم  رب  دیآ  مور  اجک  ره 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 

منیلاب هب  نک  هولج  منیگنس  هانگ  اب 

تیور لُگ  زا  هلال  منیچ  دوخ  گرم  تقو 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 

تنامهم هب  رظن  نک  تناسحا  هاگن  اب 

تیوگ انث  ادخ  يا  تناوخ  انث  یبن  يا 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 

مهاوخ یم  وت  زا  تجاح  مهار  مرک  زا  يداد 

تیوخ دوب  مرک  وت  مهاگرد  يادگ  نم 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 

میاّنمت دوب  نیا  میان  زا  دزیخ  هلان 

تیوکین میرح  رد  میآ  زاب  هرابود  ات 

ظفاحادخ یلع  ای  ظفاحادخ  یلع  ای 

تسیلع الوم  قطنم  زا  لاؤس  نیا 

( حدم ) تسیلع الوم  قطنم  زا  لاؤس  نیا 

تسیچ لقع  ناج ، نسح  مدنزرف  تفگ 

وا هب  يدرپسب  هچنآ  ار  لد  تفگ 

وکن شرادهگن  دیآ  شیپ  هچ  ره 
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رگداد ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

رسپ يا  دشاب  هچ  یشیدنا  رود 

تسد هب  دمآ  ار  وت  تصرف  نوچ  تفگ 

تسه هک  يراک  رد  مادقا  نک  دوز 

نحتمم ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

نم دنزرف  يا  تسیچ  یگرزب  هک 

شود هب  يدرب  ررض  راب  نوچ  تفگ 

شوکب یناوتب  هچ  ره  مراکم  رد 

نیملاع ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

نیع رون  يا  تشذگ  دشاب  یم  هچ  هک 

زاین ردنا  باوج  ار  لئاس  تفگ 

زاب شیشخب  هدمآ  هار  زا  هکنآو 

رصب رون  يا  هک  شدیسرپ  زاب 

رظن ّیگنت  تسیچ  ناج  نسح  يا 

تسا فارسا  تفگ 
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نتشاد مک  رد 

نتشادنپ فلت  ار  تلام  لذب 

رشب رخف  نآ  دوشگب  بل  زاب 

رصب رون  يا  تسیچ  ّتقر  تفگ 

تسه هچ  ره  رد  وجتسج  ار  مک  تفگ 

تسا تقر  نتسش  زیچان  زا  تسد 

ننملاوذ ّیلو  نآ  دیسرپ  زاب 

نم دنزرف  يا  تسیچ  فّلکت  هک 

ینمیا نآ  رد  تسین  هچنآ  تفگ 

ینز شناماد  هب  هدوهیب  گنچ 

مایق هدوهیب  راک  رد  ینک  ای 

مامت يزاس  تهج  یب  ار  دوخ  تقو 

ننملاوذ ّیلو  اتکی  نآ  زاب 

نسح ای  دشاب  هچ  ینادان  تفگ 

تسا تصرف  ره  زا  نتسج  یشیپ  تفگ 

تسا هدمان  مهارف  وت  يارب  هک 

باوج زا  دشاب  تیراد  دوخ  زاب 

باوث دیآ  توکس  ار  ناسنا  هچ  رگ 

حیبق ار  ناسنا  دشاب  اج  یب  فرح 

حیصف نتفگ  نخس  رد  دشاب  هچ  رگ 
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نیملاع ياورنامرف  نآ  زاب 

نیسح شدنزرف  يوس  ار  ور  درک 

يرگید لاؤس  شدوب  نابز  رب 

يرورس دشاب  هچ  مدنزرف  تفگ 

نادناخ اب  ِندرک  یکین  تفگ 

نارگید نایز  راب  ندرب 

تسیز وت  زا  ار  فرش  يا  دیسرپ  زاب 

؟ تسیچ هب  ناسنا  ندوب  رگناوت  رگ 

تسا ندرک  مک  وزرآ  خساپ ، تفگ 

تسه وت  عتسد  رد  هچنآ  رب  یشوخلد 

رسپ يا  دشاب  هچ  يرادان  تفگ 

رگد دشاب  عمط  يدیمون ، تفگ 

نیع ود  رون  يا  تسیچ  یتسپ  تفگ 

نیسح ار  وا  یخساپ  وکین  داد 

تسرپ دوخ  هکنیا  دشاب  یتسپ  تفگ 

تسدز ناسآ  دوخ  سومان  دهد  یم 

نیملاع ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

هک
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نیع ود  رون  يا  تسیچ  تقامح 

ندش دوخ  ریما  اب  نمشد  تفگ 

ندش دوخ  ریرش  مصخ  اب  مصخ 

ناهج رد  دراد  هک  یمصخ  نانچ  نآ 

ناوت وت  نایز  مه  دوس و  هب  مه 

یلع انالوم  دومرف  نینچ  سپ 

یلجنم شمالک  زا  دش  لد  هکنآ 

شیپ شیپ  تمکح  تسه  اه  نخس  نیاک 

شیوخ دالوا  رب  دیزومایب  دوخ 

درب یم  یغورف  تمکح  نیز  هک  ره 

درخ لقع و  نوزف  ار  وا  دوش  یم 

یلد هتسخ  بیرغ  مدینش  نیا 

( حدم ) یلد هتسخ  بیرغ  مدینش  نیا 

یلع يارس  ِرد  دز  بش  لد 

! یهاش تمدقم  كاخ  يا  تفگ 

یهاوخ یمن  نامهیم  یلع  ای 

زاجح درم  گرزب  نآ  قحریش ،

زاب يور  اب  دوشگ  شیور  هب  رد 

هار زا  يدمآ  شوخ  ردارب  ياک 

! هللا مسب  زیزع ! نامهیم 
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لامک مامت  رهظم  نآ  درک 

لابقتسا هدنخ  هب  ار  نامهیم 

شیوخ ربش  ریبش و  نوچ  مرک  زا 

شیوخ رب  رد  دناشن  ار  نامهیم 

؟ يراد مه  ماعط  لیم  تفگ 

! يرآ ادف ! ار  وت  مناج  تفگ 

دینش باوج  نینچ  ات  قحریش 

دیسرپ همطاف  هدرپ ز  تشپ 

! هناحیر هتسجخ  ار  یبن  ياک 

؟ هناخ رد  ماعط  ایآ  تسه 

یلو ماعط ، یمک  دشاب  تفگ 

یلع تسوت  يارب  زا  طقف  هک 

شوغآ نامهیم  هب  هدوشگ  نآ 

شوماخ ار  غارچ  هگان  درک 

مارآ یلد  اب  درتسگ  هرفس 

ماعط فرظ  داهن  نامهم  دزن 

دروخ اذغ  نانچمه  نامهیم 

دروخ یم  یتا  له  ناوخ  زا  همقل 

نامهم اب  زین  هللادسا 

نان ةرفس  يوس  درب  یم  تسد 
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هب دوخ 
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درک رهاظت  اذغ  فرص 

درک رپ  یگنسرگ  زا  دوخ  ماک 

رات بش  نآ  رد  دش  ریس  نامهیم 

رانک تفر  هنسرگ  الوم  کیل 

يدرمناوج رد  هک  هللا  هللا 

يدرف ناهج  رد  تسین  یلع  نوچ 

وه رهظم  درک  شوماخ  عمش 

وا زا  ددرگن  لجخ  نامهم  هک  ات 

يدرمناوج همه  تدوجو  يا 

يدرد مه  درد  لها  اب  هدرک 

تخادنا اه  هدرپ  وت  يور  قح ز 

تخانشن ار  وت  یسک  دّمحم  زج 

تیدرد مه  هاوگ  ملاع  درد 

تیدرمناوج ۀصق  یتا  له 

تسوت نت  رد  لوسر  كاپ  ناج 

تسوت نماد  هب  ناربمغیپ  تسد 

ریما شیوخ  سفن  هب  يا  ییوت  نیا 

ریشمش ینک  اطع  نمشد  هب  هک 

ینافوط مشخ  مزر ، رد  زور 

ینازرل میتی ، کشا  بش ز 
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هاج تزع و  تخت  جوا  رب  زور ،

هاچ اب  يوش  نخس  مه  بش  لد 

يراکیپ هب  ادخریش  زور ،

يراتسرپ اهرامیب  هب  بش 

كاچ هدز  ار  هاپس  بلق  زور ،

كاخ رب  یگدنب  يور  یهن  بش 

یتسا باتفآ  ناطلس  زور ،

یتسا بارتوبا  دیآ  هک  بش 

تشپ یب  تنشوج  ینید و  تشپ 

تشگنا اب  هتفرگ  ربیخ  رد ز 

تبت بات و  رادغاد  نامسآ 

تبش زامن  ۀتشک  بش  غرم 

! الوم يدمحا  سفن  نامه  وت 

! الوم يدّمحم  مه  یلع  مه 

ینآرق ماما  یماما  وت 

ینآرق مامت  رس  ات  ياپ 

تسادخ رادتقا  تسد  وت  تسد 

تسادخ راقفلاوذ  وت  راقفلاوذ 

وت يرادمامز  رشحم  هب  وت 

وت يران  تشهب و  میسق  وت 
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تناملسم ایبنا  همه  يا 

، دلخ
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تناملس يور  قاتشم 

ینابایب یهگ  دنسم  هب  هگ 

؟ یناطلس هک  ای  زرواشک  وت 

تشود رب  لیب  تسد و  رد  غیت 

تشوهدم وحم و  هدیدرگ  لقع 

یتسه یلو  ار  دنوادخ  وت 

یتسه یلع  نامه  یتسه  هک  ره 

دناوخ انث  ار  وت  مثیم »  » هچرگ

دناد یمن  یتیسک ؟ یتسیک ؟

( مالسلا هیلع  ) یلع سب ، دوب و  یلع  راگدرک ، روزاب 

( حدم () مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راگدرک ، يوزاب 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رادمان ، رادرس 

نانمشد نیب  یبن  درگ  تشگ  هک  يدرف 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رامش ، یب  مخز  اب 

وا رب  ادخ  يوسز  لیئربج  هک  يدرم 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راقفلاوذ ، دروآ 

تفخ هک  یبن  ياج  هب  تیبملا  هلیل  رد 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راثن ، دنک  ناج  ات 

وا غیت  میب  زا  همه  ناهبور  هک  يریش 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رارفلا ،  دنتفگ 
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نید مامت  شلوسر  دناوخ  هک  ینکفا  درم 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رازراک ،  زور  رد 

شدمحا ناج  انسفنا  صن  هب  وک  نآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راگدرک ،  دومرف 

تسکش یبن  تسد  رس  رب  هک  نکش  تب  نآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راو ،  لیلخ  اه  تب 

دناوخ ماما  شریدغ  هب  یفطصم  هک  سکنآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رازه ،  دص  نیب  رد 

اه لخن  درگ  بش  لد  رد  هک  یقشاع  نآ 

، سب دوب و  یلع  راز ،  راز  تسیرگب 
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( مالسلا هیلع   ) یلع

میتی هلان  کی  ربارب  رد  هک  یهوک 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رارق ، یب  تشگیم 

شتماهش ربص و  يرادیاپ و  هب  وکنآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رادیاپ ،  تشگ  نید 

قح رود  هب  يو  يور و ، ود  هب  ّقح  هک  یّقح 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رای ،  ود  نوچ  دنتشگ 

نید ظفح  رهب  ولگ  هب  ناوختسا  هک  يدرم 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راخ ،  تشاد  هدید  رد 

وا رب  ادخ  لوسر  صخش  هک  یهللا  فیس 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راختفا ،  درکیم 

دوس كاخ  هب  خر  بش  لد  رد  هک  یهللا  هجو 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رابکشا ،  مشچ  اب 

وا دوب  هدید  یبن  هچ  ره  هک  یهللا  نیع 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راکشآ ،  دیدیم 

شتمارک زا  وا  نمشد  هک  يروآ  مزر 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راسمرش ،  دیدرگ 

ار هبعک  شیوخ  مدق  زک  هبعک  دولوم 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رابتعا ،  دیشخب 

ادخ بناج  زا  شتیالو  دش  هک  وکنآ 
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( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راصح ، نیرتمکحم 

شتمحر تایانع و  هب  شلتاق  هک  وکنآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راودیما ،  يدوب 

ایربک تاذ  نسح  نیسح و  نوچ  هک  یشرع 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راوشوگ ،  ود  شداد 

ربیخ هعلقز  رد  هک  يدرم 
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دنک تفرگ و 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رادتقا ،  تسد  اب 

رهپس رد  درک  وا  تردق  تسد  هک  يدبع 

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  راهم ،  ار  دیشروخ 

وگب هد  فاصنا  دوخ  ةدیصق  نیدب  مثیم ) )

( مالسلا هیلع   ) یلع سب ، دوب و  یلع  رادمامز ، ار  نید 

شیالاعت قح  دزن  جنپ  دشاب  مالسا  نب 

( حدم ) شیالاعت قح  دزن  جنپ  دشاب  مالسا  ُنب 

شیالاک لیمکت  دوش  نمؤم  ره  جنپ  نیا  اب  هک 

دیاب ار  جنپ  نیا  دنک  یم  نید  يوعد  وکنآ  ره 

شیّالوت تسا و  هوکز  ّجح و  هزور و  زامن و 

قح دزن  تسا  دودرم  راچ  نآ  دوبن  رگ  تیالو 

شیاضعا دنراچ  نآ  تسا و  حور  لثملا  یف  نیا  هک 

شدالوا ّبح  یضترم و  رهم  تسیچ  تیالو 

شیالوم رهم  دوبن  هک  ره  نید  زا  هرهب  درادن 

ییالوم تسین  ربمیپ  زا  دعب  یلع  زا  ریغ  ارم 

شیالاعت قح  هدناوخ  هللا  یلو  نآرق  رد  هک 

مناد قح  تسد  ار  یسک  نم  ملاع  لها  ای  الا 

شیاپ فک  ياج  مرح  رد  تّوبن  رهُم  دش  هک 

الوم نآ  تسد  اب  مرح  رد  دش  نوگنرس  وک  یتب 
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شیاوآ دوب  یم  یلع  ای  مدینش  ناج  شوگ  هب 

ار اه  نامسآ  یباتفآ  ناعنک  هاچ  زا  دنک 

شیالاب ّدق و  زا  رگا  دتفا  يا  هیاس  فسوی  هب 

هللا قلخ  دنِآ  یلع  رکذ  اب  رشح  رد  رگا 

شیاهرد هلمج  ددرگ  هتسب  مّنهج  دوبن  بجع 

شریسفت تسا  دیحوت  هک  يدیحوت  تسوا  نایب 

شیانعم تسا  نآرق  هک  ینآرق  تسوا  لامج 

اطع هرّذ  کی  هب 
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شنابات دیشروخ  دص  تسا  وحم 

شیایرد هدنفوت  دص  تسا  قرغ  مرک  هرطق  کی  هب 

نیا تسا  حور  مسج و  بیبط  ار  ینامسآ  حیسم 

شیاحیسم نودرگ  دص  دنخبل  کیز  دزیر  یم  هک 

یکیرات هب  دنام  یملاع  دشوپب  تروص  رگا 

شیامیس شیپ  دزوس  رهم  دزورفرب  خر  رگ  و 

شزاجعا يایرد  زا  یجوم  میرم  نبا  یسیع  لد 

شیانیس يارحص  زا  یکاخ  نارمع  نبا  یسوم  لگ 

ار تّوبن  دزاس  اهر  قوش و  اپ  هب  ات  رس  دوش 

شیاسوم هاگرد  زا  دبای  ینابش  نذا  رگا 

شنونجم رهش ، ياه  هچوک  رد  يا  هناوید  نونج 

شیارحص ناشود  رب  هناخ  مودق  شرف  نانج 

شنیریش ناج  وا  ایبنا ، ّلک  ناج  ربمیپ 

شیابیز يور  نیا  ایربک  يور  هللا  باتک 

درک یم  یلع  يور  رد  شیوخ  لامج  ياشامت 

شیاشامت يور  ادخ  يدوب  رگا  هللا  ذاعم 

تقلخ فحصم  فورح  نیب  فلا  فرح  یلع 

شیاهنت دندید  فلا  نوچ  قیالخ  رد  ور  نآ  زا 

شمیلعت يایرد  زا  هرطق  کی  ایبنا  مولع 

شیابفلا سرد  زا  هّمش  کی  ایلوا  لامک 
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شرون نایشرف  مشچ  هب  شرهم ، نایشرع  بلق  هب 

شیاج ادخ  شوغآ  رد  اپ ، شیافطصم  شود  هب 

هللا رون  هللا و  هجو  هللا ، نیع  تسا و  هللادی 

شیالاعت دنوادخ  ای  مناوخ  دبع ، ایادخ 

شزان دشک  ناوضر  دنکفا  یهاگن  رگ  ناطیش  هب 

شیاوأم تسا  ران  رظن  عطق  دنک  رگ  ناوضرز 

هل یبوط  رشح  ات  دوش  شناملس  كاخ  رگ  کلم 

شیاویا دیدرگ  رگا  شدادقم  ِرهم  یب  کلف 

شیوک زا  یکاخ  تحالم  شیوج ، زا  یبآ  تمارک 
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شیامیپ هار  تمایق  شسوب ، ناتسآ  تماما 

شمشچ رد  هطقن  نوچ  ناهج  یناوخ  شهّللا  نیع  رگا 

شیامیس هب  ینیب  ادخ  یناوخ  شهّللا  هجو  رگ  و 

رشحم فص  رد  ممیحج  مشخ  زا  دیناسرتم 

شیاورپ تسین  مّنهج  زا  رواد  ریش  ِبُّحم 

دراد ار  یحو  توص  مکح  انامه  ناج  شوگ  هب 

شیان زا  دزیخرب  یلع  ای  ناتسین  ردناک  یِین 

شیوربا هب  مخ  دیاین  نت ، دزرلن  اپ ، دزغلن 

شیاجیه نادیم  رد  دنزیخ  ناهج  قلخ  رگا 

دیاشگب وید  رب  مرک  زا  تیانع  مشچ  رگا 

شیاروح فلز  ددرگ  هار  شرف  هک  دوبن  بجع 

يرآ میتی  لفط  ردپ  گرم  رب  دنخبل  دنز 

شیاباب هدیدرگ  نینمؤملاریما  دنیب  رگا 

ار یتسه  ياتکی  نآ  تساتکی  قلاخ  میوگن 

شیاتکی كاپ  تاذ  وچ  اتکی  دوب  میوگ  یلو 

شفاصواز ددنب  ورف  بل  سک  ره  تسا  راوازس 

شیاربک رام  نوچ  نهد  زا  دیآرب  ادرف  نابز 

شمزع ادخ  يار  دنک  یم  تقلخ  هب  يدنوادخ 

شیارآ لد  يور  دنک  یم  قلاخز  ییارآ  لد 

ددرگ هدیدرگ و  نانچمه  الوم  رهم  اب  کلف 
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شیادرف هچ  شزورما ، هچ  شنایاپ ، هچ  شزاغآ ، هچ 

دراد یلع  اب  ینیشن  مه  بش  ره  هک  سکنآ  اشوخ 

شیایحا ياه  بش  دوب  يردقلا  هلیل  نآ  ره  هک 

درآ شربنق  مودق  كاخ  رب  هدجس  تب  رگا 

شیاس نیبج  ددرگ  کلم  شسوب ، نیمز  ددرگ  کلف 

شتآ زا  یهوک  رشحم  هب  تعاط  هدنورپ ي  دوش 

شیاضما فطل  زا  دنک  رهُم و  دنز  الوم  رگم 

ییایند دوج ، تسد  هب  دشخب  ناوت  لئاس  ره  هب 

لاؤس تسد  رگا 
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شیایند ّلک  نماد  هب  درآ 

وا يالو  رهم و  رثوک  زا  بارخ  دش  سکنآ  ره 

شیابقع ایند و  رتدابآ  نانج  رازلگز 

رشحم فص  رد  درآ  رب  ار  قیالخ  ياّنمت 

شیاّنمت دوبن  یلع  زا  ریغ  یلع  زا  سکنآ  ره 

قح دزن  تسا  تادابع  قوف  یلع  يّالوت 

شیاّربت مه  ّالوت  مه  دشاب  هک  سکنآ  اشوخ 

دریگرب لیجنا  یلع  رهم  اب  سیسق  رگا 

شیاسیلک راوید  هب  درآ  اه  هسوب  احیسم 

دناد یمن  ار و  دوخ  شوگ  مشچ و  هتسب  نمهرب 

شیاه تب  هناخ  تب  رد  دنیوگ  یلع  ای  مئاد  هک 

یهام دوش  یسوم  یلع  رون  رگا  دتفا  لین  هب 

شیاقنع لیربج  یلع ، گناب  رگا  دیآ  فاقز 

دنیب یلع  يور  زج  هک  ره  تیالو  نودرگ  هب 

شیامعا دنناوخ  رگا  نیهوت  دوش  یم  یمعا  هب 

شنسُح زا  هولج  کی  دتفوا  انیس  روط  رد  رگا 

شیّالجت قرغ  دوش  نارمع  یسوم  نارازه 

مهاوخ یلد  وت  زا  یگدولآ  همه  اب  یهلا 

شیادوس زا  دزیخن  يرکذ  یلع  ای  زا  ریغ  هک 

قح اب  نوچ  درک  تولخ  جارعم  بش  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 648 

http://www.ghaemiyeh.com


شیالعا ّبر  تبحص  درک  یم  یلع  ياوآ  هب 

ار خزود  هللا  لیلخ  ناتسلگ  کشر  دنک 

شیافرژز دزیخ  نینمؤملاریما  رکذ  رگا 

رشحم رد  هک  دوبن  بجع  رواد  مظعا  مسا  هب 

شیارهز يوم  رات  هب  ار  تقلخ  دنشخب  رگا 

ربمغیپ داد  یم  مسق  وا  ناج  هب  دوخ  ار ، ادخ 

شیاز رهگ  لعل  اب  درک  یم  اعد  ار  وا  سپس 

هگن مدرک  ردق  نییآ  هب 
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هدنامرف دوب  وا 

شیارغط دوب  وا  رظن  مدرک  اضق  ناوید  هب 

دشاب نایکاخ  نیب  تسا  فیح  یکالفا و  یلع 

شیالویه شوغآ  رد  اج  هتشرف  دشاب  اجک 

ددرگ ادخ  وحم  نانچ  نآ  تدابع  بارحم  هب 

شیاپ زا  ریت  نوریب  دنرآ  زامن  لاح  رد  هک 

درب دیاب  هدجس  شیالو  هار  ورهر  كاخ  هب 

شیابوط لخن  کی  دوش  یم  نالیغم  راخ  ره  هک 

ار شیور  هام  دنیبب  ایؤر  رد  هک  یمشچ  نآ  شوخ 

شیایؤر هظحل  کی  نآ  تسا  رمع  يرادیب  زا  هب 

دناد یم  هکنآ  اب  یلع  فصو  دنک  مثیم »  » اجک

شیاّربم ربمغیپ  صخش  زا  ریغ  قلخ  فصوز 

رخآ هظحل ي  ات  یلع  يّالوت  تسم  دوب 

شیانیم دوب  تیالو  يابهصز  رپ  لّوا  زک 

ار ادخ  لد  يا  هظحل  کی  يآ ، دوخ  هب 

( حدم ) ار ادخ  لد  يا  هظحل  کی  يآ ، دوخ  هب 

ار اوه  نکفیب  سفن و  وید  شُِکب 

نک رذح  ناطیش  ماد  زا  يدازآ  رگ 

ار ادخ  نک  یگدنب  يا  هدنب  هن  رگو 

وش وه  شوغآ  مه  نک  اهر  وهایه 
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ار اعد  ظفل  راذگب  شاب و  اعد 

نامرد جاتحم  يدرد و  ياپارس 

اراود بیبط و  يدرک  شومارف 

ایرد هب  ار  دوخ  هرطق  يا  زادنیب 

ار اقب  مامز  يریگ  هک  وش  انف 

تیعسز لصاح  هچ  یشوکن  را  یعس  هب 

ار افص  ییوپ  هچ  يرادن  ات  افص 

يراد هدنز  بش  لاس  دصز  هب  دوب 

ار اطخ  کی  ینک  دوخ  زا  رود  رگا 

یقاس تسد  زا  یهاوخ  الو  ماج  وچ 

ار الب  يوبس  هناقشاع  شکب 

نیا يدابآز  لصاح  هچ 
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تیارس

ارارس نآ  یتشاذگب  هناریو  هک 

بیصن دش  ناگناگیبز  يریخ  هچ 

ار انشآ  نماد  فکز  يداد  هک 

نز تا  هلبق  تّمه و  هدش  تکاروخ 

اراصن ای  یملسم  دوخ  هک  ینادن 

روآ میلست  هب  رس  یملسم  رگا 

ارای شاب ، یلع  رای  هعیش ، هن  رگ  و 

دمحا ناج  نید  نکر  ادخ  ّیلو 

ار اضق  مامز  دراد  تسد  رد  هک 

اهنت دنسانش  شلوسر  ادخ و 

ار ادخ  لوسر و  دسانش  وک  نانچ 

شمشچ رمع  کی  هک  منیبن  وا  زج  هب 

ار ایربک  تعلط  زج  تسا  هدیدن 

مه اب  ود  ره  یلع  هوکز  عوکر و 

ار اّمنا  هیآ ي  دنا  هداد  فرش 

نُک نتفگ  زک  دوب  یلع  يارب 

ار امس  ضرا و  داجیا  درک  ادخ 

ینیبن ار  یلع  دوجو  زا  ریغ  هب 

اراب تحت  هطقن ي  رگا  یسانش 
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نیب فرش  نک  رظن  تّوبن  رهُم  هب 

اراپ تسا  هداهن  یهلا  تسد  هک 

لتاق هب  ار  دوخ  ریشمش  داد  یلع 

ار اطع  لذب و  توهبم ، درک  یلع 

نامیتی اب  نابرهم  ردپ  نوچ  یلع 

ار ادگ  دازون  ردارب  نوچ  یلع 

يراک مخز  دون  اب  دُُحا  رد  یلع 

ار افطصم  نت  ناج و  ای  تشگ  رپس 

ار نیمز  نمشد  نوخ  زا  خرس  دنک 

ار اه  لخن  دوخ  گشا  زا  بآ  دهد 

هفوک هاچ  رد  هدنام  یلع  يادص 

ار ادص  نیا  نک  دازآ  هاچ  الا 

تلصخ راچ  نیا  دیاب  ار  درمناوج 

اراد دوب ، قح  ریش  ار  راچ  ره  هک 

هب
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مّسبت لئاس  هب  عضاوت ، نیکسم 

ارادم لتاق  هب  تّورم ، نمشد  هب 

ار نیوج  نان  دولاین  نغور  هب 

ار اذغ  ود  شا  هرفس  رد  دندیدن 

شراد هلصو  نهاریپ  مادنا ، رب 

ار اهبرپ  هماج ي  دهد  ربنق  هب 

شّقح هدیدرگ  لاماپ  هک  دنیبب 

ار اشگ  ربیخ  تسد  نورب  دراین 

راطفا بآ ، يا  هعرج  اب  درک  بش  هس 

ار یتَا  لَه  نان  لذب  اب  داد  فرش 

شیالط هاک و  هوک  دوب  رگ  فک  هب 

ار الط  هوک  قافنا  لّوا  دنک 

يرمع ّالا و  وحم  همه  شدوجو 

ار يایرد ال  دیدرگ  شوغآ  مه 

حبص کی  هک  يراد  هدنز  بش  دوب  یلع 

ار ادتقم  نآ  باوخ  رد  دید  یمن 

یمیتی گشاز  شدوجو  دزرلب 

ار امس  ضرا و  مشخ  زا  دنازرلب 

نز کی  ياپ  زا  دنریگ  لاخلخ  وچ 

اراکشآ دوخ  هب  دچیپب  دیرگب ،
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یلاز ریپ  هیرگ ي  زا  ددرگ  لجخ 

ار ایح  تردق  جوا  رد  دنینیبب 

رب رد  كاپ و  تبرت  کی  تسا  دوجو 

ار ام  يالوم  مسج  ناج  وچ  هتفرگ 

يرآ ددرگ  اه  گنج  حتاف  ادخ 

ار اول  دوخ  فک  رب  یلع  دریگ  وچ 

شراقفلاوذ لقیص  زا  نشور  دنک 

ار اجر  غارچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بلق  هب 

موضع وضع  همه  مه  زا  داب  ادج 

ار اوس  امرا  مهاوخ  یلع  ياوس 

ین بجع  نامسآ و  لهچ  غارچ 

ار ارس  لچ  هبش  کی  دنک  نشور  هک 

دناد هدنیآ  لاح و  هتشذگبز و 

هدید هکنآ  زا  هب 
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ار ارجام  ره  تسا 

دناوت یم  یلع  دناوت  یم  یلع 

ار امه  دوعص  دشخب  روم  رب  هک 

دناوت یم  یلع  دناوت  یم  یلع 

ار اسم  رهظ و  حبص و  اج  هب  اج  دنک 

دناوت یم  یلع  دناوت  یم  یلع 

ار اشع  برغم  بلق  رد  سبح  دنک 

دناوت یم  یلع  دناوت  یم  یلع 

ار اصع  دریگب  ای  دهد  یسوم  هب 

ملاع دنوادخ  اّما  تسین  ادخ 

ار التعا  تردق و  نیا  هداد  وا  هب 

رخآ هک  تلادع  مامت  يا  یلع 

اراکشآ دوخ  لدع  هتشک ي  يدش 

تّمارک زا  ار  مصخ  ینک  یم  اهر 

ار اطخ  ینیب  هب  نوچ  ینک  یم  اطع 

ار یبن  نید  داد  اقب  تداهج 

ار ارح  راغ  تشاد  هگن  تریدغ 

الوم وت  لدع  دوب و  یبن  دوجو 

ار ارقلا  ّما  هدرک  ارقلا  ّما  هک 

میوگ هچ  میوگن  رگ  ار  وت  يانث 
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ار انث  نابز  مهاوخ  هک  يارب 

يدید هک  ییاهتنم  یب  درم  نآ  وت 

ار اهتنا  هدشان  زونه 

ییایربک يا  هدرک  یگدنب  رد  وت 

ار ایربک  تروص  ناشن  يداد  وت 

يدرکن تدابع  هدیدن  ار  ادخ 

ار ادخ  يدید  وت  ار  ادخ  يدید  وت 

يدوب گرم  قشاع  لاس  هس  تصش و  وت 

اراوگ تقرف  هب  دمآ  ریشمش  هک 

يدوشگ نآرق  قرف  زا  هدجس  رد  وت 

ار اعد  زامن و  تنوخز  یتسش  وت 

يدرک راثیا  وت  يدرک  راثیا  وت 

ار اتود  قرف  تسود  ییاتکی  هب 

يداد ردق  ار  ردق  بش  ِحبص  وت 
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ار ام  يایحا  ماش  ازع  يدرک  وت 

ملاع لها  ياک  لیربج  داد  ادن 

ار يده  نکر  هرابکی  دنتسکش 

بنیز ساّبع و  هک  ات  وش  هریت  کلف 

ار ادج  مه  زا  قرف  نآ  دننیبن 

تمایق ات  اهگشا  يا  دیزیرب 

اراخ گنس  هنیس ي  زا  دشوج  نوخ  هک 

« مثیم  » دنب ورف  بل  نکشب و  ملق 

ار یضترم  دنک  دیاب  حدم  ادخ 

راثن مزاس  نخس  رد  قح  ریش  ياپ  هب  ات 

( حدم  ) راثن مزاس  نخس  ِّرد  قح  ریش  ياپ  هب  ات 

راچد دش  تریح  ریجنز  رد  تخس  مرکذ  رکف و 

رارق دریگ  یمن  لد  ار  وا  فصو  میوگن  رگ 

راسمرش ممالک  فعض  زا  مدرگ  میوگب ، رو 

: راگدرک یح  دومرف  ار  هچنآ  میوگ  هک  هب 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

تسا یلع  ناکما  هدنامرف  ناکم  تاذ ال  هجو 

تسا یلع  نازیم  نیهب  ار  قح  قح ، ریشمش  قح ، ریش 

تسا یلع  نآرق  یتسه  نآرق ، ناج  نآرق ، بلق 
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تسا یلع  نامیا  یلع ، يدرمناوج  حور  یلع ، نید 

: راعش نیا  رشحم  حبص  ات  دهد  يدرمناوج  ره 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

درک هولج  نابات  ردب  نوچمه  ردب  گنج  زور 

درک هولج  ناکما  کلم  رد  مسق  هللااب  هن ، ردب 

درک هولج  نامیا  رون  رشحم ، حبص  ات  شخر  زو 

درک هولج  نایامن  حتف  وا  ریشمش  مد  زا 

: رازراک نیب  تفگ  یم  وا  تسد  رد  مه  غیت 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

دحا هوک  شبکرم  مس  ریز 
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تخس دیزرل 

تخس دیراب  نانمشد  ناج  هب  شغیت  زا  شتآ 

تخس دیرغ  يرکشل  رب  هنتکی  دوب و  ریش 

تخس دیدرگ  یفطصم  رود  حورجم  نت  اب 

: رادوریگ نآ  رد  لیربج  مد  هب  مد  دز  یم  گناب 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

دُُحا راکیپ  دعب  ردب و  گنج  حتف  دعب 

دودبع رمَع و  ِدادیب  دمآ و  بازحا  گنج 

دوخ راکیپ ، شرکشل  نارازه  اب  يدوب  هکنآ 

دش رارک  ردیح  ممصم  شمزر  رب  هک  ات 

: رادتقا نآ  تردق و  نآ  دید  وچ  ربمغیپ  تفگ 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

نید لک  ار  قح  ریش  ربمیپ  قدنخ  رد  دناوخ 

نیمز شقن  وا  مشخ  راقفلاوذ  اب  دش  ورمع 

نینمؤملاریما نادیم ، زا  زوریپ  دش  زاب 

نیرفآ شغیت  تسد و  رب  نیرفآ  ناج  زا  دمآ 

: راکشآ مه  اب  دنتفگ  اه  هوک  اه و  گنس 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 
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****

تفرگ ربیخ  زا  رد  ییوگ  رگ  تسوا  حدم  هن  نیا 

تفرگ رس  روالد  ورمع  زا  ریشمش  اب  هک  ای 

تفرگ ربمغیپ  بلق  زا  اه  هدقع  شغیت  هک  ای 

تفرگ رواخ  ورسخ  زا  مامز  یتشگنا  هب  وک 

راختفا شغیت  تسد و  رب  ایبنالا  متخ  درک 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

تسا ردیح  نآرق ، تسد  دّمحم ، تسد  قح ، تسد 

تسا ربمغیپ  دُحا ، زور  شیوزاب  رب  یکتم 

بازحا و حتف  زا  وا  ربص 
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تسا رتالاب  دُحا ،

تسا رد  تشپ  دوخ  يارهز  ییاهنت  دهاش 

: رارق یب  دش  یم  ریشمش  وا  ربص  فالغ  رد 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

اهرادرس ِرس  شیاپ  رب  داتفا  یم  هک  وا 

اهرازآ دیسر  شناتسد  ریز  زا  مد  هب  مد 

اهراب شمشچ  کشا  زا  دش  زیربل  مه  هاچ 

اهرای شناج  دصق  رهب  دندیدرگ  رام 

راگزور دوخ  رب  دیچیپ  وا  ییابیکش  زا 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

وا ياه  تعاجش  مزر و  دهاش  يدوب  هکنآ 

وا يارآ  ناهج  تسد  هلسلس  رد  نوچ  دید 

وا يارهز  رب  دنتشگ  رو  هلمح  شمشچ  شیپ 

وا يامیس  رد  زورما  متفای  ار  قح  تفگ 

رادیاپ ملاع  هب  دَنام  وا  ربص  زا  قح  نید 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

****

نینمؤملاریما ای  تیالو ، نید  مامت  يا 
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نینمؤملاریما ای  تیاپ  ياج  دمحا  فتک 

نینمؤملاریما ای  تیافص  اب  میرح  لد 

نینمؤملاریما ای  تیانث  رد  مثیم »  » مظن

: راگدرورپ بناج  زا  متخ  عارصم  نیا  هب  دش 

راقفلاوذالا فیسال  یلعالا  یتفال 

راک هب  دیآ  نینمؤملاریما  فاصوا  رد  ات 

( حدم ) راک هب  دیآ  نینمؤملاریما  فاصوا  رد  ات 

رایتخا ار  نابز  هن  رادتقا و  ار  ملق  هن 

قح نازیم  قح  تآرم  قح  ریش  قح  رهظم 

رادم ار  قح  رگشل  ریدم و  ار  قح  روشک 

مادم ار  شفصو  سنا  نّج و  دنسیونب  هک  وگ 

رازه دص  زا  یکی  ار  الوم  فصو  نکمم  تسین 

نیریش ناج  نآ  يزابناج  هّصق 
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لوسر

راد شوگ  ردارب  نت  رب  دهد  یم  نیریش  ناج 

هفیاط ره  زا  تسد  مه  اب  دنداد  نارفاک 

رات ماش  کی  رد  كالول  ۀجاوخ  لتق  رهب 

نینمؤملا ریما  قح  ریش  هب  ربمغیپ  تفگ 

راگدرک ّیلو  يا  نیریش  یبن  یک 

دهع دنتسب  رگیدکی  اب  نم  لتق  رب  نارفاک 

رارق يریگ  مرتسب  رد  نم  ياج  بشما  دیاب 

وت نابرق  یلع  ناج  دص  ود  يا  ردیح  تفگ 

راکبان مصخ  غیت  نیا  یلع ، ناج  نیا  وت ، نیا 

تادف اداب  نم  ناج  تمالس  وت  كاپ  ناج 

راسی زا  نیمی و  زا  مریت  غیت و  درابب  وگ 

لسر متخ  رتسب  رد  یضترم  بش  نآ  تفخ 

راپسهر نابایب  رد  بش  لد  ربمغیپ  تشگ 

یبن هار  رس  رب  دمآ  رکبوب  ناهگان 

راظتنا زا  رود  کیرات  بش  نآ  نورد  رد 

داتفا هار  رس  رد  يورب  وچ  ربمغیپ  مشچ 

راکشآ ناهنپ  زار  ددرگن  ات  هرمه  درب 

داد ياج  دوخ  رتسب  رد  دوخ  ياج  ار  دوخ  سفن 

راسهوک يوس  دروآ  ریزگان  ار  دوخ  مصخ 
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نیشناج دشاب  دیباوخ  یفطصم  ياج  هکنآ 

راغ هب  دنیشنب  هک  هب  دش ، وا  راغ  رای  هکنآ  و 

دوش یم  تمارک  یک  ندوب  راغ  رد  یبن  اب 

راختفا تسا و  تّزع  نداد  رای  هار  هب  ناج 

نک شوگ  یتخل  تسا  فاصنا  تسین  بّصعت  نیا 

رای رای  راغ و  رای  نیب  تسا  رایسب  قرف 

عنم دیدرگ  نتشیوخ  لعف  نزحت ز  هب ال  وا 

راگدرورپ انث  دیوگ  شهّللا  تاضرم  هب  نیا 

دوب يرارف  ناج  میب  وا ز 
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گنج نادیم  زا 

رازراک زور  دیدرگ  یفطصم  رود  هب  نیا 

دوشگ بل  ینولس  رب  نیا  دورس  ینولیقا  وا 

رادتقا رس  ات  ياپ  نیا  دوب  زجع  اپارس  وا 

تفرگ ربیخ  زا  رد  نیا  يرارف  دش  ربیخ  وا ز 

رارف درم  اب  گنج  درم  قرف ، دراد  قرف 

یلع رهب  لسر  متخ  رتسب  رد  سفن  ره 

رامش رد  شرجا  نینوک  تعاط  زا  شیب  دوب 

تفگ لییاکیم  لییاربج و  هب  بش  نآ  قح  تاذ 

؟ راثن رگیدکی  هار  رد  امش  زا  ناج  دنک  یسک 

دنتخادنا ریز  هب  رس  باوج و  زا  دندنام  ود  ره 

راسمرش ّقح  زا  دندیدرگ  ود  ره  تکاس  ود  ره 

نیمز رب  یمشچ  دییاشگب  هک  دمآ  باطخ  سپ 

رات ماش  نیا  رد  دینیب  قح  ریش  ناج  لذب 

لسر متخ  رتسب  رد  ناج  لذب  رهب  هتفخ 

راگزور مشچ  راثیا  همه  نیا  وحم  هتشگ 

یلع ای  شنیرفآ  عمج  عمش  تدوجو  يا 

راهب تیوجلد  مان  ار  یگدنز  نازخ  يو 

ریس خرچ  رد  دنک  هم  رهم و  وت  تشگنا  رس  اب 

راهن لیل و  نیا  دندرگ  یم  وت  ياشامت  رب 
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نت هس  نآ  ياج  هب  نت  دص  ار  وت  ّقح  درب  وگ 

رارق ار  ناج  يا  تسا  وت  نآ  تسا ، وت  نآ  هچنآ ز 

نیشن هناخ  يوش  هچ  نیشن و  دنسم  يوش  هچ 

رابتعا دراد  وت  زا  تماما  ّیماما و  وت 

تفگ هک  ناج  شوگ  هب  دیآ  دُحا  زا  لیربج  گناب 

راقفلاوذ ّالا  فیس  یلع ال  ّالا  یتفال 

« مثیم  » وت فاصوا  ددنب ز  یمن  بل 
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یلع ای 

راد جوا  رب  دور  رگ  غیت و  ریز  رد  دنتفرگ 

الوم تردیح  هدناو  ادخ  هک  يردیح  وت 

( حدم !) الوم تردیح  هدناو  ادخ  هک  يردیح  وت 

لوادنب

! الوم تردیح  هدناو  ادخ  هک  يردیح  وت 

! الوم ترهطم  مج  هب  حور  مالس 

مهیدیا قوف  هلادی  دنا : هتشون 

! الوم ترورپ  مالس  يوزاب  تسد و  هب 

تشهب تشه ، مام و  راچ ، با و  تفه ، مالس 

! الوم ترتخد  ود  رب  رسپ و  هدزای  هب 

دوب ملاع ، يادتبا  زا  رتشیپ  هک  ییوت 

! الوم ترتسگ  حدم  لجوزع  يادخ 

تسامش نانمشد  ضغب  زا  يا  هلعش  میحج ،

! الوم تربنق  تسا و  لالب  سکع  تشهب ،

ریلد ورمع  رازه  ربیخ ، بحرم  رازه 

! الوم تردیح  مان  زا  هدمآ  تشحو  هب 

تسوت ۀناش  يور  هب  یهلا  حتف  ياول 

! الوم تربیخ  تسا و  ردب  قدنخ و  هاوگ ،

تفنک رد  ظفح  تاوامس  ضرا و  ياقب 
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تفجن تعسو  تس  یهلا  کلم  مامت 

مود دنب 

تسوت تیالو  رگنایامن  یحو ، مامت 

تسوت تیاده  وترپ  نامه  رون ، مامت 

راورخ زا  یتشم  تسا  یتسه  ملاع  مامت 

تسوت تیانع  زا  هعرج  یکی  بآ  مامت 

تساپرب ناهج  ات  هک  ییادخ  باتک  نآ  وت 

تسوت تیآ  راصق  تاملک  هباطخ و 

! یلع هدنام  هدینشان  تنخس  مه  زونه 

تسوت تیاور  زا  رپ  یتسه  ملاع  هچرگا 

تسا مولعم  یحو  تایآ  رد  باتفآ  وچ 

تسوت تیاکح  ایبنا  ۀمه  ۀصق  هک 

رشح ترارح  زا  شطع و  زا  كاب  هچ 

تسوت تیاقس  رب  زور  نآ  رد  هعیش  مشچ  هک 

یلو هرامه  دنک  یم  مرک  قلخ ، هب  ادخ 

تسوت تیافک  اب  تسد  شمرک  ۀلیسو 
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الوم يا  ینامسآ  نیمز  مشچ  يور  هب 

الوم يا  ینامز  نیمز و  راد  مامز 

موس دنب 

يراد اپ  ریز  هب  ار  ادخ  ياه  جنگ  وت 

يرآ دورف  اه  تسد  یهت  هب  مرک  زا  رس 

دنیوگ یم  هاچ  لخن و  هم ، هراتس و  بش و 

؟ يرادیب زونه  ناج ! یلع  تشذگ  بش  هک 

ضیرم رانک  یهگ  تفالخ  تخت  هب  یهگ 

يراتسرپ ای  وت  يدوجو  راد  مامز 

هیدوهی کی  لاخلخ  تراغ  يارب 

يراب یم  کشا  ربمغیپ  ربنم  زارف 

رازآ دهد  یم  وت  ناج  هب  وت  ّتیعر 

يرازاین ار  روم  کی  وت  هکنآ  مرج  هب 

ییاشامت دوش  تورم  لدع و  مایق 

يراذگب هفوک  رازاب  هب  ياپ  هک  یمد 

نیمز هب  يا  هداهن  ار  تا  هبترم  ماقم و 

يرادرب شود  هب  ار  ینز  بآ  کشم  هک 

تسوت تفارش  زا  لدع  فرش و  تفارش 

تسوت تفالخ  طقف  تلادع  لاس  راهچ 

مراهچ دنب 
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ینآرق ناج  وت  دّمحم  كاپ  حور  وت 

یناسنا سابل  رد  یکلم  زا  رتارف 

دزرل یم  راسهوک  رگج  تتبیه  ز 

ینازرل دیب  وچ  یمیتی  کشا  شیپ  هب 

الوم يا  يریگن  ار  الط  هوک  رازه 

یناتسب هار  روم  زا  يوج  تسوپ  هک 

ینیشنب هدنخ  هب  یمیتی  لفط  رانک 

یناشنب شیوخ ، رهمُرپ  نماد  هب  ارو 

دوخ نت  رب  رایتخا  ینک  هنهک  سابل 

یناشوپب دوخ  نامالغ  هب  ون  سابل 

تسناد یمن  یسک  ناریقف  عمج  نایم 

یناکما رایرهش  ای  ریقف و  کی  وت 

دنام هتخانشان  وت  ردق  هک  فیح  رازه 

یناج نوچ  بیرغ  تیرشب  نت  رد  وت 

وت ناهج  یناهج  سانشان  وت 
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تخانشن ار 

تخانشن ار  وت  نامز  تفر و  هدص  هدراچ 

مجنپ دنب 

یشاب شردارب  اهنت  وت  تساوخ  لوسر 

یشاب شرهطم  سفن  هک  هن  شردارب 

اه تملظ  تشد  نهپ  رد  هک  فیح  رازه 

یشاب شربهر  الوم و  وت  تساوخن  رشب 

دیآ رازتها  رد  دّمحم  حتف  ياول 

یشاب شرکشل  رادرس  وت  هک  يا  هوزغ  هب 

تشهب لها  مالس  تمایق  حبص  مالس 

یشاب شرثوک  یقاس  وت  هک  يرشحم  هب 

شیودرا هب  دبا  ات  دربن  هر  تسکش 

یشاب شردیح  گنج ، رد  وت  هک  يدّمحم 

دنرب هدجس  رشح  حبص  ات  هکئالم  دزس 

یشاب شرونخس  اهنت  وت  هک  يربنم  هب 

یلع دنهد  ادن  تمایق  لها  مامت 

یشاب شرشحم  زورما  وت  هک  یسک  اشوخ 

! الوم ییوت  نم  ناوضر  رثوک و  تشهب 

! الوم ییوت  نم  نازیم  رشحم و  طارص و 

مشش دنب 
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! الوم يربیخ  ردب و  دحا و  حتاف  وت 

! الوم يربمیپ  ریش  رواد و  ریش  وت 

تسوت تعاجش  دهاش  دحا ، هوک  زونه 

! الوم يردیح  وت  دیوگ  دلاب و  زونه 

درک دیاشن  سکچیه  اب  هسیاقم  ار  وت 

! الوم يرگید  وت  دنرگد و  نارگید  هک 

یشوج یم  هفوک  نانیشن  هبارخ  اب  وت 

! الوم يرترب  شرع ، زا  وت  تساوگ  ادخ 

تسا ناماما  تجح  دوخ ، همطاف  هچ  رگا 

! الوم يرهطا  يارهز  هب  ماما  دوخ  وت 

وا یتسه  وت  وت ، ِتسه  وا  هک  لوسر  زج  هب 

! الوم يرس  ناربمغیپ  یمامت  زا  وت 

لاملا تیب  غارچ  تداهش  هرامه  دهد 

! الوم يرتسگ  لدع  هشداپ  وت  طقف 

تا يربهر  هب  ناروآ  مایپ  لک  دورد 
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تا يرتسگ  حدم  هب  مثیم »  » مئاد مالس 

ردیح ای  هناورپ  تملاع  دوجو و  عمش  ییوت 

( حدم  ) ردیح ای  هناورپ  تملاع  دوجو و  عمش  ییوت 

ردیح ای  هناوید  نک ، هناوید  دوخ  قشع  زا  ارم 

نک متسم  قشع  ماج  نک ز  متسه  دوب و  زا  ادج 

u ردیح ای  هنامیپ  نک  رون  بارش  زا  ار  ملد 

دشاب یم  وت  قشع  رثوک  یم ، زا  دوصقم  رگا 

u ردیح ای  هناخیم  رد  كاخ  موش  ات  نک  مرک 

u تساّبع گنرلگ  مچرپ  اب  یلو  مراک  هنگ 

u ردیح ای  هناش  يور  هب  مراد  يرکون  لادم 

نم رب  يا  هرطق  یناشچ  تضیف ، رغاس  زا  رگا 

u ردیح ای  هناتسم  هرعن  رثوک ، ضوح  ات  منز 

مناد یم  ردقنآ  یلو  الوم  ما  یک  مناد  یمن 

u ردیح ای  هناریو  ملد  جنگ و  دوب  وت  يالو 

u ساّبع هدش  مقشع  فجن ، مبلق  البرک ، مدوجو 

u ردیح ای  هناخ  نیا  ِرَد  زا  مدرگ  رود  ادابم 

مناج ییوت  مناج ، ییوت  مناج ، یب  مسج  نم  رگا 

u ردیح ای  هناناج  ییوت  مناج ، اپ  هب  ات  رس  رگا 

تراشرس فطل  زا  ما  هچ  ره  سخ  رگا  مراخ  رگا 

ردیح ای  هناحیر  موش  تمشچ  سگرن  اب  رگا  دوبن  بجع 
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يرمع یلو  مناماد  هدولآ  مثیم " " ؟ نم ما  یک 

ردیح ای  هناد  بآ و  وت  زا  محور  غرم  هتفرگ 

یلع دنک  رخسم  هراشا  کی  هب  ار  ناج 

( حدم ! ) یلع دنک  رّخسم  هراشا  کی  هب  ار  ناج 

! یلع دنک  رّونم  هراظن  کی  هب  ار  لد 

! یلع دنک  رذآ  ۀلعش  لگ ز  داجیا 

دنک ربکا  ملاع  ریس  هظحل  کی 
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! یلع

! یلع دنک  رّرکم  دوج  تانئاک  رب 

****

يربهر يریما و  قلخ  هب  دزس  ار  وا 

يربارب طسق و  تلادع و  دروآ  وا 

يروآ مزر  هگ  خرچ  هب  دسر  شغیت 

يرواد تسد  يردیح و  راقفلاوذ  اب 

! یلع دنک  ربیخ  ۀعلق  حتف  هظحل  کی 

****

يا هراظن  اب  دنک  راهم  ار  كالفا 

يا هراتس  دباتن  خرچ  هب  وا  رهم  یب 

يا هرامش  ار  شتبقنم  رهد  هب  دوبن 

يا هراشا  اب  دشک  دنب  هب  ار  سیلبا 

! یلع دنک  ربنق  هب  هراشا  رگ  هظحل  کی 

****

شتدارا نودب  هدوبن  يربمغیپ 

شتدالو رب  دنک  رخف  زونه  هبعک 

شتداهش قوش  دهاش  زونه  دجسم 

شتدابع رب  دنک  رخف  راگدرورپ 

! یلع دنک  رواد  قلاخ  هب  یگدنب  نوچ 
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****

ار راهن  لیل و  یتشک  تسادخان  وا 

ار راهب  نازخ و  هرامه  دهد  نامرف 

ار ران  دلخ و  لزا  زور  هدرک  میسقت 

ار راگدنوادخ  قلخ  هک  بجع  دَوبن 

! یلع دنک  رذوبا  شیوخ  هاگن  کی  اب 

رپس دنکفا  یلع  غیت  شیپ  هب  نودرگ 

رذح دنک  یم  ردق  اضق و  شا  هلمح  زا 

ربمایپ ریش  رواد و  حتف  ریشمش 

رس غیت ، هب  دریگب  هنتف  نارس  زا  زور 

! یلع دنکرس  ارقف  اب  هبارخ  رد  بش 

****

شرواد تسد  دَوب  تسد  لذب  ماگنه 

شرز زا  یهوک  دوب و  الط  زا  یهوک  رگ 

لئاس فک  هب  الط  دهن  لوا 
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شرد

شرذوبا مالغ  تسد  هب  بجع  دَوبن 

! یلع دنک  رز  ناهج  هب  ار  كاخ  يوگ  نیا 

****

ریما دَوب  مه  یلع  تسادخ  ادخ  اج  ره 

ریز هب  نامسآ  زا  دشک  ناوت  ار  دیشروخ 

ریسا شفک  رد  اوه  وید  دوب  هک  سب  زا 

ریس درکن  مه  نیوج  نان  مکش ز  یتح 

! یلع دنک  رهوگ  رد و  ار  گنس  هکنآ  اب 

دنک اپب  تماما  ياول  نامسآ  رد 

دنک اجتلا  بش  لد  ادخ  اب  كاخ ، رد 

دنک ادخ  لوسر  ناج  ظفح  گنج ، رد 

دنک اطع  نمشد  هب  شیوخ  غیت  مزر  رد 

! یلع دنک  ردژا  رکیپ  هراپ  دهم ، رد 

****

تفج تفاین  تمایق  مایق  ات  هک  یقاط 

تفگ كرت  مالسا  هر  رد  هرامه  ار  ناج 

تفنش یلع » الا   » ۀمغن لیئربج  زا 

تفخ لوسر  ياج  هب  تیبملا  هلیل  رد 

! یلع دنک  ربمیپ  يادف  دوخ  ناج  ات 
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****

تسا رخسم  شتسد  هب  دوب  تسه و  هک  یهاش 

تسا ربارب  وا  یگدنز  ریقف  کی  اب 

تسا رتسگ  لدع  دوخ  تفالخ  رد  هک  سب  زا 

تسا ردارب  دوخ  وا  رب  هک  ار  لیقع  مهس 

! یلع دنک  ربارب  ریقف  کی  مهس  اب 

دنرد یم  هدرپ  همه  ياطخ  زا  هک  يزور 

دنرشحم يارحص  هب  هنشت  قلخ  هک  يزور 

دنرذآ ياهررش  وچ  یگنشت  اه ز  لد 

دنردیح يّالوت  ماج  تسم  هک  نانآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 679 

http://www.ghaemiyeh.com


! یلع دنک  رثوک  ۀمشچ  ناشباریس ز 

****

نامسآ رب  تموکح  كاخ  بلق  دراد ز 

ناکمال هداد  ناکم  رایتخا  شتسد  رب 

نامز روحم  شهگن  شدرگ  هب  ددرگ 

ناوت یم  تشگنا  رس  اب  تسادخ  تسد 

! یلع دنک  رّخسم  هرامه  ار  كالفا 

****

لامک ادخ  ریش  تدالو  زا  تفای  نید 

لاحم ندش  ناملسم  تسا  ردیح  رهم  یب 

لاکتا دراد  ادخ  هب  وا  وا و  هب  ملاع 

لالجلاوذ دنوادخ  هب  یگدنب  نیع  رد 

! یلع دنک  رواد  قلاخ  وچمه  زاجعا ،

وا ياپ  كاخ  زا  شلگ  دش  هتشرس  مدآ 

وا يانث  دیوگب  هک  ات  هرهز  هچ  ار  سک 

وا يادخ  دشاب  هک  تسا  یسک  وا  حادم 

وا يایمیک  زا  بلط  تفرعم  ریسکا 

! یلع دنک  رز  ار  وت  دوجو  سم  دیاش 

****

یتماق تسار  یلع  لثم  هدیدن  ایند 
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یتمایق شروش  تساپب ز  یلد  ره  رد 

یتمالع شیالو  دَوب ز  ار  هطقن  ره 

یتمارک شتسد  رس  زا  دزیر  هظحل  ره 

! یلع دنک  رت  نوزف  قلخ ، زاین  زا  دوج 

****

تفرگ افص  شنسح  رظنم  لایخ  زا  لد 

تفرگ ادخ  ناشن  لامج  نآ  زا  دیاب 

تفرگ ام  شیالو ز  دهع  تسخن ، زا  قح 

تفرگارف ار  اج  همه  یگریت  هک  يزور 

! یلع دنک  رغاس  هب  رون  بارش  ار  ام 

تشونرس زور  نامه  تسه  هک  ازج  زور 

هچ ره  دَورد  یم  رشح  هب  سکره 
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تشک هک  ار 

تشز ياه  هدرک  همه  دنوش  یم  هدنشخب 

تشهب لگ  منهج  ياه  هلعش  دیور ز 

! یلع دنک  رشحم  هب  رود  هگن ز  کی  رگ 

****

تسوا مان  هب  مدآ  ۀبوت  لوبق  رهم 

تسوا مالکمه  نخسمه و  روط  هب  یسوم 

تسوا ماقم  رتارف  مهو  ياه  هلق  زا 

تسوا ماظن  رد  ادخ  مکح  هب  اضق  رما 

! یلع دنک  رّدقم  هچ  دوخ  ماظن  رد  ات 

****

لالجلاوذ دنوادخ  راک  تسا  یلع  حدم 

لال دنرک و  تقلخ  ملاع  مامت  اجنیا 

لاقم تردق  دَوبن  سک  هب  وا  فطل  یب 

لآ یلع و  يانث  ینز ز  مد  وچ  مثیم » »

! یلع دنک  رگید  تیانع  ار  وت  مد  ره 

هدیرفآ ناج  زا  رتوکین  ادخ  ار  تکاپ  مسج 

( حدم ) هدیرفآ ناج  زا  رتوکین  ادخ  ار  تکاپ  مسج 

هدیرفآ نآ  زا  رتهب  میوگ  هچ  ره  دشاب  هچ  ناج 

هداهن يروش  يرس  ره  رد  تبل  نادکمن  زا 
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هدیرفآ ناج  ینت  ره  رد  تمد  تاضویف  زو 

هداد رون  ار  کلم  مشچ  تخر  ياشامت  اب 

هدیرفآ ناسنا  هزیکاپ  تمدقم  بارت  زو 

هدش شخپ  نافرع  رون  هعمل  هعمل  تمایپ  اب 

هدیرفآ ناویح  بآ  همشچ  همشچ  تمالک  رد 

نشور هدرک  تلامج  دیشورخب  ار  لد  روشک 

هدیرفآ ناوخ  انث  تیور  لگ  رب  ار  ناج  غرم 

هداد ياج  لد  هناخناریوب  ار  ترهم  جنگ 

هدیرفآ ناتسلگ  شتآ  هلعش  نایم  ای 

یتسه هب  دشخب  وت و  رهم  زا  هولج  دریگب  ات 

هدیرفآ ناشخرد ،  رهم  نامسآ  زارب  رب 

لقع رب  ار  وت  حدم  رتفد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک هیده  لوا 

هدیرفآ نآرق ،  شیوخ  نایب  حور  زا  ینعی 

تردق رهم و  اب  قح  هک  يران  تنج و  میسق  وت 

هدیرفآ نازوس ،  ران  هدرک  قلخ  تنج  غاب 

تدوجو رحب  رد  هک  يدوج  یتشک  يادخان 

هدیرفا ناسحا  فطل و  وفع و  نارفغ و  تمحر و 

هداد رون  نید  لد  مشچ و  رب  وت  يالجت  زا 

هدیرفآ نامیا  مسج  رب  ناج  وت  يالوت  اب 

اهتفص نانوگ  هک  يدرف  تیصخش  نامه  وت 

هدیرفآ نانم  راداد  ار  هلمج  تدوجو  رد 

تفار رهم و  تزع  دجم و  تمحر  فلط و  تمکح  ملع و 

هدیرفآ ناوضر  ضیف  نارین  مشخ  نایرگ  مشچ 

ملاع داجیا  ثعاب  يا  تترضح  لیفط  زا 

هدیرفآ ناکما  کلم  هدرک  فطل  یتسه  هب  ناج 

نامیا نید و  ناملغ ،  روح و  ناتسب ،  غاب و  ناوضر  دلخ و 

هدیرفآ ناراب ،  داب و  ایرد ،  تشد و  ارحص ،  هوک و 

تناکم یح ال  هک  یناکما  کلم  رایرهش 

هدیرفآ تحتر  همه د  ار  ناکما  کلم 

ییادخ تسد  یبن  ناج  نید  تشپ  نآرق  يور 

هدیرفآ نایامن ،  حتف  ادخ  تیوزاب  ود  رد 
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هگنآ تسا و  هدناوخ  تتمحر  راد  هرفس  نابزیم و 

هدیرفآ نامهم ،  هرفس  نیا  رس  رب  ار  یملاع 

متسا تریح  رد  ما  هدید  ییادخ  راک  سب  وتزا 

هدیرفآ ناسنا  شقن  رد  ار  وت  رواد  بجع  يا 

یتسه هب  دشخب  تتمکح  غارچ  زا  ات  يا  هلعش 

هدیرفا نامقل ،  نوچه  یمیکح  ياناد  ریپ 

ار تیور  نسح  باتفآ  زا  يا  هرذ 
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هتفرگ

هدیرفآ ناعنک ،  هام  ناعنک  ریپ  يارب  ات 

دمحم دوخ  بیبح  يرادساپ  يارب  زا 

هدیرفآ نارغ  ریش  نید  هشیب  رد  ییوت  نوچ 

شمرگ شوغا  رد  هک  مزان  ار  وت  لضف  بتکم 

هدیرفآ ناملس  دادقم و  دوسالاوب و  رذوب و 

بش یکیرات  هدرپ  رد  تا  هدیشوپ  هرهچ 

هدیرفا نامیتی  ياهبل  هب  يداش  هدنخ 

هداد بآ  امرخ  لخنرب  ناگدید  کشا  بش ز 

هدیرفآ نارب  ریشمش  هغیت  زا  گرم  زور 

یتسه راداد  ار  شیوخ  تافص  هک  یتسه  هکوت 

هدیرفآ ناهنپ  ادیپ و  تسدقا  دوجو  رد 

هداد رشن  تحدم  فصو  رد  يرتفد  نارق  نوچمه 

هدیرفآ ناوخ  انث  وکین  ار  وت  ربمغیپ  نوچمه 

هداد وت  نوچ  یصخش  هب  ار  ملاع  يوناب  نیرترب 

هدیرفآ نمادکاپ  ناز  دنزرف  نیرتهب 

دنیرفآ نومضم  رکب  ناد  نخس  رادیب  رکف 

هدیرفآ ناد  نخس  هک  مزان  وت  نیماضم  رب 

خزود دوب  یک  قفتم  ملاع  دوب  ترهم  هب  رگ 

هدیرفا نارین  راداد  تنمشد  يارب  زا 
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تدوجو نمی  زا  هکنا  يا  نانموم  ریما  يا 

هدیرفآ ناحبس  راداد  ار  داجیا  ملاع 

تنیسح نوخ  زا  هک  نیب  ار  البرک  نیمزرس 

هدیرفآ نارفغ  ایرد ي  شنماد  رد  قح  تسد 

نازاب كاپ  نوخ  ار ز  ارحص  تشد و  هدرک  خرس 

هدیرفآ نابرق ،  دیع  كرابم  اروشاع  زور 

هدرک زبس  ناریسا  کشا  زا  يدازآ  هلخن 

هدیرفآ نادیهش ،  نوخ  زا  دیحوت  هلال 

هدرک هریت  نالفط  هآ  زا  ار  ملظ  راگزور 

هدیرفآ ناشطع  ياهبل  زا  شتآ  ياه  همشچ 

دابآ ناگتشک  ناز  ار  قشع  ناتسلگ 
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هدرک

هدیرفآ نابایب  نآ  رد  يرگید  تشهب  ای 

هدرک قرغ  نوخ  مزلق  ار  سابع  تماق 

هدیرفآ ناتسب  رس و  نوخ  مزلق  نایم  ای 

ردام مشچ  کشرس  لفط و  هدیکشخ  رجنح 

هدیرفآ نازوس  يارحص  نآ  رد  رگید  يرشحم 

سب نیمه  ناناج  مغ  زا  مثیم  یناشیرپ  رد 

هدیرفآ ناشیرپ  ياهلد  هب  ون ،  زا  یشتاک 

یسب نشور  ابیز و  تسا  یثیدح 

( حدم ) یسب نشور  ابیز و  تسا  یثیدح 

یسلجم ۀمالع  هدومرف  هک 

یلع اب  ادخ  لوسر  يزور  هک 

یلو ار  ادخ  يدوب  هکنآ  یلع 

ناشتسد مه  هب  لد  نوچ  هدروخ  هرگ 

ناشتسب اپ  هتشگ  یملاع  لد 

نتراچ ۀناش  رب  دندیدب 

ندب کی  زا  عییشت  هنابیرغ 

كاپ ناج  یبن  هاگن  اب  ینت 

كاخ ریز  دور  تبرغ  هب  نکیلو 

یلع اب  لسر  متخ  دومرفب 
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یلو ار  ایربک  لزا  زا  يا  هک 

كاپ راداد  هدرک  نینچ  ردقم 

كاخ هب  ار  وا  میراپس  وت  نم و 

یسک درادن  رهاظ  هب  هچ  رگا 

یسب برقم  رواد  دزن  دَوب 

رون دیشروخ  ود  شود  هب  رتخا  وچ 

روگ دزن  ات  عییشت  تشگ  ندب 

برع رخف  لابند  هب  قیالخ 

بل هب  تریح  تشگنا  دنتفرگ 

درک زار  نیا  فشک  ادخ  لوسر 

درک زاب  نفک  دنب  هدرم  نآ  زا 

يا هدرسفا  فعض  زا  دندیدب 

يا هدرچ  هیس  درمریپ  یکی 

ربا نیب  دوش  ناهنپ  هک  یهام  وچ 

ربق شوغآ  رد  شداهن  تمرح  هب 

داشگ ار  نفک  دنب  هنیس  زا  وچ 

داد هسوب  لد  ناج و  زا  هنیس  نآ  رب 

سپس
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: لاؤس نیا  قح  ریش  زا  درک 

! لالجلاوذ رداق  تجح  يا  هک 

! يرولاریخ نیریش  ناج  الا 

؟ ارو یسانش  یم  نیبب  نک  هگن 

دوب تسود  ارم  يرآ  تفگ : یلع 

دوب تسوپ  گر و  رد  شنم  ِرهم  هک 

ادص دز  یم  دید  اجک  ره  ارم 

ادف تکاخ  هب  ملاع  ناج  يا  هک 

منک او  يا  هدقع  لد  ات ز  ورم 

منک اشامت  ار  تتماق  دق و 

یلو نآ  خساپ  رد  تفگ  یبن 

! یلع ای  لسر  متخ  ناج  يا  هک 

کلف زا  جوف  جوف  دسر  مدیدب 

کلم لیخ  درم  نیا  عییشت  هب 

شمدید وت  رهم  زا  زیربل  وچ 

شمدیسوب وت  يالو  قوش  هب 

تسود تشاد  ار  وت  وا  ادخ  قح  هب 

تسوا بلق  يور  رب  مبل  ياج  هک 

دوب ردیح  رهم  ار  هنیس  رگا 

دوب ربمیپ  هاگ  هسوب  نیقی 
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رون تسا  رون  تسا  رون  هنیس  نآ  رد 

روتس مس  هب  نتسکش  دیاشن 

ربخ نیا  دنتسم  دوب  انامه 

رفن هد  نآ  هللادیبع  دزن  هک 

رز میس و  هدب  ار  ام  دنتفگب 

رتشیب نارگید  زا  هصرع  نیا  رد 

بیجع گرزب و  یملظ  میدرک  هک 

بیرغ نیسح  اب  نوخ  يایرد  هب 

شا هنیک  زا  دوب  رپ  وچ  ام  لد 

شا هنیس  مه  تشپ ، مه  میتسکش 

میتخادنا شکاخ  يور  رب  نانچ 

میتخات شرکیپ  رب  بسا  نانچ 

شرهطا ۀنیس  نوخ  جوم  رد  هک 

شردام يولهپ  اب  تشگ  یکی 

تسیرگ مثیم »  » ملظ نیا  زا  اهنت  هن 

تسیرگ ملاع  كاپ ، ۀنیس  نآ  رب 

يزور دوب  برع  گرزب  ءارعش  زا  یکی  هک  تباث  نبا  ناسح 

نبا ناّسح 
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( حدم ) يزور دوب  برع  گرزب  ءارعش  زا  یکی  هک  تباث 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  رضحم  رد 

نینمؤملاریما الوم  حدم  رد  دنتساوخ  وا  زا  ترضح  دوب  بایفرش 

: دورس ار  راعشا  نیا  ههادبلا  یف  ناّسح  دیارسب  يرعش  مالسلا  هیلع 

احدم یلعل  لق  یل  لیق 

هدصوم ران  دمخی  هحدم 

أرما حدم  مدقا  تلق ال 

هدبا نع  یلع  بللاوذ  راح 

انل لاق  یفطصملا  یبنلا  و 

هدعس امل  جارعملا  هلیل 

هدی يرهظب  هللا  عض  و 

هدرب دق  نع  بلقلا  سحاف 

همادقا عضاو  یلعو 

هدی هللا  عضو  لحم  یف 

همجرت

میوگب رعش  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  دش  هتفگ  نم  هب  .1

.دنک یم  شوماخ  ار  منهج  نازوس  شتآ  وا  حدم  هک 

نابحاص هک  میوگب  ار  يدرم  حدم  مناوت  یمن  متفگ  .2

.دنناریح وا  رد  لقع 

ماقم هب  هک  جارعم  بش  دومرف : ام  هب  ام  ربمایپ  .3
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مدرک دوعص  یندا  وا  برق 

هک تشاذگ  نم  تشپ  هب  ار  دوخ  تمحر  تسد  دنوادخ  .4

.دیدرگ کنخ  مبلق  هدرک و  سح  دوخ  رد  شمارآ  تسد  نآ  زا 

نم شود  يور  ار  دوخ  ياپ  اه  تب  نتشک  يارب  یلع  5.و 

.تشاذگ دوب  هداهن  ار  دوخ  تسد  ادخ  هک  اج  نامه 

مظن اب  وا  راعشا  همجرت 

نم اب  دش  هتفگ  هک  ناّسح  تفگ 

اسر عبط  هب  وگب  ردیح  حدم 

شوماخ دوش  وا  حدم  اب  هکنآ  ز 

ازج زور  میحج ، ياه  هلعش 

لوقع نابحاص  هک  مناوت  نوچ 

تام دنتسه  همه 
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الوم نآ 

جارعم بش  رد  هک  دمحا  تفگ 

یندا وا  عیفر  ماقم  رد 

متشپ رب  داهن  ار  دوخ  تسد 

الع ّلج  راگدرورپ  تاذ 

مارآ ملد  دش  هظحل  نامه  رد 

افص تفرگ  قح  تسد  زا  مبلق 

تشاذگ هک  نیبب  قح  ریش  فرش 

ادخ تسد  ياج  هب  ار  دوخ  ياپ 

دهن ياپ  هک  دزس  ار  قح  تسد 

ارس ود  هجاوخ ي  شود  رس  رب 

یلع تسد  هب  ایربک  مرح 

اه تب  یمامت  زا  دش  كاپ 

تسیک مالسلا ) هیلع   ) یلع متفگ  متفای  ار  درخ 

( حدم ) تسیک مالسلا ) هیلع   ) یلع متفگ  متفای  ار  درخ 

تسین سک  دح  شفصو  هک  سکنآ  تفگب 

بیغ هنیئآ  رد  تسنیسح  ( مالسلا هیلع   ) یلع

بیع دوب  ام  نابز  زا  شفصو  هک 

تسامیپ شرع  نیشن  ناریو  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تسالاب زین  نآ  زا  رت  نییاپ  نیا  زا 
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شنییب كاخ  رب  کلف  جوا  زا  هگ 

شینیب كالفا  رب  كاخ  زا  یهگ 

دوب ملق  هن  رهپس و  هن  حول و  هن 

دوب مدع  زا  شیپ  ادخ  دبع  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دندینش شفصو  نامز  ره  رد  همه 

دندیرفآ یک  ارو  مناد  یمن 

تساه نامز  زا  شیپ  رگنشور  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تساه ناکم  يوسنآ  دیشروخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوبعم تاذ  رد  وگم  يرس  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب مه  دوب  زا  شیپ  هک  يدبع  مالسلا ) هیلع  ) یلع

دوب ادخ  تسد  ادخ  مشچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اجک  دوب و  یک  هک  دناد  ادخ 

؟  تسیک یلع  دنادیم  هک  میوگ  یم  هچ 

یتسه کلم  رد  يا  هبوجعا  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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تسا

تسالاب جوا  ره  زا  هک  نآ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تسام زا  يو  دیوگ  يرگنب  سک  رهب 

راگرپ وچ  وا  اب  قح  قح و  اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع

راد امثیح  هیلع  قحلا  رودی 

دیشخرد لد  ره  رد  هک  یهام  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دیشخرد لزنم  لهچ  رد  بش  کیب 

قح روحم  مه  دوب  قح  مه  مالسلا ) هیلع   ) یلع

قح ربمغیپ  دهد  یم  یهاوگ 

تساه لد  هتسکشب  لد  هآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تساه لجخ  نایصع  زا  دایرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تخوس ادص  یب  يرمع  هک  یعمش  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تخورفا ملاع  رد  ار  لدع  غارچ 

؟  دیشخب ریش  لتاقب  وا  زا  ریغ  هک 

؟  دیشخب ریشمش  ار  مصخ  وا  زج  هک 

دمحا هک  يدینشن  جارعم  بش 

دمرس یح  يارس  تولخ  نآ  رد 

دوشگب شیوخ  مشچ  هک  بناج  رهب 

دوب مالسلا ) هیلع  ) یلع دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

راداد مزب  نیشن  الاب  یهگ 
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رات بش  عمش  ار  هناریو  یهگ 

تسود يدش  یم  يدنمتسم  اب  نانچ 

تسوا ادتقم  نیا  دنتشادنپیم  هک 

یم هدنخ  دوب و  کشا  اپارس 

درک یم  هدنز  ار  یکدوک  طاشن 

دیشوپ کشا  زا  نانچ  ار  نابایب 

دیشون بآ  شمشچ  یلخن ز  ره  هک 

یتسه مولعمان  رس  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یتسه مولظم  نیلوا  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

شنیرفآ سانشان  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

شنیب وت  زا  ار  ءایبنا  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تسپ نخس  رصاق  نابز  نازرل  ملق 

یهت
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متسد یهت  متسد  یهت  متسد 

میوربآ دزیرن  ات  میوگ  هچ 

میوگب نم  ات  یتسیک  وگ  دوخ  وت 

میریوک تشد  ام  ضیف و  ربا  وت 

میریسا ام  یئاهر  دایرف  وت 

میئادگ ام  ملاع  ود  ره  هاش  وت 

میئاپ تسد و  یب  ام  قح و  تسد  وت 

هداد وت  غیت  رب  هیکت  تعاجش 

هداتسیا تیاپ  هب  يدرمناوج 

ار ترذوب  هدرب  میظعت  بدا 

ار تربنق  تسد  هدیسوب  فرش 

تساوت رتکچوک  هدنب  یگرزب 

تسا وت  رد  دادقم  كاخ  يدنلب 

وت ياه  نخس  ار  تغالب 

هداد وت  غیت  رب  هیکت  تحاصف 

هدروخ وت  يوج  زا  بآ  تیالو 

هدرب وت  غاب  زا  هویم  تبحم 

تیایروب رب  نز  هسوب  تدابع 

تیاعد بارحم  كاخ  تداهش 

یمیعز ار  تقیقح  یقح و  وت 
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یمیقتسملا طارص  ار  تقیرط 

یتسشن قح  اب  لزا  حبص  زا  وت 

یتسه یتسه و  دبا  ماش  ات  وت 

یئاتا له  رد  ادخ  حودمم  وت 

یئامنا لوزن  قادصم  وت 

یتفرگ ربیخ  هعلق  زا  رد  وت 

یتفرگ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ شود  رب  اج  وت 

هدیرخ ار  ملاع  ود  جنر  الا 

هدینشان تیاهدایرف  الا 

رازآ هدید  تیعر  زا  يا  الا 

رات بش  رد  هتفگ  هاچ  اب  نخس 

مسرپ هآ  رارش  زا  ار  تمغ 

مسرپ هاچ  زا  هفوک و  رد  مور 

تفخ نورد  رد  تزار  هک  یهاچ  الا 

تفگیم هچ  وت  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهبش  وگب 

یتفهن لد  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زار  ارچ 

شوماخ ارچ 
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یتفگن يدنام و 

يراد هنیجنگ  رد  جنگ  نیمادک 

يراد هنیس  رد  ار  هچنآ  زیر  نورب 

دریگب ناج  شناد  زاب  ات  وگب 

دریگب نایاپ  یگریت  ات  وگب 

دیآرب ملاع  زا  رون  ات  وگب 

دیآرب مثیم  هنیس )  ) زا رارش 

شنامرد تسا  ناناج  يوب  كاخ  هک  يدرد  اشوخ 

( حدم ) شنامرد تسا  ناناج  يوب  كاخ  هک  يدرد  اشوخ 

شنایاپ تسا  رای  خر  رادید  هک  يرجه  اشوخ 

دیاشگن ریغ  يور  هب  رد  ینآ  هک  لد  نآ  اشوخ 

شناناج تسارس  ۀجاوخ ا  ناج  هک  یناج  اشوخ 

شناناج تسارس  ۀجاوخ ا  ناج  هک  یناج  اشوخ 

نید نکر  هللا ، لوسر  ناج  نینمؤملاریما ،

شناماد هب  دز  لسوت  تسد  لزا  زا  مدآ  هک 

ناکما ملاع  رایرهش  مظعا ، هللا  طارص 

شنامرف تحت  رد  همه  ناکما  ملاع  دشاب  هک 

ار تیاور  نیا  ونشب  تسوا  اب  قح  قح و  اب  یلع 

شنازیم دندرک  نینمؤملاریما  اب  ار  قح  هک 

دزاس نیوج  نان  زا  ریس  ار  دوخ  هدعو  کی  دشن 
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شنامهم سنا ، نج و  دوب  یم  لزا  زک  یماما 

ریهطت ۀیآ  و  امنا »  » و یتا » له   » اهنت هن 

شناش رد  ریسفت  هدش  نآرق  رد  هیآ  اهدص  هک 

؟ مناوخ وا  حدم  هنوگچ  میوگ ؟ وا  فصو  هنوگچ 

شنآرق تسا  حدم  رتفد  ادخ و  شحادم  هک 

تسناد یمن  سک  بش  لد  نادنخ و  زور ! رد  شبل 

شنابایب كاخ و  رحس  کشا  زا  تشگ  یم  لگ  هک 

شریشمش قرب  زا  هوک  دیزرل  یم  مزر  رد  یهگ 

شنازرل دیب  ناسب  نت  یمیتی  کشا  زا  هگ 

دزرا یمن  وا  لالب  ياشامت  هظحل  کی  هب 

غاب و رصق و  نیعلاروح و  لک  تشهب و 
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شناتسب

تنج ۀلال  دیور  ران  ياه  هلعش  بلق  ز 

شناملس مشچ  رشحم  زور  خزود  هب  دتفا  رگا 

شناملس مشچ  رشحم  زور  خزود  هب  دتفا  رگا 

سک دنیب  باوخ  رد  وا  يور  یلایخ  مشچ  اب  وچ 

شناملغ روح و  تشهب و  رب  رگید  تسین  هجوت 

ناریح ادخ  ناسنا و  نیب  رد  ما  هتشگ  اتفگش !

شناسنا هک  ای  شیادخ  مناوخ  دوب  تأرج  هن  هک 

رفاک ما  هتشگ  انامه  شدنوادخ  مناوخ  رگا 

شناونع تسا  ناسنا  قوف  مناوخب  ناسنا  رگو 

هللا لوسر  لوق  زا  تسا  مالسا  لک  دوخ  یلع 

شناملسم لوا  زا  دندوب  ایبنا  مامت 

دیوگ یم  هاچ  اب  نخس  مدرم  زا  یفخم  بش  لد 

شنالوج نادیم  ادخ  کلم  دوب  هک  یماما 

ردق لالج و  زک  یماما  نأش  رد  تفگ  دیاب  هچ 

شنابرق هب  ناج  ارهز  دننام  یتیصخش  دنک 

تفأر زا  ریشمش  دهد  نمشد  رب  ریش و  لتاق  هب 

شناسحا فطل و  اطع و  زا  ربکا  هللا  یهز 

ار الوم  مصخ  ددرگ ، رارکت  هیفاق  هچرگا 

شناملسم مناوخ  رگا  هللااب  متسین  ناملسم 
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بش کی  شا  هرفس  رانک  رد  دنیشن  ناوضر  رگا 

شنان ۀصرق  ياهب  رد  ار  هم  رهم و  دریگن 

دراد یم  تسود  ار  ینمؤم  نآ  ادخ  قح  ِقح  هب 

شنامیا رهم  دشاب  همان  رد  یلع  رهم  اب  هک 

هللا لیلخ  دننام  هک  دوبن  بجع  وا  بحم 

شناتسلگ ددرگ  یلعای  کی  اب  ران  مامت 

وا بسا  مس  ریز  روم  نوچمه  لاماپ  دوش 

شنادیم هب  دباتشب  هک  وگ  بحرم  ورمع و  نارازه 

شمزر رب  هللا  یلاعت  شمزع  رب  هللا  مالس 
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شناحبس یح  زا  یلع  ّالا  یتفال  دمآ  هک 

تعفر نانچ  اب  یمیتی  لفط  يزابمه  دوش 

شنادنخ داش و  مغ  هیرگ و  رد  دنک  ات  ددنخب 

شمارآ هظحل  کی  یلع  يور  یب  هعیش  درادن 

شناوضر غاب  رد  رگا  دننادرگ  لاس  نارازه 

نغور اب  دنیالایب  ار  شنان  هک  ات  ادابم 

شنابنا هب  یهللادی  تسد  اب  رهم  دوخ  دنز 

ملاع همه  رب  دیاشن  ینامیلس  ار  نامیلس 

شنامیلس ددرگ  نینمؤملاریما  الوم  رگم 

درآ زامن  یضغب  اب  هبعک  رانک  رد  وک  نآ  ره 

شناراب گنس  ملاع  ناراکاطخ  نوچمه  دزس 

ار یماما  مناد  دوخ  يالوم  یبن  دعب  زا  نم 

شناتسبد زومآ  شناد  لفط  تسا  لیربج  هک 

ناسحا دنک  یم  تمارک  زا  کیل  دنک  شحدم  ادخ 

شناوخانث ددرگ  یگدولآ  همه  اب  مثیم »  » هک

مسر دایرف  تسیلع  رگا  گرم  رد 

یعابر

( حدم ) مسر دایرف  تسیلع  رگا  گرم  رد 

مسب تسا  راضتحا  تقو  ینیریش 

دوب شیور  ندید  قوشب  شاک  يا 
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مسفن ره  رد  راضتحا  هظحل  دص 

نامیا لضف و  لها  بتکم  رد 

( حدم ) نامیا لضف و  لها  بتکم  رد 

نآرق تس  یلع  یلع و  نآرق ،

دیحوت تس  یلع  یلع ، دیحوت ،

نامیا تس  یلع  یلع و  نامیا ،

لامعا تس  یلع  یلع ، لامعا ،

نازیم تس  یلع  یلع و  نازیم ،

دوبعم قرغ  هرامه  ِدوبعم 

ناسنا قوف  هشیمه  ناسنا 

لد درپ  وا  لاصو  يوک  رد 

ناج دمد  وا  مودق  كاخ  زا 

لئاس شارس  رد  هب  ملاع 

نامهم شاطع  می  هب  تقلخ 

میرم لجن  شافش  نوهرم 

نارمع روپ  شاعد  جاتحم 

دیشروخ رازه  وا  ةرذ  کی 

نافوط رازه  وا  ةرطق  کی 

تمکح رازه  وا  ۀلمج  کی 

نافرع رازه  وا  ۀتفگ  کی 
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رذوبا شتمکح  ةدنب  کی 

ناملس شالو ، ۀتفیش  کی 

رون وا  لامج  زا  هنیآ  کی 

ناقرف تسوا  فصو  هروس ز  کی 

نیزم شتدالو  هب  هبعک 

ناملسم شتیالو  هب  ملاع 

الوم تسوا  دبع و  همه  تقلخ 

نامیلس وا  روم و  همه  ملاع 

مرکا لوسر  نکشربیخ 

ناحبس یح  هاپس  رادرس 

تیعر نت  ون  نهاریپ 

ناطلس مهس  هنهک  ناریپ 

؟ يراوگرزب نینچ  هدید  یک 

؟ ناسحا اطع و  نیا  هتشاد  یک 

تمارک زا  تموکح  جوا  رد 

نان دزپ  یم  میتی  لفط  رب 

زان دنک  یم  هتشرف  هب  ادرف 

ناطیش هب  دنکفا  رظن  کی  رگ 

رخف دنک  شمتاخ  نداد  رب 

نانم يادخ  لسر و  متخ 
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غیت هگ 
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مالسا ظفح  هب  دشک 

نآرق يارب  درب  جنر  هگ 

تکاخ هب  ور  هداهن  هام ، يا 

نامرف باتفآ  هب  هداد  يا 

؟ خیرات مامت  يا  یتسیک  وت 

؟ نارود ماما  يا  یتسیک  وت 

؟ ادیپ هرامه  يا  یتسیک  وت 

؟ ناهنپ هشیمه  يا  یتسیک  وت 

زجاع تسوت  فصو  مهو ز  مه 

ناریح تسوت  راک  لقع ز  مه 

سودرف وت  نمرخ  هشوخ ز  کی 

ناوضر وت  ۀضور  هلال ز  کی 

ددرگ مامت  ناهج  رمع  رگ 

نایاپ هب  دسر  یمن  وت  حدم 

ملاع تسوت  ياعد  نوهرم 

نامرد تسوت  ياطع  جاتحم 

میدوبن همه  ام  يدوب و  وت 

نامیپ تیتسود  هب  میتسب 

میرادنرب مشچ  وت  ياپ  زا 

ناج رس و  رگا  میهد  تسد  زا 
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يربت یلوت و  مییام و 

ناتسم ود  نیا  ناتسب و  ار  ناج 

تنج تسا  خزود  وت  رهم  اب 

نارین تسا  تنج  وت  رهم  یب 

« مثیم  » تسد امش و  ناماد 

! ناماد هب  تملاع  ود  تسد  يا 

تسا یلع  طقف  ربمیپ  سفن »  » ادخ و تسد 

( حدم  ) تسا یلع  طقف  ربمیپ  سْفن »  » ادخ و تسد 

تسا یلع  طقف  ربکا  قلاخ  ریش  ریشمش و 

لالجلاوذ دنوادخ  رما  هب  یبن  زا  دعب 

تسا یلع  طقف  ربهر  يداه و  ماما و  ار  ام 

نتشیوخ تشگنا  رس  اب  هک  ادخ  تسد 

تسا یلع  طقف  رخسم  دومن  ار  دیشروخ 

دنتخیرگ ربیخ  ود ز  ره  هک  نت  ود  نآ  رب 

تسا یلع  طقف  ربیخ  حتاف  دینک  نالعا 

دنهد ناسک  رگید  هب  دابم  ار  مان  نیا 
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تسا یلع  طقف  ردیح  هک  تسا  ردیح  قح  نیا 

تیبملا هلیل  بش  تسد ، هب  ناج  هک  يدرم 

تسا یلع  طقف  رتسب  هب  تفخ  لوسر  ياج 

مسق ادخ  قح  هب  رشح  ناگنشت  يا 

تسا یلع  طقف  رثوک  یقاس  دینک  رواب 

تسخن زا  راصنا  رجاهم و  رد  هک  يدرم 

تسا یلع  طقف  ردارب  لوسر  اب  دیدرگ 

وا يارب  زا  دوشگ  هنیس  هبعک  راوید 

تسا یلع  طقف  رواد  ترضح  تیب  دولوم 

تیب ریما  تیب و  بحاص  تیب و  دازون 

تسا یلع  طقف  ردام  هرمه  تیب  نامهم 

یکدوک مایا  رد  هک  ایربک  ریش  نآ 

تسا یلع  طقف  ردژا  رکیپ  دیرد  مه  زا 

نایرارف مامت  مغر  هب  دحا  زور 

تسا یلع  طقف  ربمیپ  رود  تشگ  هک  يرای 

ادن نیا  دیآ  ادخ  لوسر  ربنم  زا 

تسا یلع  طقف  ربنم  بحاص  لوسر  زا  دعب 

همطاف وفک  دوش  هک  ات  هرهز  هچ  ار  سک 

تسا یلع  طقف  رهوش  همطاف  هب  دش  هک  سکنآ 

باتک رد  هتفگ  ادخ  هک  اّمنا »  » حودمم
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تسا یلع  طقف  ررکم  دنا  هتفگ  میتفگ و 

ایبنا متخ  ِورشیپ  رشح  زور  رد 

تسا یلع  طقف  رشحم  ۀصرع  هب  مَلع  بحاص 

ون تخر  درک و  نت  هب  هنهک  تخر  هک  یهاش 

تسا یلع  طقف  ربنق  هب  داد  شیوخ  تسد  اب 

دربن ۀصرع  رد  هنت  کی  هک  ادخ  تسد 

رس تفرگب 
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تسا یلع  طقف  روالد  رمع  ز 

دحا قدنخ و  رد  ربیخ و  ردب و  حتف  رد 

تسا یلع  طقف  رّفظم  ریما  مسق  هللااب 

ایربک صاخ  مرح  رد  هک  نکش  تب  نآ 

تسا یلع  طقف  ربمیپ  شود  هب  اپ  تشاذگب 

دحا رد  دوب  ادخ  يادن  یلع » الا  »

تسا یلع  طقف  رونم  يادن  نیا  حودمم 

سب ملع و  رهش  منم  هک  یفطصم  دومرف 

تسا یلع  طقف  رد  منم ، هک  ار  ملع  رهش  نیا 

مادم ادخ  لوسر  هب  یکدوک  هب  وک  نآ 

تسا یلع  طقف  روای  سنوم و  سینا و  يدوب 

تسا یلع  طقف  ربمیپ  دعب  هفیلخ  دص  وگ 

تسا یلع  طقف  ررقم  هدومن  قح  هک  ار  نآ 

رهش ریقف  قیفر  قلخ و  ریما  مثیم » »

تسا یلع  طقف  رسارس  دوجو  ملاع  رد 

مهدب تقایتشا  هب  لد  هچ  ایند ز 

( حدم  ) مهدب تقایتشا  هب  لد  هچ  ایند ز 

مهدب ْتَقادِص  هک  يرادن  ردقنآ 

متفگ َْتثالث " ُتقَّلَط   " هک دنچ  ره 

مهدب تقالط  هک  مدرکن  دقع  نم 
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منتشیوخ ریسا  اوه و  يوک  هب  اهر 

( حدم ) منتشیوخ ریسا  اوه و  يوک  هب  اهر 

منم هرامه  دوب  بل  رب  مچیه و  مامت 

درخب شتمارک  ارم  تسود  هک  رگم 

منتخورف زا  زجاع  دوب  هجاوخ  هن  رگ  و 

درذگ یم  تشذگ و  يرمع  هک  فیح  رازه 

مندز اپ  تسد و  بادرم  هنایم  نامه 

دنک رارف  نم  نایصع  شتآز  میحج 

منکفرب هدرپ  هرهچ  زا  رگ  رشح  زور  هب 

تسا رت  هریت  قارف  هایس  ماشز  ملد 

منمجنا عمش  دنناوخ  هک  هداد  يور  هچ 

يزاورپ لاب  هن  ییاون ، هن  يا ، همغن  هن 

منمچ نیا  غرم  زورما  هک  هداد  يور  هچ 

ارم تسا  ندنام  يور  هن  نتفر و  ياپ  هن 

منخس تقاط  هن  یشومخ ، رادتقا  هن 

دشک شیوخ  هانگ  سک  ره  هک  رشح  زور  هب 

منکش نامسآ  هوک  نیا  نت  هب  ئدنک  یم  هچ 

اما میور  رب  هتسب  اه  هنزور  مامت 

منسحلاوب يالو  ضیف  هب  راودیما 

« مثیم  » ما هداهن  ار  دوخ  صلخت  نآ  زا 
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منهد دوب  یلع  حدم  رهوگز  رپ  هک 

نم منم  رتارف  نودرگ  دیشروخ  ز 

( حدم ) نم منم  رتارف  نودرگ  دیشروخز 

نم منم  ردیح  ياپ  فک  كاخ  هک 

محدم هب  دیاشگ  بل  کلم  رگ  دزس 

نم منم  ربنق  يالوم  حادم  هک 

یتسه هک  يو  زا  یسرپ  رگ  هک  نآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم منم  رثوک  یقاس  هک  دیوگب 

نآرق حور  قح  تسد  نید  نابهگن 

نم منم  ردارب  ار  ادخ  لوسر 

مهاگن کی  اب  هدنز  دوش  احیسم 

نم منم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ زیزع  ناج  هک 

ینافوط يایرد  هب 
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یتشک رهد 

نم منم  رگنل  دیحوت  یتشک  هب 

اهالب رد  امنهر  ناربمغیپ  هب 

نم منم  روای  رای و  لسر  متخ  هب 

نیا زا  رتوکین  هچ  نیا  زا  رتالاب  هچ 

نم منم  رهطا  هیلع ) هللا  مالس   ) يارهز ياتمه  هک 

ارهز وفک  مالسلا ) هیلع   ) یلع دمحا  ناج  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم منم  ّربش  ریّبش و  باب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نآرق حور  مالسلا ) هیلع   ) یلع نامیا  حون  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم منم  رواد  ّرِس  بحاص  مالسلا ) هیلع   ) یلع

قح روحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملاع  بطق  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم منم  رورپ  لیربج  ریپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یهلا تسد  ریشمش و  ریش و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم منم  ربیخ  ردب و  حتاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دشرم وریپ  يداه و  تجح و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم منم  رورس  رالاس و  ریم و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نم نماد  زا  دنزیرگ  یم  اجک 

نم منم  ربهر  الوم و  دییایب 

دناهر خزود  مشخ  زا  هک  یماما 

نم منم  رشحم  يادرف  هب  ار  امش 
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یپایپ ياه  گنج  رد  هک  يریما 

نم منم  ررکم  شحدم  تفگ  یبن 

دزوس کیرات  ياه  بش  هک  یغارچ 

نم منم  رقحم  ياه  هناریو  هب 

يدنمدرد هلان  زا  هک  يریلد 

نم منم  رسارس  شدوجو  دزرلب 

ار دوخ  ریشمش  گنج  رد  هک  یمیرک 

نم منم  رگمتس  مصخ  هب  دشخبب 

ار یبن  یماکخلت  رد  هک  يزیزع 

نم منم  رکیپ  هب  نیریش  ناج  دوب 

مداب ربا و  نم  دیئوگب  ارحص  هب 

ایرد هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 716 

http://www.ghaemiyeh.com


نم منم  رهوگ  دیئوگب 

میامنهر نم  دیئوگب  یتیگ  هب 

نم منم  روحم  دیئوگب  نودرگ  هب 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع لوا  دیئوگب  رخآ  هب 

نم منم  رخآ  دیئوگب  لوا  هب 

مولظم رای  نم  دیئوگ  مولظم  هب 

نم منم  ردیح  دیئوگب  ملاظ  هب 

هبعک دولوم  دنوادخ ، ِّیلو 

نم منم  رویز  هبعک  رب  دیشخب  هک 

ناکرا نکر  جح  حور  مرح  فاطم 

نم منم  رعشم  حور  افص  يافص 

ییادخ رادتقا  دزس  یم  نم  هب 

نم منم  رهظم  دنوادخ  دبع  هک 

هفوک ناریقف  قیفش  قیفر 

نم منم  رتسگداد  هللا  یلو 

ار نیشن  ناریو  ماتیا  هک  یماما 

نم منم  رب  رد  دنزرف  وچ  دریگب 

شنوخز نوگلگ  هدیدرگ  هک  يدیهش 

نم منم  ربنم  يارحم و  یلصم و 

هبارخ غارچ  ارحص ، زرواشک 
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نم منم  روشک  دنوادخ  ریما و 

( مثیم  ) غاب نیا  رد  نیریش  نومضمز 

نم منم  رب  دهد  وکنآ  وت  لخن  هب 

راگزور نیا  رد  ارم  دش  هک  یهز 

( يریمح هدیصق  همجرت  )

( حدم ) راگزور نیا  رد  ارم  دش  هک  یهز 

راگزومآ تیالو  مّلعم 

يرَیمِح دّیس  يا ز  هماچ  هک 

راشتنا مهد  یسراف  مظن  هب 

هدمآ ارم  هک  نیماضم  هچنآ 

رادتقالاوذ دیس  نآ  زا  تسه 

رمع ما  زا  ینشلگ  نازخ  تشگ 

رازغرم نآ  زا  ینابایب  دنام 

ساره رد  نازخ  غاب  نآ  زا  غرم 

رارف رد  دش  هیداب  نآ  زا  ریش 

تسین هک  یئارس  هناریو  وچ  تشگ 

رام روم و  زا  زجب  ار  نآ  نماد 

كانمیب نآ  زا  گرم  یلو  رام 

رابگرم یلو  شنادند  هب  رهز 
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زیر کشا  اه  هرظنم  نآ  زا  هدید 

راوهار رتش  ياج  هرظنم 

بیبح نآ  زا  يدمآ  ارم  دای 

رارقیب ملد  تشگ  بش  لد  ناک 

دز هک  سب  زا  مشتا  رد  یئوگ 

رارش يورَا )  ) قشع مرگج ز  زا 

دنتساوخ نیملسم  هک  بجع  رد 

رابتالا لوسر و  زا  حیضوت 

نیشناج ار  وت  وت  زا  دعب  دنتفگ 

راگزور نیا  زا  ههرب  نیا  رد  تسیک 

دنمزآ دوب  رایسب  وت  دعب 

راکشآ ار  وت  کلم  دربب  ات 

نیمک رد  یسب  دنتسه  وت  دعب 

راپ دنریگب  وت  ماقم  هب  ات 

نایع میامن  هک  رگ  یبن  تفگ 

راکشآ دینکش  ار  ادخ  دهع 

دیوش ناتسرپ  هلاسوگ  نانوچ 

رادیاپان همه  نوراه  رب  رد 

سب دوب و  نخس  يور  القع  اب 

رایتخا دنک و  لّقعت  هک  ات 
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یحو توص  اب  هک  دوب  نخس  مرگ 

راهن لیل و  قلاخ  زا  دش  مکح 

نک غالبا  دش  یحو  ار  وت  هچنآک 

راک وت  يدناسرن  نایاپ  هب  هنرو 

دوب هکنآ  لسر  متخ  اپب  تساوخ 

راوتسا ادخ  نامرف  هر  رد 

دوب رومأم  هک  هبطخ  نامه  دناوخ 

رابرون شتسد  رد  یلع  تسد 

دنلب شتسدب  درک  یلع  تسد 

رارق یتسد  هچ  هب  یتسد  هچ  تشاد 

دوهش کئالم  دنوادخ و  دوب 

رابتالاو لوسر  نآ  تفگ  هک 

تسا یلع  الوم  شالوم  منم  هک  ره 

راکز شندشن  عناق  یضار و 

بضغ مشخ و  تّدش  رد  یئوگ 

راعش نیز  دش  هدیرب  ناش  ینیب 

يورجک رد  تمهت و  يو  هب  هتسب 

فالخ رب  دندش 
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رای ود  ره  نآ 

لوسر نفد  تافو و  زا  سپ  هک  ات 

راکشآ ناهن  رفک  نآ  دندرک 

یّبن تاشرافس  همه  اب 

رایتخا دوس  هبدندومن  نایز 

دندش دندش و  لآ  زا  هدیرب 

راچد نادزی  رهقب  شرب  نیا  زا 

دنتخات لَیح  رکم و  زا  یلع  رب 

رازراک نآ  هلیح و  نآ  دوب  ات 

ضوح دزن  یّبن  اب  هن  ناشلاصو 

ران شیپ  یفطصم  هن  ناشعیفش 

ماش اعنص و  هک ز  ار  وا  تسا  یضوح 

رامش رد  شفاصم  دوب  شیب 

هتشارفا ملع  شوخ  نآ  يوس  هب 

راپسهر یلع  نارای  دنوش 

نز جوم  قح  تمحر  وگم  بآ 

راوگشوخ یسب  هرقن  زا  رتفاص 

بان ناجرم  ؤلؤل  نوچ  شگیر 

رابیوج رد  هدنام  هدیچنرب  هک 

نَتُخ کشم  ناسب  نآ  هسام 
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رازغرم نیرتزبس  شا  هنارک 

نآ گنر  شوخ  هدیچان و  هویم 

راوهاش رهوگ  زا  رتنشور 

یسب نیحایر  رطع و  دنکارپ 

راز هزبس  نآ  میسن ز  درذگب  وچ 

تشهب غاب  هتسویپ ز  میسن 

زاس همشچ  نآ  رب  ضوح و  نآ  رب  دزو 

نیبج هم  نآ  نوزف  اهقیربا 

رانک ار  دوخ  نمشد  یمه  دنز 

یلع ار  دوخ  نمشد  دنک  رود 

راشبآ زا  ریغ  نارتش  نوچ 

دهد ناشادن  هدیشونن  بآ 

راوخ دیهابت و  هک  يا  دیوش  رود 

شطع عوج و  عفد  رهب  دینک 

رایتخا يرگد  ییاذغ  بآ و 

یتما زا  دوب  شضیف  رثوک و 

رادتسود ار  تیبلها  هدوب  هک 

دلخ هب  ور  دنک  ضوح  نآ  براش 

دور ضیف  یب  هنشت 
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ران يوس 

نایع رشحم  هب  دوب  ملع  جنپ 

راچ ود  تسا  نوگن  زارفارس و  یکی 

يرماس دوب  راچ  نآ  زا  یکی 

راگزور نآ  رد  رکبوب  تسه  هک 

رمع مّود  بصاغ  رگید  یکی 

راکشآ اج  همه  شلهج  هدوب  هک 

تسا لثفن  نامه  راچ  نآ  زا  یکی 

رارش رپ  وا  ربق  دنک  ادخ 

تفص هبور  هیواعم  یکی 

رامش یب  نیدب  هدروآ  تعدب  هک 

شیپ شیپ  یّبن  مع  نب  مچرپ 

رابون کلف  دیشروخ  وچ  تسه 

رشح هب  دشون  هک  نانمؤم  ریما 

راوگشوخ بآ  نآ  وا ز  ّبحم 

ادخ لوسر  دزن  رد  دیآ 

راوتسا هتشارفا و  شمچرپ 

وا نامرف  طخ  رد  رس  تشهب 

رارف رد  شهگ  شیپ  زا  خزود 

بیکشان دوشن  سک  نخس  نیدب 
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راگدرک فرط  زا  یحو  تسه  هک 

تسا يریمح )  ) اب هشیمه  امش  حدم 

راثن هر  نیا  رد  دنک  ناج  هچ  رگا 

یضترم ربمیپ و  رب  دورد 

رادتقالاوذ ترتع  رب  مالس 

( يریمح  ) سفن زا  ات  دشاب 

راگتسر دوش  رشح  رد  مثیم » »

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاهلد  کلم  رایرهش 

( حدم ( ؟ يا هک  مناد  یمن  ییاهلد  کلم  رایرهش 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییالاعت  قح  نیشناج 

تمنیب یم  ادخ  اب  ای  تمنیب  یم  ادخ  ات 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاتکی  تاذ  اب  نیشن  مه 

رون نون  ّییح ، ياح  يزمر ، يار  يّرِس ، نیس 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاب ، ار  هللا  مسب  تحت 

وگب يرهم ، ای  هام  ای  نیمز ؟ ای  ینامسآ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییایرد ؟ ربا ؟ ناراب ؟ دعر ؟

؟ یحلاص حون و  دوه و  یلیلخ ، یحون ، یمدآ ،

یمیلک ای 
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؟ يا هک  مناد  یمن  ییاحیسم ؟ ای 

؟ يا هورم  افص و  ای  یماقم  ینکر  یمزمز 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاهنیا  قوف  مناد  هچرگ 

يربهر ار  ایلوا  ییامنهر ، ار  ایبنا 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییالوم ، زین  ار  نینمؤم 

يرتوکین کلم  زا  يرتالاب و  رشب  زا 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاه  تفرعم  قوف  قوف 

نمجنا رد  هتخوس  اهنت  هک  یعمش  نانچمه 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاهنت  عمج  نایم  رد 

تا هیاس  ریز  تسا  دنوادخ  کلم  تعسو 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییارآ  ملاع  باتفآ 

يرهاظ ینطاب و  يرخآ و  یلوا و 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییالوا  الوم و  دیس و 

هتخانشن ار  وت  ملاع  یملاع  ناج  هچرگ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییام  اب  ییام و  رد  هچرگ 

تتماق ورس  شیپ  یبوط  لخن  مخ  دوش  هگ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییامرخ ، لخن  رانک  هگ 

نیشنمه دّمحم  اب  يدرگ  جارعم  بش  هگ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاباب  ماتیا  رب  هاگ 

وت هنهک ز  ۀماج  ربنق ، نآ  زا  ون  تخر 
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؟ يا هک  مناد  یمن  ییاقآ ، وت  تسا و  مالغ  وا 

نیقتملا ماما  مه  ینینمؤملاریما ، مه 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییالاعت  قح  یلو  مه 

تانق رعق  رد  هاگ  تفالخ ، تخت  رب  هاگ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییالاب  هاگ  نییاپ ، هاگ 

گرم ماک  رد  يور  یم  دّمحم  مکح  اب  هاگ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییامرف  مکح  ار  لجا  هگ 

نامسآ زارف  رب  میرم  نبا  یسیع  اب  هاگ 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییانیس  هب  یسوم  اب  هاگ 

زور « مثیم » ياوآ رد  تسوت  حدم  هکنیا 
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بش و 

؟ يا هک  مناد  یمن  ییاوآ  وت  ار  شناج  يان 

مهاوخ یم  تیمک  رعش  عبط 

مهاوخ یم  تیمک  رعش  عبط 

مهاوخ یم  تیب  لها  زا  ددم 

ناهج ود  تعسو  هب  مهاوخ  عبط 

ناهد هعیش  فصو  هب  میاشگ  هک 

مولظم یتقیقح  هعیش  تسیک 

موصعم هدراچز  مّسجت  کی 

تیبلا لها  باتک  ینعی  هعیش 

تیمک رعش  رارش  ینعی  هعیش 

لماک یتیاور  ینعی  هعیش 

لبعد هدیصق ي  ینعی  هعیش 

ماما رای  هشیمه  ینعی  هعیش 

ماشه يور  شیپ  هب  قدزرف  نوچ 

ترتع ربمیپ و  ینعی  هعیش 

ترتع رهظم  قرف ، ات  ياپ 

یلع يالو  بت  ینعی  هعیش 

یلع ياپ  هب  اپ  يامیپ  هار 

نامیا تقیقح  ینعی  هعیش 
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ناملس رذوبا و  ینعی  هعیش 

لالب وچ  ینّذؤم  ینعی  هعیش 

لآ دمحا و  یلع و  زامن  رد 

تسوا بل  رب  هشیمه  هعیش  ناج 

تسوا بتکم  ياقب  هعیش  نوخ 

تسادخ ریش  تسیک  هعیش  ردپ 

تسارهز ترضح  هعیش  ردام 

هدروخ ودع  زک  مخز  ره  هعیش 

هدرب ردپ  ردام و  زا  ثرا 

هدوب یلع  رس  تشپ  هعیش 

هدومیپ ریدغ  هار  هعیش 

تسالوم یلع  لزا  زا  ار  هعیش 

تسارهز هعیش ي  رشح  ات  هعیش 

تسین شکاب  هنایزات  زا  هعیش 

تسین شکالم  رد  میلست  شقن 

راوید رد و  هظحل ي  زا  هعیش 

راثن هدومن  یلع  هار  هب  ناج 

تسوا ندرگ  هب  نفک  مئاد  هعیش 

تسوا نتشک  عورش  نسحم  لتق 

تسا مولعم  هشیمه  تقیقح  نیا 
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تسا مولظم  تسا و  شُک  ملاظ  هعیش 

هفیقس رد 
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زاغآ دش  هنتف  وچ 

زاب نتشک  هعیش  هب  دش  اه  تسد 

دراد الب  ره  هب  تداع  هعیش 

دراد البرک  كاخ  رد  هشیر 

مادم داب  نعل  هّیواعم  رب 

ماش يدوب  هعیش  زور  وا  زا  هک 

یشوخ شیع و  هرامه  ار  وا  هدوب 

یشک هعیش  رامق و  رمخ و  برُش 

تسوا نماد  هعیش  نوخ  زا  هتسش 

تسوا ندرگ  هب  اهراّمع  ِنوخ 

دایز نبا  دیزی و  نامز  رد 

دای زا  هیواعم  ملظ  تفر 

دنتسناوت ات  ساّبع  ِلآ 

دنتسب یلع  هعیش ي  رب  هار 

دنتشک ربمایپ  زا  اه  لسن 

دنتشک رتشیب  هّیواعم  زا 

دیسر هورگ  نیز  هعیش  رب  هچنآ 

دیفس هّیما  ینب  يور  تشگ 

ناشربمیپ زا  دنزرف  تصش 

ناشرس نتز  ادج  بش  کی  تشگ 
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نیسح رازم  رب  دنتسب  بآ 

نیسح راز  هلال  دیدرگ  مخش 

راسی نیمی و  زا  دندرب  هلمح 

راّوز نت  زا  دندیرب  رس 

ینادنز ِنایعیش  اسب  يا 

ینابرق دندش  هتسد  هتسد 

دندرب رس  هب  اه  لاچ  هیس  رد 

دندرم اه  هجنکش  ریز  همه 

ناشرکیپ هدنز  هدنز  دش  نفد 

ناشرس رب  بارخ  نادنز  تشگ 

هدرب شا  هّمئا  زا  ثرا  هعیش 

هدروخ ار  هفیقس  مخز  هعیش 

دنیالوم مصخ  هک  نّویفلس 

دنیارهز نالتاق  فلخ 

هلا ِمشخ  رارش  زا  ناشیور 

هایس هفیقس  هدنورپ ي  وچمه 

تسا ردپ  یب  هورگ ، نیا  ردپ 

تسا ربمایپ  رتخد  لتاق 

دنفلخ ان  تخس  هک  اه  فلخ  نیا 

دنفلس نیا  نامدود  زا  همه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 731 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا ناثراو  طقف  هن 
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دنردپ

دنرت هداز  مارح  مه  ردپ  زا 

دندومیپ شیوخ  دادجا  هار 

دندولآ هعیش  نوخ  رد  هجنپ 

اروه رداق  هظحل  ره  رکش ،

اروشاع زور  دندوبن  هک 

دندوب نامز  نآ  رد  نانیا  رگا 

دندوب نانس  یلوخ و  زا  رتدب 

دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

دنگوس البرک  نادیهش  هب 

یلزی مل  يادخ  باتک  هب 

یلع هب  همطاف  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

باتک راچ  هب  ایبنا  همه  هب 

باسح زور  ياه  هظحل  همه  هب 

ربمغیپ مشچ  رون  نسح  هب 

رگد ماما  ُهن  هب  نیسح و  هب 

رون هب  نونمؤم و  هب  دیدح و  هب 

روط هب  تاعزان و  هب  ناخُد و  هب 

مزمز هورم و  هب  افص و  هب 

مرح رجح و  میطح و  ماقم و  هب 
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رشحم ات  هعیش  نادیهش  هب 

رغصا ربکا و  هب  نیسح و  هب 

بنیز هدیدغاد ي  لد  هب 

بنیز هدید  ود  کشرس  هب 

هدیسوب لوسر  هک  یبل  هب 

هدید نارزیخ  بوچ  زا  هبرض 

تسوا بل  رب  هشیمه  هعیش  ناج 

تسوا بتکم  تایح  هعیش  نوخ 

ددرگ رت  هدنرد  نمشد  هچ  ره 

ددرگ رت  هدنز  گرم  اب  هعیش 

شُک ارهز  ِدیلپ  لسن  يآ 

شک اهاط  لآ  رشح  فص  ات 

تسا هدنیاپ  هعیش  روک ، ناتمشچ 

تسا هدنز  یلع  بتکم  دبا  ات 

دریگ یم  تایح  نوخ  زا  هعیش 

دریم یمن  یلو  ددرگ  هتشک 

تسا هدنبوک  تخس  هک  مثیم »  » رعش

تسا هدنفوط  هشیمه  ییاه  هلعش 

ادخ ردقت  يوزاب  يا  یلع 

یلع
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( حدم  ) ادخ ریدقت  يوزاب  يا 

ادخریش ادخ  ریشمش  تسد و 

وت کچوک  ناهج  ناگرزب  يا 

وت كدوک  ردپ  تفه  ّما  راچ 

دئاق ار  ادخ  کُلم  کَلم و 

دباع بش  لد  ریش و  اهزور 

ارس تفه  نیا  ِهدنامرف  زور 

ارقف غارچ  هدنزورف  بش 

كالفا مامز  تسد  رد  زور 

كاخ هب  میلست  رس  هداهن  بش 

كاله رافک  وت  غیت  اب  زور 

كاپ ار  یمیتی  کشا  ینک  بش 

رایسب لدع  هک ز  يرایرهش 

رازآ ّتیعر  مئاد ز  هدید 

شدنباپ افش  هک  يدنمدرد 

شدنخبل همه  مخز  مهرم 

بش لد  نورد  هک  ینامسآ 

برع نامیتی  درگرب  هتشگ 

میظع تسا  یهوک  وچ  هک  ییوجگنج 

میتی کشا  زا  شرکیپ  رب  هزرل 
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بارحم شقن  هدش  یباتفآ 

باضخ هتشگ  نیبج  نوخ  زا  شیور 

دیشوک ناسحا  هب  هک  يراد  مان 

دیشوپ ناریقف  مشچ  زا  تروص 

لاحم تسا  لاحم  هک  يدرمدار 

لاملا تیب  زا  درب  نوزفا  مهس 

نمشد عفد  هب  هک  يزابکاپ 

نت هب  مخز  دون  تشاد  دحا  زا 

دنَک ربیخ  زا  رد  هک  ینامرهق 

دنلب تسد  رس  هب  ار  نآ  درک 

برع رخف  مجع و  ریما  يا 

بش کی  اج  لهچ  ِنابات  هام 

وت رس  مئاد  وت  تسد  فک  رب 

وت رگنس  لسر  متخ  رتسب 

ناج و زا  مشچ 
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هدیشوپ ناهج 

هدیشخب دوخ  نمشد  رب  غیت 

مالسا ماما  مالسا  زا  شیپ 

مالسا مامت  هتفگ  تدمحا 

! یلع هللادسا  وت  زج  تسیک 

! یلع هللادی  وت  زا  ریغ  تسیک 

! یلع تییادخ  يالجت  يا 

! یلع تییادف  هتشگ  همطاف 

شرای لصو  بش  وت  زج  هب  هک 

شراطفا کمن  نان و  هدمآ 

لدع ةدنز  ِدنس  تقرف  مخز 

لدع ةدنورپ  وت  شفک  ۀلصو 

! ردیح ملاع  ود  درم  ربا  يا 

! ردیح متاخ  ربمغیپ  سفن 

یتسه توبن  رهش  ِرد  وت 

؟ یتسب ار  دوخ  ۀناخ  ِرد  نوچ 

کشا ِرُد  نامیتی  دنزیر  وت  یب 

کشا رپ  نامشچ  یلاخ و  اه  هرفس 

؟ يدزن رد  ور  هچ  ار ز  ارقف 

؟ يدزن رس  تدوخ  نامیتی  هب 
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شوپ عقرب  ارقف  مزب  هب  يا 

شود هب  تامرخ  ۀسیک  بش  همه 

دندرک مگ  ار  وت  شود ، ارقف 

دندرک ملکت  حبص  ات  وت  اب 

دنردپ یب  همه  ماتیا  وت  یب 

دنربخ یب  ترس  مخز  زک  فیح 

دننیشنب ترب  هب  ات  هد  نذا 

دننیب ار  تا  هتفاکشب  قرف 

همه دننادب  دننیبب و  ات 

همه دنناوخب  وت  نیبج  هب 

ییوت دوب  ناشروآ  نان  هکنآ 

ییوت دوب  ناشروای  رحس  ات 

رس ات  اپ  مدش  رون  رد  قرغ 

( حدم  ) رس ات  اپ  مدش  رون  رد  قرغ 

رگد راب  یلع  مد ز  منز  ات 

تسد هب  دیریگب  یحو  ملق 
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ردیح مبلق  هب  دیسیونب 

لد مداد  یلع  هب  لّوا  زور 

رخآ ات  یلع  رهم  منم و 

هظحل کی  شمتخانشن  هچرگ 

رظن شیپ  ارم  تسا  رمع  همه 

شحدم میوگب  هکنآز  رتشیپ 

: رتفد مه  ادن  داد  ملق  مه 

رشب فیک  ٌرشب  ٌیلع  اه 

رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

تساج همه  شغورف  هک  یباتفآ 

تسارقف قیفر  هک  يرایرهش 

همه رای  دَوب  هک  یسانشان 

تساود درد  ره  هب  هک  يدنمدرد 

میدرگ شیادف  هک  لباق  هچ  ام 

تسارهز شیادف  دیدرگ  هک  نآ 

لوسر ناج  وگب  هن ، ملاع  ناج 

تسادخ دبع  وگب  هن ، ملاع  هاش 

دراد ییادخ  هک  يدبع  هچ  هو 

ردق هب  اضق و  هب  قح  يوس  زا 

رشب فیک  ٌرشب  ٌیلع  اه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

! یلع تسیک -؟ ارس  ود  رایرهش 

! یلع تسیک -؟ ارقف  نیشن  مه 

مالسا يارب  رمع  کی  هکنآ 

! یلع تسیک  ادف  درک  دوخ  ناج 

وا ِیهللادی  تسد  اب  هکنآ 

! یلع تسیک  ادج  ورمع  رس  دش 

هبعک رد  یبن  شود  رس  رب 

! یلع تسیک  اپ  هتشاذگب  هکنآ 

سوسمم یهلا  تاذ  رد  تسوا 

رترب ناسنا  ناسنا ز  تسوا 

رشب فیک  ٌرشب  ٌیلع  اه 

رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

ریجنز ار  سوه  ياپ  نیا  تسیک 

ریدقت رد  ادخ  ریت  نیا  تسیک 
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میتی لافطا  مدمه  قح  ریش 

ریشمش اعد و  صالخا و  درم 

زاین هچ  شناهج  يریما  هب 

ریما تسا  سفن  ردژا  رب  هکنآ 

راثیا داهج و  اوقت و  دهز و 

ریسفت شنأش  هب  راچ  ره  هدش 

باریس شکشا  هتشگ ز  اه  لخن 

رگج هب  شتآ  هدز  ار  اه  هاچ 

رشب فیک  ٌرشب  ٌیلع  اه 

رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

كاچ هدز  یهاپس  بلق  رب  زور 

كاخ ةداجس  هب  هرهچ  دهن  بش 

شریشمش زا  دکچ  یم  نوخ  زور 

كاپ ار  یمیتی  کشا  دنک  بش 

تسد هب  ورمع  رس  هتفرگب  زور 

كاله میب  ادخ  فوخ  زا  شبش 

نانز لاب  شرس  رود  دنز  یم 

كادفب یحور  ۀمغن  بش  غرم 

تیب نیا  دنناوخ  همه  شنیرفآ 

رمق سمش و  کلم و  سنا و  نج و 
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رشب فیک  ٌرشب  ٌیلع  اه 

رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

****

؟ هچ ینعی  افو  رهم و  همه  نیا 

؟ هچ ینعی  افج  لیس  رد  ربص 

شیوخ لتاق  رب  هتفاکشب  قرف 

؟ هچ ینعی  اذغ  مهس  ِنداد 

نیمز تاوامس و  هب  تموکح  نآ 

؟ هچ ینعی  ادگ  هب  عضاوت  نیا 

راکیپ رد  ودع  هب  نداد  غیت 

؟ هچ ینعی  اطع  فطل و  هر  زا 

ناور گیر  ره  هب  دیراگنب 

رجش گرب  ره  هب  دیسیونب 

فیک ٌرشب  ٌیلع  اه 
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رشب

رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

****

! یلع تسیک -؟ ناهج  ناکرا  نکر 

! یلع تسیک -؟ ناهن  ادیپ و  رس 

تفخ ربمغیپ  رتسب  رد  هکنآ 

! یلع تسیک  ناج  نداد  یپ  زا 

دراد تموکح  رشح ، ات  هک  نآ 

! یلع تسیک  نامز  هب  نیمز و  هب 

' دمحا كاپ  رکیپ  رد  هک  نآ 

! یلع تسیک  ناور  حور و  نوچ  دوب 

وگب تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  مثیم » »

ربمغیپ نامه  تسه  یلع  هک 

رشب فیک  ٌرشب  ٌیلع  اه 

رهظ اّلجت و  هیف  ّهبر 

ناج یلع  رثوک  یقاس  ملاع  ود  ياورنامرف 

( حدم ) ناج یلع  رثوک  یقاس  ملاع  ود  ياورنامرف 

ناج یلع  ربمیپ  ناج  دمحا  تشپ  ادخ  يور 

لوا قولخم  وت  صخش  ار  نیلوالا  لوا  مه 

ناج یلع  رخآ  دوجوم  ار  نیرخالا  رخآ  مه 
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نیُّیُعت رد  یلو  قلاخ  نُک  قح  رما  اب  هتفگ  يا 

ناج یلع  ردصم  وت  صخش  لک  رداص  ادخ  تاذ 

یئادخ تسد  وت  نکل  دش  ادخ  تسد  هب  تقلخ 

ناج یلع  رواد  تسد  يا  یهلا  شوگ  مشچ و  يا 

يریزو ار  لسر  متخ  يریدغ  رد  قح  حودمم 

ناج یلع  رشحم  ماش  ات  يریما  تقلخ  حبص  زا 

ینینح ردب و  رادرس  میوگ  هک  تحدم  تسین  نیا 

ناج یلع  ربیخ  حتف  اب  ددرگن  رهاظ  وت  ردق 

ددرگ زاب  دوخ  هار  زا  وت  ۀجنپ  اب  دیشروخ ،

ناج یلع  رد  ندنک  کی  دشاب  هچ  ار  ادخ  تسد 

وت وس  کی  هب  ملاع  يزور  دندنبب  فص  رگ 
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وس کی 

ناج یلع  رسارس  لطاب  ملاع  یقح و  وت  اهنت 

تسا تشهب  مامت  ترهم  مّنهج ، ِلُّک  وت  مشخ 

ناج یلع  رثوک  وت  ّبح  خزود  مّوقز  وت  ضغب 

میوگ وت  فصو  دّح  رگ  دّمحم  وت  اب  دومرف 

ناج یلع  رفاک  دندرگ  ملاع  قلخ  تا  هرابرد 

قح اب  زین  وت  وت ، اب  قح  قلطم  قح  وت  تاذ  يا 

ناج یلع  روحم  وت  ار  قح  تمایق  مایق  يو 

نم لد  نورد  ترهم  نم  لحاس  یئوت  اهنت 

ناج یلع  رکش  ریش و  نوچ  نم  لگ  اب  هتخیمآ 

يزور دنبای  تسد  رگ  تلالج  جوا  هب  مسرت 

ناج یلع  رذوب  ناملس و  رفاک  دندرگ  هرابکی 

یلوسر سیفن  سفن  یلوتبوت  وت و  ارهز 

ناج یلع  ردارب  تدناوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رگ  بجع  دوبن 

هبعک هب  تردق  تسد  اب  هتسکش  تب  یک  وت  ریغ 

ناج یلع  ربمیپ  شود  رب  اپ  هداهنب  هک  وت  زج 

شیایبنا ةرمز  نیا  شیاهتنا  یب  کلم  نیا 

ناج یلع  رتهب  وت  زا  قح  درادن  تقلخ  لک  رد 

تلامک لضف و  فصو  رد  تلالج  هاج و  زع و  رد 

ناج یلع  رهطا  يارهز  وت  ۀتشک  دش  هک  سب  نیا 
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مماقم شتآ  رعق  رد  ممارح  تدابع  وت  یب 

ناج یلع  رب  یب  لخن  نوچ  ممایق  دوعق و  دشاب 

دیان مه  ورد  هک  اج  نآ  دم  رس  یّح  تولخ  رد 

ناج یلع  رغاس  وت  اب  دز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تدحو  ماج  اب 

هر وت  درگ  یپ  درب  شّقح  هب  ات  قح 
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یط دنکیم 

ناج یلع  ربارب  ار  دوخ  ماگ  ره  هب  دزاس  وت  اب  ات 

وت يا  هبعک  ۀبعک  مه  وت  يا  هلبق  ۀلبق  مه 

ناج یلع  رعشم  هام  مه  یئانم  باتفآ  مه 

تحدم هب  دشابن  قیال  تفصو  هب  ددرگن  لباق 

ناج یلع  رهوگ  لیربج  دناشف  تیاپ  هب  مریگ 

انیس هب  نارمع  نب  یسوم  نودرگ  هب  میرم  نب  یسیع 

ناج یلع  ربنق  هب  ترسح  تناتسآ  رد  دندرب 

ام رشحم  رس  هب  تروش  ام  رهوگ  بل  هب  تفصو 

ناج یلع  رهطم  حور  ام  رکیپ  رد  وت  رهم 

یلاوملا یلوم  وت  اهنت  یلالجلاوذ  تیآ  يا 

ناج یلع  ردیح  وت  مان  یلاسدرخ  ةرود  زا 

نملاوذ تاذ  رد  سوسمم  دشاب  وت  تاذ  هک  یئاج 

ناج یلع  ربکا  هللا  نم  رب  ياو  وت  رکبوب و 

یتح دوبیک  وت  قح  تفالخ  ربمیپ  زا  دعب 

ناج یلع  رسکی  دندوب  دمحا  دعب  ءایبنا  رگ 

هتشرف ياج  هنیزوب  هتشه  ياپ  اجک  رخآ 

ناج یلع  رگمتس  مصخ  اجک و  دّمحم  ناج 

تهاگن ریسا  لد  يا  تهاگراب  قح  تیب  يا 

ناج یلع  رپ  دنز  محور  تهاگرابرد  دنچ  ات 
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تمیرح میقم  هتشگ  مناج  ناج و  یب  مسج  نم 

ناج یلع  رتوبک  نوچمه  يرادب  شهاگن  دیاش 

وت مداب  وت  حادم  وت  مثیم )  ) متسیک نم 

ناج یلع  رس  نیا  ناج و  نیا  وت  مغ  راد  قاتشم 

مناتسوب نیا  زا  يراخ  مناتسآ  نیا  رد  يدبع 

ناج یلع  رشحم  يادرف  مناتسود  زا  رامشب 

یلع اه  ناج  مزب  هدنزورف 

( حدم () مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناج  مزب  ةدنزورف 

ناهج گرزب  ریما و 
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( مالسلا هیلع   ) یلع اه 

راگدرورپ کلم  اهتنا  یب  هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نامز  مامت  ماما 

كاپ ياه  لدب  تبحم  غادز 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناشن  دراد  شقن و  هدز 

قح نادرم  دنعمج  هک  اج  ره  هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نابز  درو  تساج  نآ  رد 

همه ار  نایکالفا  كالفا ، هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نایب  لُقن  لقَن و  دوب 

تسوا مان  زا  رپ  شنیرفآ  همه 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نامسآ  یلع  اه  نیمز 

رفک قامع  هب  نید  ةدنزورف 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نازخ  رد  نیرفآ  راهب 

ماظن ار  کلف  خرچ و  تسا  نآ  زا 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناشکهک  رب  هتشونب  هک 

رثن رازلگ  هب  مظن و  ناتسب  هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نابغاب  لصاح  دوب 

یگنادرم يدرم و  نادیم  هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نامرهق  هرعن  دوب 

هار مهو  درب  ناوتن  هک  اج  نآ  رد 
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( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناوتان  رب  هداد  ناوت 

بجع مرادن  تسد و  تسار  ادخ 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناور  اه  نت  هب  دشخب  هک 

تسا رتالاب  هک  شفصو  هب  میوگ  هچ 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نامگ  فصوز و  شماقم 

طیحم ماما  تسا  طاحم  ار  ادخ 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناکم  نامز و  رد  دوب 

تسوا دوج  شیاجنگ  هچ  ار  ناهج 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناهج  يدوجب  دشخب  هک 

تسا لد  شغارچ  اهنت  هک  یمزب  هب 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناد  هتکن  ۀتکن  دوب 

ناج هک  یغاب  هب 
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تسوا راوید  راچ 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  نابغاب  لصاح  دوب 

شمراپسب هک  قیال  هچ  نم  لد 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناتس  لد  زا  هدرب  لد  هک 

ناوخب نآرق  ياهناتساد  همه 

( مالسلا هیلع   ) یلع اه  ناتساد  نیا  حور  دوب 

وگ حدم  دوب  قلاخ  هک  ار  یسک 

وا فصو  رد  قولخم  دنیوگ  هچ 

ادخ زج  تتخانشن  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ادف یتسه  ناج  ار  وت  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

باتفآ مدق  رهش  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

امنهر مدع  کلم  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوجو نیبج  تیاپ  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

اِول ار  ادخ  تتسد  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

شیوخ مصخ  رب  هدرک  مرک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

انشآ زا  هدید  متس  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ضحم لدع  همه  تدوجو  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

امن قح  همه  تلامج  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

وگب یتسه  هک  یتسه  هک  منادن 

؟ ار وت  یتسه  تخانشن  هک  یتسه  هک 
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؟ تساوتب شدیما  نمشد  هک  یتسه  هک 

؟ اطع لتاق  هب  يدرک  هک  یتهس  هک 

؟ یتسیز اجک  رد  يدمآ  یک  وت 

؟ اجک رد  يا  هدوب  يا  هدوب  یک  وت 

؟ سرد تخومآ  وت  زا  لیئربج  اجک 

؟ انشآ دش  لاکیم  وت  اب  اجک 

؟ ناهن يادتبا  يا  وت  يدوب  هک 

؟ اهتنا یب  درم  ياوت  یتسه  هک 

؟ ردپ ار  ایلوا  يا  وت  یتسه  هک 

؟ ءایبنا ربهر  يا  وت  یتسه  هک 

؟ ریسا تقشع  هب  لد  يا  وت  یتسه  هک 

ناج يا  وت  یتسه  هک 
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؟ اهر تقوش  هب 

؟ قح ناهنپ  زار  يا  وت  یتسه  هک 

؟ ایربک ةولج  يا  وت  یتسه  هک 

؟ تانئاک رواد  يا  وت  یتسه  هک 

؟ یفطصم روای  يا  وت  یتسه  هک 

نخس ياه  هماج  يا  وت  یتسه  هک 

؟ اسران همه  تیاسر  ِدّق  هب 

؟ تمیوگ رشب  ای  تمناوخ  ادخ 

؟ اطخ مشاب  هتفران  هک  میوگ  هچ 

ملق نابز و  دمآ  رد  ونازب 

ار وت  مناوخب  ات  متسیک  وگب 

مرک رهپس  يا  یتسیک  وگب 

اخس طیحم  يا  یتسیک  وگب 

تتتخانشن هک  نآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع یتسه  وت 

ادخ لوسر  ادخ و  زج  یسک 

هتخاس قح  هک  نآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع یتسه  وت 

اّمنا هیآ  ترتشگنا  هب 

لد ياوآ  وت  حدم  هتشگ  ارم 

لد ياو  تتحدم ، رگا  مناوخن 

يرترب یصو  یّبن و  ره  زا  وت 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) يربمغیپ ناج  دوخ  مسج  رد  وت 

یمدمه ءایبنا  رورس  اب  وت 

يرسمه ایلوا  ردام  رب  وت 

ینطاب يرهاظ و  ار  دیحوت 

يرخآ لوا و  ار  مالسا  وت 

ینزخم ار  راداد  رارسا  وت 

يرد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ملع  رهش  رب  وت 

یمهرم نیرت  شوخ  ناج  مخز  رب  وت 

يربهر نیرترب  لد  کلم  رد  وت 

یلحاس الب  رحب  جوم  رد  وت 

يرگنل وزرآ  یتشک  رب  وت 

یمکاح کلف  نانکاس  رب  وت 

يروای نیمز  ناسک  یب  رب  وت 

يا هبعک  ةزیکاپ  دولوم  وت 

يرواد ۀناخ  رد  لوتقم ، وت 

ادخ باتک  لوزن  زا  شیپ  وت 

ادخ باتک 
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يرب زا  همه  ار 

یمساق ار  سودرف  نارین و  وت 

يرثوک یقاس  ازج  زور  وت 

ادخ لسور  ادخ و  زا  دعب  وت 

يرترب يرترب  رتهب و  رهز 

يا هدنامرف  وت  نامرف ، دبع  همه 

يرگید وت  دننارگید و  همه 

باتفآ یئوت  دنا و  هیاس  همه 

يرورپ ناج  رهم  وت  هرذ  همه 

يا هدورپ  دادقم  ناملس و  وت 

يرذوب يرامع و  يالوم  وت 

یهر درادن  لد  زج  هک  اجنآ  رد 

يربلد نیهب  اه  لد  جوم  رد  وت 

تسایربک هگتولخ  هک  اجنآ  رد 

يرگنشور نسح ، هولج ، اب  وت 

تسوا راوید  راچ  ناج  هک  یغابب 

يرب اهوزرآ  ۀخاش  رب  وت 

شرع هب  دزیخ  هنیس  زا  هک  يزوس  هب 

يرذآ مه  یتسه و  بآ  مه  وت 

يا هلمَح  اب  غیت  مد  زا  زور  هب 
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يرگشل دص  بلق  ةدنفاکش 

شومخ ياه  هچوک  مخ  رد  بش  هب 

يروآ نان  تسد  یهت  قلخب 

نم هام  يا  مدرک  ور  هک  وس  ره  هب 

نم هار  لعشم  دش  وت  لامج 

مادم قلاخ  قولخمز و  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مالس دورد و  تصیخش  صخش  هب 

میقم قیالخ  تیوک  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ماقم تیادخ  بُرق  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

میلک ناور  تمالک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مالک يادف  تمیلک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ریما ار  ایلوا  همه  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ماما ار  ءایقتا  همه  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نز درم و  ترد  يادگ  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هیلع  ) یلع
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ماع صاخ و  ترد  ریقف  يا  مالسلا )

ملع رهش  رد  ار  یبن  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مادم غورف  ار  ادخ  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

الب لوزن  هاگ  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مان دربیم  وت  زا  ادخ  لوسر 

بش زور و  کلف  راک  وت  يانث 

ماش حبص و  کلم  لغش  وت  حیدم 

تایح ار  امس  ضرا و  وت  ضیفز 

ماظن ار  کلف  خرچ و  وت  نمی  هب 

ریسا رسارس  اهلد  وت  ماد  هب 

ماک هنشت  همه  اه  ناج  وت  ماج  هب 

دوجس عوکر و  دیاب  وت  رهم  هب 

مایق دوعق و  دبیز  وت  بّح  هب 

افص یعس و  دروآ  وت  زا  افص 

مارحلا تیب  تفرگب  وت  زا  فرش 

راختفا اب  وت  فصو  هتفگ  ادخ 

مارتحا اب  وت  مان  هدرب  یبن 

نوک ود  يالب  یتیگ  ود  رورس 

مارح لالح و  تبحم  يارب 

کیل میتفگ  میدناوخ و  میدورس و 
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مامت تفصوز  يرطس  میدرکن 

يور میدومن  یتسه  یسو  ره  هب 

ماگ میداهن  ملاع  ياج  ره  هب 

رظن ره  رد  میدید  وت  لامج 

ماقم ره  رد  میدوب  وت  روضح 

غورف لد  رب  داد  یم  وت  يافص 

ماشم رطع  تشگ  یم  وت  میمش 

كاپ ياناوت  راگدرورپ  هب 

مارک ناربمغیپ  حاورا  هب 

وت نامیا  هب  دمحا ، ناقرف  هب 

مالس اهیلع  رهطا  يارهز  هب 

نسح ناج  هب  نیسح و  مسج  هب 

ماما هن  نآ  هب  بنیز  موثلک و  هب 

دحا ناگدنمزر  دایرف  هب 

دوب قح  ناشنوخ  اب  هک 
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مادتسم

یگدنب تعاط و  وت  رهم  یب  هک 

یگدنکفارس رشحم  زور  دوب 

نتشاد رس  وت  ياپ  هب  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نتشادرب هب  ناج  زا  رتهب  ارم 

دزس ار  ترد  كاخ  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نتشاد رت  تسود  نانج  رطعز 

تمغ غیت  هب  دیاب  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نتشاد رپس  ار  ناج  تسد و  رس و 

تسا کچوک  تربنق  رب  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نتشاد رشب  نج و  هب  یگرزب 

تانئاک همه  ناوتن  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نتشاد ربز  يرطس  وت  فصو  هب 

لسر رخف  تسا  هدوب  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

نتشاد رهگ  بل  رد  وت  فصو  هب 

رب هب  نتفرگ  شتآ  هوک  ارم 

نتشاد رصب  رد  نوخ  لیس  ارم 

نتشاد رس  هب  نمشد  غیت  ارم 

نورد هآ  قرب  زا  هریت  بش 

نتشاد رحس  غارچ  لفحم  هب 
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نتخود لد  مشچ و  ناسخ  تسد  هب 

نتشاد رز  میس و  نوخز  کشاز و 

ریت ناشوج  يایرد  هب  نداتف 

نتشاد رقس  رعق  هب  مطالت 

خرس کشا  يردام  یب  زاغآ  رد 

نتشاد ردپ  يازع  رد  خر  هب 

رودز ندرپس  ناج  مد  ایرد ، هب 

نتشاد رظن  یتشک  هب  ترسح  هب 

ربص دننامه  رگمتس  ماد  هب 

نتشاد رپ  لاب و  الب  ریتز 

گنل ياپ  امنهر  یب  هریت  بش 

نتشاد رمک  هوک و  ریس  ناود 

نتخوس یمه  نهآ  وچ  شتآ  هب 

نتشاد ربت  مزیه  وچ  ندرگ  هب 

هب ندیشک  ار  اه  هوک  همه 
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شود

نتشاد رگج  رب  اه  غیت  همه 

نتخورفا شتآز  نت  اه  هظحل  همه 

نتشاد ررش  ناج  رب  رمع  همه 

الو تسد  هظحل  کی  هک  هب  نآ  زا 

نتشاد رب  وت  رهم  نامادز 

( مالسلا هیلع   ) یلع رهمز  ندیرب  لد  نم و 

نتشاد رگد  يوس  هدید  نم و 

لد هب  دیاشن  ار  قح  رادفرط 

نتشاد رثا  لطاب  ياه  نخس 

متسود مالسلا ) هیلع   ) یلع نمشد  يروک  هب 

متسوپ گر و  رد  وا  رهم  دوب 

اه رازه  توص  دمآ و  راهب  لصف 

( حدم ) اهرازه توص  دمآ و  راهب  لصف 

اهراز هلال  لدز  ناج  شوگب  دیآ 

راهب تهکن  زا  مه  وت  وش  زبس  تسود  یک 

اهراسخاش رسب  لگ  وچ  نز  دنخبل 

زیخ ياپب  راهب و  ضیفز  وش  زبس  رس 

اهرابیوج بلب  لگ  لاهن  نوچمه 

هدش مدحبص  سفن  زا  هک  نیب  زاجعا 
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اهراد هدنز  بش  لد  نوچ  غاب  ناماد 

ون لاس  کیربت  هب  هدوشگ  ناهد  نسوس 

اهراذگهر زا  درب  لد  هدنخب  سگرن 

تسایربک يور  ۀنیآ  هلال  گرب  ره 

اهراب دید  ادخ  لامج  ناوت  نآ  رد 

زبس رون  رازلگ  هب  هشفنب  لگ  دشخب 

اهرایرهش رسب  يرهوگ  جات  نوچ 

یمرخ يزبس و  همه  اب  غاب  ناماد 

اهراگن يور  وچ  هتشگ  خرس  هلاژ  زا 

غابب دشکیم  نمچ  زان  میسن  تسد 

اهرای يوسیگب  دننزیم  هناش  ای 

؟ راهب ینک  ار  نورد  نازخ  دش  لاسکی 

اهراهب نازخ و  هداهن  رس  تشپ  يا 

وت دوب و  زورون  هعیلط  وت  زور  ره 

اهرادج يور  هب  هنهک  شقن  وچ  يدوب 

تسا نتفکش  تقو 
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زیزع يا  فکشب  لگ  وچ 

اهراخ دننامه  شابم  لگ  غاب  رد 

نک راهب  ار  نورب  نورد و  لگ  دننام 

اهراذعلگ یسب  هدید  هنامز  هن  رو 

روبع ترب  زا  دننک  هک  نایناوراک  نوچ 

اهراگزور درذگیم  تسا و  هتشذگب 

ادخ ات  زاورپ  رپ  اهرازه  يراد 

اهراوس ین  هلفاقز  ایب  نوریب 

نزب ادخ  ریش  نم  ادب  تسد و ال 

اهرادتقا همه  جواب  یهن  اپ  ات 

همطاف وفک  ادخ  یلو  یبن  سفن 

اهراهن لیل و  شدرگ  راد  هنودرگ 

تسا هداد  هک  ملاع  ود  يادخ  ادخ  دبع 

اهرابتعا شیگدنبز  ار  دیحوت 

تسوا رهم  قلخ  یگداز  لالح  رهم 

اهرابت اه و  هفیاط  نیب  رشح  ات 

تسادخ یلع  متفگن  شوه  شوگ  ياشگب 

اهرایتخا واب  هداد  يادخ  متفگ 

ار راگدنوادخ  تسیا  هدنب  زین  وا 

اهراگ دنوادخ  لیخ  دنا  هدنب  شک 
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میحج رب  ضیف  شسفن  دهد  رگا  هللااب 

اهران قامعاز  هلال  هرامه  دیور 

وا هار  راخ  یمدمهز  بجع  دوبن 

اهرارش خرس  لد  زا  ددرگ  زبس  لگ 

ناج لذبب  شلالب  زان  هدیشک  ناوضر 

اهراختفا وا  ربنقب  دنک  تنج 

رکذ مادم  دیوگب  هک  یبل  وا  ضغب  اب 

اهراسگیم بلز  دوب  رت  كاپان 

مهدیمن ار  وا  تبحم  زا  لدرخ  کی 

اهرازه میالط  هوک  هچ  رگا  دنشخب 

یلع زا  یلاخ  دوب  هک  یلد  نآ  هنیس  رد 

اهرازم نورد  تسیا  هدرم  تسین  لد 

دیماان درف  رهب  دیما  دهد  شَّبُح 

اهرارق یب  لد  رارق  دوب  شرهم 

قشع ناور  هر  وا  ربنق  هار  دنیوپ 

ياپ دنشوب 
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اهرادبرس وا  مثیم 

یلع یضترم  ای  بئاجعلا  رهظم  ای 

اهرادم مامت  باتفآ  تیور  يا 

نم شوگب  يداش  هنارت  وت  حدم  یب 

اهراوگوس سفن  زا  تسا  رت  نیگمغ 

ملق اه  لخن  دوش  هفیحص  نامسآ  رگ 

اهراب هحفص  نآ  دوش  رپ  قلخ  تسد  اب 

تسین تسین ، وت  لامک  باتک  زا  هحفص  کی 

اهرامش دودحز و  نورب  وت  لضف  يا 

دنتشاد وت  ماقم  ياعدا  هک  ود  نآ 

اهراع تشاد  ناشیمالک  مهز  ربنق 

دید راگزور  اپب  تشگ  هک  يا  هوزغ  ره 

اهرارف نانآ  زا  اهدربن و  وت  زا 

نم هک  یلع  ای  دوب  وت  تیانع  زا  نیا 

اهراعش تحیدمب  ما  هداد  رمع  کی 

نم ماکب  وت  يالو  یب  هک  یشون 

اهرام شین  زا  رت  هدنزگ  دوب  هللااب 

ما هدید  هب  اپ  یهن  راضتحا  تقو  ات 

اهراضتحا مسفن  ره  دوب  شاک  يا 

دروخیم بآ  وت  تیالو  همشچ  زا 
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اهراب گرب و  رگا  مثیم )  ) لخنز دیور 

راگدرورپ تجح  یلع ؟ تسیک 

( حدم ) راگدرورپ تّجح  یلع ؟ تسیک 

ران تانج و  ماق  یلع ؟ تسیک 

زور ناشورخ  ریش  یلع ؟ تسیک 

راد هدنز  بش  دباع  یلع ؟ تسیک 

ناروآ مایپ  رای  ادخ  تسد 

راگدنوادخ هجو  یبن  ناج 

لگ غاب  دوش  راخ  شهگن  اب 

رام شین  دوش  شون  شبضغ  زو 

نکشربیخ يوزاب  رگزرب و 

راقفلاوذ شفک  هب  شود و  هب  لیب 

نوخ تسا  يراج  شریشمش  زور ز 

رابکشا ادخ  فوخ  زا  همه  بش 

هوک وچ  مواقم  گنج ، فص  هب  هگ 

رارق یب  نیمز  كاخ  يور  هب  هگ 

خر شیاپ  فک  رب 
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نامسآ تفه 

رایتخا ملق  شتسد  رس  رب 

دنلبرس شملع  ریز  هب  تسود 

راسمرش شمرک  دوج و  مصخ ز 

دهن خزود  هب  ياپ  را  شتسود 

ران دیورب ز  دنخبل  ۀلال 

دنرب تنج  هب  وچ  شیودع  مان 

رارش دیآرب  هلال  رگج  زا 

دودح یب  شتمارک  تیانع و 

رامش یب  شبقانم  لئاضف و 

شنت يادف  هب  ملاع  ود  ناج 

راثن شمودق  هب  یتسه  یتسه 

ماما ار  امس  ضرا و  يا  یلع  ای 

رادم ار  کلف  خرچ و  يا  یلع  ای 

لوسر ادخ و  وت  دوجو  هب  يا 

راختفا رختفی  رختفا 

وربآ ام  هب  هدیشخب  وت  كاخ 

رابتعا ام  هب  تسا  هداد  وت  رهم 

میحج دلخ و  وت  مشخ  وت و  رهم 

راهن لیل و  وت  يور  وت و  يوم 
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روهظ دبای  وت  راسخر  رون ز 

راکشآ دوش  وت  نسح  بیغ ز 

نازخ دزیرگ  وت  يور  لگ  اب 

راهب دشوج  وت  كاپ  سفن  زو 

قلخ هدیدرگ  وت  مصخ  رب  خزود 

راک هچ  منهج  هب  ار  رشب  هنرو 

مایص تالص و  رجا  ار  وت  مصخ 

راخ دود  دوش و  خزود  شتآ 

دوش رگ  بجع  تسین  ازج  زور 

راودیما وت  وفع  رب  ناطیش 

ییوت قح  یلو  دندرب  وت  قح 

رادیاپ قح  وت  هب  يا  قح  همه  يا 

دیهش هد  ردپ  الوم  وت  لثم 

راگزور ردپ  درادن  دای 

تا ییاهنت  بش  غارچ  هام 

راذگهر دوب  وت  نحص  هب  رهم 

فک هب  تناج  یتفخ و  یبن  ياج 

هک ات 
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راثن ناناج  هر  رد  ینک 

وت يالوت  هب  دش  یم  هک  شاک 

راب داتفه  مریم  یسفن  ره 

وت هارمه  هب  هعیش  ازج  زور 

راپسهر دوش  سودرف  بناج 

رشح زور  وت  نمشد  سفن  زو 

راجفنا رقس  بلق  زا  دمد  یم 

وت يالوت  هب  تمایق  زور 

رارف ام  زا  دنک  خزود  شتآ 

رشح ياهرطخ  جوم  رد  وت  مان 

راصح ددرگ  وت  نابحم  رود 

یگدنز زا  هب  تسوت  اب  ندرم 

راضتحا دوب  وت  یب  یگدنز 

حور غرم  منت  دیآرب ز  وت  اب 

رازم رد  موش  ریزارس  وت  اب 

گرم هب  دنیب  وت  يور  رگا  مثیم 

رای شوغآ  زا  رت  شوخ  وا  رب  راد 

مهن تیاپ  هب  هدید  وگب  هک  ای 

راذگ ممشچ  رس  رب  مدق  وت  ای 

تسادخ یلو  هکنآ  یبن  یصو  تسیک 
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( حدم ) تسادخ ّیلو  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تساضترم یلع  وا  ادخ  ّیلو  تسیک 

وا داماد  مع و  نب  یبن  ّیصو  تسیک 

تسایربک مرح  رد  وا  دالیم  هک  یلع 

یبن رانک  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تسارح راغ  لد  رد  شوگ  هب  شیحو  ۀمغن 

یفطصم مد  محل و  یبن  ّیصو  تسیک 

تسارس ود  ره  ۀجاوخ  وا  حاّدم  هک  یلع 

لوسر سیفن  سفن  یبن  ّیصو  تسیک 

تساسّنلا ریخ  رهوش  نسح  نیسح و  باب 

گنج نادیم  هب  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تساشگ ربیخ  شتسد  نکف ، بحرم  شغیت 

لوسر ظفح  هب  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تسالب موجه  شیپ  دحُآ  رد  رپس  هنیس 

ادخ باتک  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تساوگ ار  شتبقنم  همه  هروس  هب  هروس 
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نوزف شماقم  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تسایبنا ۀمه  زا  ادخ  لوسر  دعب 

قح تشپ  ادخ  ریش  یبن  ّیصو  تسیک 

تسار تشگ  نید  تماق  شجک  غیت  هب  هکنآ 

تسا قح  نابز  تسد و  لعف  لوق و  رد  هک  یلع 

تسافطصم مد  محل و  شمد  محل و  هک  یلع 

طلغ ییوگب  هچ  ره  وا  فصو  زجب  هکنآ 

تساطخ یناوخب  هچ  ره  وا  حدم  زج  هب  هکنآ 

ریدغ ّمُخ  هب  هکنآ  یبن  ّیصو  تسیک 

تسارس تحیدم  ادخ  شغّلب  ۀیآ  هب 

نیما لوسر  تفگنیرفآ  ناج  رما  هب 

تسامش ماما  یلع  نینمؤمالا  الا 

رون نیسای و  تسا  یلع  ردق  ناقرف و  تسا  یلع 

تساه اط و  نامه  یلع  میم  اح و  دوب  یلع 

دوعق مایق و  یلع  دوجس  عوکر و  یلع 

تساعد مالس و  یلع  دمح  ریبکت و  تسا  یلع 

ریذّنلا ریشب  یلع  ریدق  ّیلو  یلع 

تسادهلا جارس  یلع  ریبک  یّلع  یلع 

وا مزر  فص  رد  هک  وجگنج  نآ  تسا  یلع 

تسا یتفال  ۀمزمز  سدقلا  حور  بل  رب 
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ناهن ّرس  تسا  یلع  ناهج  ناج  تسا  یلع 

تساّمنا ۀیآ  هب  نایع  وا  تماما 

اعد ياعد  یلع  افص  يافص  یلع 

تساقب ياقب  یلع  تایح  تایح  یلع 

باتکلا ملع  تسا  یلع  باطخلا  لصف  تسا  یلع 

تساهتنا ار  باتک  ادتبا  ار  باطخ 

قح ناونع  تسا  یلع  قح  ناینب  تسا  یلع 

تسامنهر قح  هب  یلع  قح  نازیم  تسا  یلع 

مدق تباث  ماما  مدخ  نودرگ  ویدخ 

تساول بحاص  ریما  مرک  بحاص  میرک 

دوب دوب  رگا  نامز 
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نامز ماما  یلع 

تساور نامرف  شیلع  زاب  تسه  رگا  ناهج 

مک تسا  یهاش  نیگن  مرک  وا  دنک  رگا 

تساتا له  وا  يانث  اطع  وا  دنک  رگا 

لد لها  سفن  رد  لعتشم  یلع  قشع 

تساعد لها  بل  رب  لصّتم  یلع  رکذ 

لد هب  شنسح  غورف  بل  هب  شحدم  دورس 

تساپ هب  شدمح  ياول  فک  هب  شرهم  تارب 

باتک زا  هدش  ادج  ادخ  زا  هدش  ادج 

تسادج ردیح  هک ز  ره  لوسر  زا  هدش  ادج 

رده تعاط ، هچنآ  ره  یلع  رهم  نودب 

تسابه نامیا  مامت  یلع  ّبح  ياوس 

تشهب وا  اب  میحج  میحج ، وا  یب  تشهب 

تساضق شمکح  هب  ردق  ردق ، شرما  هب  اضق 

تسا شتآ  رگا  رهق  تسا  یلع  رهم  راهب 

تساهدژا رگا  سفن  تسا  یلع  دهز  ریسا 

نیشنلد شراتفر  ناتسلد  شراتفگ 

تسابرلد شرادید  زورفلد  شراسخر 

کیرش ار  ادخ  دوب  لاحم  ضرف  هب  رگا 

تسادخ کیرش  یلع  همه  اب  متفگ  یم 
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وا تسا  يدبع  هنوگچ  وه ، هب  مدرب  هانپ 

تساتود وا  رضحم  هب  یگدنب  تماق  هک 

تسردان وا  فصو  هب  تسارُد  هچ  ره  مالک 

تساسران وا  حدم  هب  اسر  هچنآ  ره  نخس 

یلع يادف  مرس  یلع  يالو  نم و 

تسایتوت ما  هدید  هب  یلع  ياپ  كاخ  هک 

بیبح مبلق  هب  یلع  بیکش  مناج  هب  یلع 

تساود مدرد  هب  یلع  بیبط  ممخز  هب  یلع 

دیدن ار  یلع  زج  هک  يا  هدید  رب  مالس 

تساوخن ار  یلع  زج  هک  یلد  نآ  رب  دورد 

دوب ملد  یلو  میور  هایس 
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یلجنم

تسالط مدوجو  سم  یلع  یتسود  هب 

یلجنم دوب  ملد  یلو  میور  کی  هب 

تسالط مدوجو  سم  یلع  یتسود  هب 

یلع حدم  دورس  ناوت  نوچ  نابز  کی  هب 

تسانث حدم و  نابز  همه  مثیم »  » دوجو

منیگمرش نایصع  طرف  زا  يا  هدنب  نم  متسیک 

( حدم ) منیگمرش نایصع  طرف  زا  يا  هدنب  نم  متسیک 

منیبج ربا  زا  دراب  تلجخ  ناراب  بش  زور و 

شتآ دود و  مهانگ  مرج و  هدنورپ  زا  دزیخ 

منیرب دلخ  هلال  نوچمه  دنرادنپ  قلخ 

میاج هدوب  نارازه  نیب  رد  کیل  مدوب  غاز 

منیشنمه لگ  اب  غاب  رد  اهلاس  مدوب  راخ 

مناشف عرزم  نیا  رد  ات  مرادن  دوخ  زا  يا  هناد 

منیچ هشوخ  یناعم  لضف و  نمرخ  زا  تسا  هچره 

یلاخ تسد  هتسخ  ياپ  نیگنس  راب  تخس و  هار 

منیمک رد  مئاد  ربق  تسارس و  درگ  رب  گرم 

مراب هدید  زا  خرس  کشا  مرادن  دوخ  اب  یتنیز 

منیتسآ ددرگ  هدید  نوخ  نیگنر ز  رگم  ات 

مشخب رطع  ات  ملگ  هن  لگ ،  مهد  ات  ملاهن  هن 
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منیا هن  منآ  هن  هک  ملاحرب  ياو  میوگ  هک  اب 

هتشرف ناماد  هب  متسد  دشاب و  موید  يوخ 

منیع روح  لصو  قاتشم  دشاب و  متشز  يور 

رخاک فیح  نامیلس  تخب  متشاد  لوا  زور 

منیگن نمیرها  تسد  اب  ناهگان  تراغ  تشگ 

هتسب مشچ  اب  مور  یم  لفاغ  کیل  نشور  هار 

منیبب خزود  لد  رد  ار  دوخ  هرابکی  رگا  ياو 

مسفن میلست  هداد و  ناطیش  هب  تبثم  خساپ 

منینط وس  ره  زا  هدنکفا  ادخ  ياوآ  هک  نم 

وت ادوبعم  راب 
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اه يور  جک  مامت  اب  یناد 

منیتسار ماما  يوک  مداخ  میوگ  تسار 

ناتسلگ ددرگ  مستآ  مراذگ  اپ  خزود  هب  رگ 

منینموملا ریما  يالوت  دشاب  لد  هب  نوچ 

مدرگ رای  نیعمار و  رشحم  لها  رگ  بجع  ین 

منیعم رای و  نینموملاریما  الوم  دوب  رگ 

ینولس لوق  لئاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم سفن  قح  ریش 

منید تسوا  رهم  هکنآ  مهار  تسوا  بح  هک  نآ 

مشوگ هب  وا  يادن  هفوک  ربنم  زا  دسریم 

منیملاعلا ماما  نم  ملاع  قلخ  مامت  یک 

میاوشیپ ار  نینموم  میامنهر  ار  ناهرمگ 

منیشناج ار  یفطصم  میادتقم  ار  نیملسم 

مناهن رارسا  ياناد  میلاع  میلع  نم 

منیمز زادرپ  راک  میامس  يارآ  مجنا 

متسا مکاح  متسا  ملاع  متسا  مئاد  متسا  مئاق 

منیمالا حور  دشرم  متسا  لصا  متسا و  لضاف 

میحرلا نامحر  هللا  مسب  ءاب  نآرق  هب  نم 

منیسوای ردق و  اهاط و  رثوک و  نونموم و 

میایبنالا متخ  سفن  مناج  ناج  ار  ایبنا 

منیمکاحلا ریخ  دبع  منار  مکح  ار  ایلوا 
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محون دوه ،  هبوت ،  فارعا ،  هدئام ،  نارمع ،  لآ 

منیت رشح و  تافاص و  حتف و  اروش و  نموم و 

یئادخ راک  نمز  دیآ  یگدنب  ماقم  رد 

منیرخآ نیلوا و  زا  قلخ  لک  ریگتسد 

اعیمج هللا  لبح  هب  دز  دیاب  گنچ  نآرق  هتفگ 

منیتملا لبح  نم  دیرآ  شیپ  تسد  ملاع  لها 

منیکرشملا لذم  نم  منینموملازعم  نم 

منیقتملل يده  نم  مدابعلاب  اریصب  نم 

ملامشلا باحصا  زادرپ و  هراچ  رشحم  زور 

اوشیپ و
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منیمیلا باحصا  يالوم  ربهر و 

ملاع لها  يا  هدش  لزان  نم  ناش  رد  امنا 

منیگن نوچ  لئاس  هب  مداد  نتشیوخ  عوکر  رد 

نم منم  كردص  کل  حرشن  ملا  قادصم  حور و 

منیلسرملا متخ  كاپ  بلق  هب  شمارآ  هک  نآ  ز 

هغالبلا جهن  زا  ریسفت  دوش  رگ  تمایق  ات 

منیقیلا ملع  هحفص  طوطخ  زا  یطخ  تسین 

بیرق حتف  دوخ  تسا و  هللا  نم  رصن  ممچرپ 

منیقرام نیطساق و  نیسکان و  دربن  رد 

شلاعن درگ  نمیز  تسا و  نامسآ  مناتسآ 

منیتسآ رد  دوب  قح  تسد  نامرف و  مه  دوخ 

میاون ار  نایاون  یب  میاود  ار  نادنمدر  د 

منیعم ار  نانیعم  یب  مهانپ  ار  ناهانپ  یب 

يراذگنامرف یپ  رد  شتآ  بآ و  داب و  كاخ و 

منیمی رد  راسی و  رد  بونج و  رد  لامش و  رد 

ار کلم  لیخ  متخومآ  یگدنب  تقلخ  حبص 

منیعتسن دبعن  كایا  همغن  نینطاب 

میادخ رصن  تیآ  محوتفلا  حتف  تیار 

منیفراع ياوشیپ  منادهاز  زاتشیپ 

دمحا ناج  ارهز  وفک  دمرس  ملع  رهش  باب 
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منیرفآ ناج  رهظم  مالسلا ) هیلع   ) دمحم ریشمشو  ریش 

هتسب يور  اب  رحس  ماگنه  هک  مهاش  نامه  نم 

منیشنمه نامیتی  اب  ممالک  مه  ناریقف  اب 

نادنمدرد يورب  مدنخ  یم  هک  مهاش  نامه  نم 

منینزان بلق  تسا  زیربل  هصغ  زا  دوخ  هچرگ 

ممیتی لفط  يزابمه  بش  قلخ و  رای  زور 

منیزگرب یهاش  هب  ار  يریقف  اب  ینیشنمه 

شود هب  مریگ  نزریپ  راب  هک  مهاش  نامه  نم 

منیشتآ رارش  لد  رد  دوب  وا  رونت  نوچ 
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یمیتی مشچزا  دزیر  یم  مغ  کشا  منیبب  رگ 

منیزح بلق  زا  هآ  العا  شرع  ات  دوریم 

هدیصق نیارجا  هب  مثیم )  ) هیس ور  یتسه  هچرگ 

منیسپاو زور  هب  ترای  عفاش و  ریگتسد و 

متمحر رحب  قرغ  نم  متسیک 

( حدم ) متمحر رحب  قرغ  نم  متسیک 

متمصع تیب  لها  راد  تسود 

دنتخس ار  ملگ  باک و  نآ  زا  شیپ 

دنتخاس ار  ملد  ناشّالوت  اب 

ما هدولآ  ای  كاپ  متسه  هک  ره 

ما هدوس  تمصع  كاخ  هب  رس 

دنا هدرک  مباختنا  لوا  زور 

دنا هدرک  مباتفآ  مدوب  هرذ 

متخوس متشگ  بآ  متشگ  عمش 

متخومآ يرعاش  اب  ار  قشع 

تسادص مه  هفوک  هاچ  اب  نم  رعش 

تسادخ ریش  ةدینشن  ۀلان 

تسا همه  ناج  رد  هلعش  کی  نم  رعش 

تسا هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ياهدایرف  زا  یهآ 

نمجنا رد  تولخ و  رد  نم  رعش 
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نخس دیوگ  ین  يالاب  رس  زا 

تسا بل  رب  هدیسر  ناج  نم  رعش 

تسا بنیز  ياه  هبطخ  زا  يا  هلعش 

ین ياهتیاکح  دوبن  نم  رعش 

یم هب  هن  دراد  راک  یقاس  هب  هن 

تسین رات  گنچ و  ياوآ  نم  رعش 

تسین راک  شراگن  فلز  مخ  اب 

يوق ای  مفیعض  ای  متسه  هچ  ره 

يونثم رد  لزغ  رد  هدیصق  رد 

متمسق دش  لزا  زا  تداعس  نیا 

متمصع تیب  لها  نابز  نم 

تسیلد ره  نورد  دزوس  نم  رعش 

تسیلع دایرف  ارهز و  هلان 

رشب خیرات  مولظم  ود  هآ 

رت مولظم  يرگید  زا  یکی  ره 

درک دایرف  ناج  قمع  زا  همطاف 
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درک دادمتسا  تما  زا  اهراب 

دناشف دجشم  رد  هدید  زا  لد  نوخ 

دناوخ هبطخ  تجح  یپز  و 

تساوخ دادیب  رد  راصنا  زا  داد 

تساوخ دادمتسا  هب  ار  جرزخ  سوا و 

بش دیبوک  ار  راصنا  هناخ 

بل دوشگن  شخساپ  رد  سکچیه 

دنتساخ رب  دز و  یگناب  هشیاع 

دنتسارآ يرکشل  سباوج  رد 

لمع لوق و  رد  دنداد  شخساپ 

لمج نینوخ  گنج  دش  شلصاح 

نیمز رب  يراج  تشگ  نوخ  اسب  يا 

نیمی زا  راسی و  زا  اهرس  تخیر 

تسادخ ریش  نمشد  نوچ  هشیاع 

تسادص مه  وا  اب  هشوگ  ره  زا  تما 

تسا ردیح  رای  هک  ارهز  خساپ 

تسا رد  راوید و  نیب  نسحم  لتق 

ایربک تاذ  نسُح  ردیح  تسیک 

ایبنالا متخ  سفن  ردیح  تسیک 

هدش لماک  وا  زا  دوج  ردیح  تسیک 
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هدش لزان  وا  نأش  رد  یتا  له 

درک سمل  ار  قح  هکنآ  ردیح  تسیک 

درک سمش  در  تشگنا  رس  اب 

تفگ كرت  ار  ناج  هکنآ  ردیح  تسیک 

تفخ هللا  لوسر  ياج  رطخ  رد 

زامن لاح  رد  هکنآ  ردیح  تسیک 

زاب دندروآرد  شیاپ  زا  ریت 

دحا گنج  رد  هکنآ  ردیح  تسیک 

دش هللا  لوسر  رای  هنت  کی 

راز راک  زور  هکنآ  ردیح  تسیک 

راقفلاوذ وا  رب  هیده  دش  ادخ  زا 

نیلسرملا متخ  هک  نآ  ردیح  تسیک 

نید ِلّک  ار  وا  گنج  زور  دناوخ 

تسا قلطم  قح  هکنآ  ردیح  تسیک 

تسا قح  اب  يو  يو و  اب  هرامه  قح 

تدابع رد  تعاجش  رد 
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لامک رد 

لامج رد  تغالب  رد  تحاصف  رد 

دربن رد  تورم  رد  تواضق  رد 

درف دوب  رخآ  دوب  لوا  دوب 

نیشن هناخ  دوش  وا  دوب  دزس  یک 

نینمؤملاریما ددرگ  یلهاج 

ریدغ زا  مشوپ  مشچ  متفرگ  دوخ 

ریما لک  لقع  هب  نادان  دوش  نوچ 

تسا يدمحا  مولع  رهش  ِرد  وا 

تسیچ تسنادیمن  ار  مّمیت  نیا 

دش بصن  تملظ  رون  ياج  هب  ات 

دش بصغ  ردیح  قح  ارهز  قح 

دنتخورفا اه  هلعش  ناتسرپ  بش 

دنتخوس ار  قح  تیب  نشور  زور 

دودَو دنوادخ  تیب  رد  زا 

دود تفر  الاب  ملع  رون  ياج 

هایس ملاع  دش  دیشروخ  مغ  رد 

هام راسخر  رب  دنام  یلیس  ربا 

همهر ای  ُدب  هکنآ  اب  قح  ریش 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف یب  ۀناخ  شرجا  تشگ 
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دش زاب  تمایق  ات  ناطیش  تسد 

دش زاغآ  یشک  قح  روج و  ملظ و 

لغد رکم و  هنتف و  نیا  لصاح 

لمج نیفص و  دیدرگ و  ناورهن 

نید عاضوا  رس  هب  رس  مه  رد  تخیر 

نینمؤملاریما هیواعم  دش 

دنتخیگنا اه  هنتف  وا  رگشل 

دنتخیر ار  یلع  نارای  نوخ 

يدمحا ياه  هلال  رپرپ ، هتشگ 

يدع نب  رجح  مولظم ، دش  هتشک 

ادخ درم  یلع  درم  نآ  شیپ 

ادج رکیپ  زا  شدنزرف  رس  دش 

بش زور و  نآ  رد  هک  ربنم  اسب  يا 

بَس دندرک  نینمؤملاریما  رب 

دنتخات ردیح  هب  اه  یناورهن 

چدنتخادنا اپز  شبارحم  هب  ات 

زارد دش  هفیقس  زا  یموش  تسد 

ردیح تشک 
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زامن بارحم  هب  ار 

دیزو وس  ره  زا  هریت  ياهداب 

دیزی تسد  رد  داتفا  مامز  ات 

دش قلخ  ماک  رهز ، زا  رت  خلت 

دش قلخ  ماما  يرمخلا  براش 

نورب دش  هفیقس  نآ  زا  لاغش  نیا 

نوخ تخیر  دیشک و  یتسم  زا  هزوز 

داهن جک  تسردان و  نآ  رب  نعل 

داهن جک  تشخ  زاغآ  نامه  زک 

درک بصغ  ار  یضترم  قح  هک  نآ 

درک بصن  تفالخ  رب  ار  یقش  نیا 

دیرب ردیح  زا  تفگ و  ٍّخب  هک  نآ 

دیرب رس  ارهز  دنزرف  نت  زا 

دگل برض  اب  تشک  نسحم  هک  نآ 

دز ریت  رغصا  کشخ  يولگ  رب 

نیتملا لبح  ندرگ  نامسیر 

نیدباعلا نیز  يوزاب  لغ  دش 

تسج تسج  هفیقس  تسش  زا  يریت 

تسشن رغصا  رجنح  رب  دمآ و 

دنتخورفا اه  هلعش  هفیقس  زا 
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دنتخوس ار  البرک  میرح  ات 

هلمرح نانس و  رمش و  یلوخ و 

هلسلس نیا  زا  دندوب  رس  هب  رس 

دش كافس  رگا  هناجرم  روپ 

دش كاپان  ردام  نیا  زا  هداز 

دش هداد  نایغط  مکح  هفیقس  زا 

دش هداز  فسوی  نب  جاجح  وچ  دص 

دنردیح مصخ  هک  یئاهردپ  یب 

دنردام نیا  ةدیئاز  دبا  ات 

رگا یئوج  قح  نید  ردارب  يا 

ربم ور  تمصع  لآ  يوس  هب  زج 

سخ تسا و  راخ  یلع  ضیف  یب  هلال 

سب تسا و  رفک  یلع  رهم  یب  نید 

ریگب نم  زا  نید  رفک و  نیب  قرف 

ریدغ ات  هفیقس  زا  شّدح  تسه 

نیشناج و
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تسیلع ربمغیپ  ناج 

تسیلع رد ، یئآ  ملع  رهش  هب  رگ 

تسایقتالا یقتا  طخ  ردیح  طخ 

تسایقش الا  یقشا  هار  رگید  هار 

شاب رون  تیالو  رهم  زا  مثیم ) )

شاب رود  هفیقس  زا  يریدغ  يا 

قاثیم نیا  وت  اب  دوب  رز  ملاع  هب  ارم 

( حدم  ) قاثیم نیا  وت  اب  دوب  رز  ملاع  هب  ارم 

قاتشم ار  وت  طقف  ملاع  همه  زا  مشاب  هک 

ملگ بآ و  دوب  هدیدرگن  قلخ  زونه 

قاور دنتخاس  وت  رب  ملد  میرح  رد  هک 

مناد یمن  مدش  قشاع  وت  يور  هب  سبز 

قارف هب  ای  دنشک  یم  ارم  لصو  قوش  ز 

گرم مد  مندید  هب  ییایب  هکنآ  قوش  هب 

قاط هدش  متقاط  تخس  لجا  راظتنا  رد 

دیشکب يزمرق  طخ  مهنگ  همان  هب 

قافرا زا  متشهب  رد  یلع  رهم  درب  هک 

مناتسب درس  بآ  را  تنمشد  تسدز 

قاذم هب  ممنهج  میمح  داب  هرامه 

تفای تدالو  ملد  رد  نآ  زا  وت  تیالو 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


قادص تفرگ  مردام  ار  وت  رهم  رهُم  هک 

مدالوا دننک  تلفغ  وت  رهمز  رگا 

قاع ار  ناشمامت  نیرفن  هلان و  هب  منک 

الوم يا  ییادخ  نابز  مشچ و  تسد و  وت 

قارغا ما  هتفگ  هب  دوبن  هک  تساوگ  ادخ 

تیوزاب تسد و  ریشمش و  هب  هسوب  رازه 

قالطالا یلع  رداق  ار  وت  هدناوخ  ریش  هک 

هدوشگن مشچ  هدیشونن  ریش  زونه 

قادنق هتشر  تسسگب  وت  ناکت  کی  هب 

ار ناهج  هک  ما  هدینش 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 790 

http://www.ghaemiyeh.com


وت يداد  قالط 

قالط هس  شا  يداد  يدرکن و  دقع  هنوگچ 

دوب باذع  نیرتمک  نیا  وت  نانمشد  هب 

قاشنتسا دننک  منهج  میمح  اب  هک 

نک مهاگن  یلع  ای  ماوت  يوک  يادگ 

قافنا نک  مشچز  يدومن  لذب  تسد  هب 

" مثیم  " ما هداهن  ار  دوخ  صلخت  نآ  زا 

قایس کبس و  تسا  هدوب  ماوت  قایتشا  هک 

تسا یلع  شناج  تقلخ و  لک  ناناج  یفطصم 

( حدم ) تسا یلع  شناج  تقلخ و  ِّلک  ِناناج  یفطصم 

تسا یلع  شنازیم  تسا  ّقح  رگا  قح  تقیقح  رد 

افش دریگ  یلع  زا  ددرگ  رامیب  رگا  لد 

تسا یلع  شنادیم  درم  نادیم  هب  دیآ  رگا  سفن 

رایع لماک  ملسم  دشاب  هک  یناد  یم  چیه 

تسا یلع  شنایاپ  زاغآ و  قیرط  ّیط  رد  هکنآ 

ندز يرادنیدز  مد  دیاشن  زگره  یلع  یب 

تسا یلع  شنامیا  هک  دراد  یسک  ار  نامیا  ِّلک 

لوزن ودب  زا  هک  دلاب  یم  هللا  باتک  نآز 

تسا یلع  شناقرف  ریهطت و  رثوک و  یتا و  له 

لیلخ رب  ناتسلگ  دش  هچ  رگا  دورمن  شتآ 
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تسا یلع  شناتسلگ  وک  تجاح  هچ  شناتسلگ  رب 

كاب هچ  نافوط  هلمح ي  زا  ار  دیحوت  یتشک 

تسا یلع  شنابهگن  یتشک  نیا  هک  نافوط ، وش  مار 

متفای مدرک  ریس  شنیرفآ  باتک  رد 

تسا یلع  شناونع  نتم و  باب و  قاروا و  هحفص و 

دنک یم  ییادخ  ملاع  رب  هک  يدبع  نآ  تسوا 

تسا یلع  شناطلس  هدنیاپ ، قح  دودحمان  کلم 

ریقف دسانشن  هک  دنیشنب  هنوگنآ  ریقف  اب 

یلع شناریو  تیب  غارچ  هدیدرگ  هکنیا 
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تسا

اه لخن  رانک  رد  بش  مدرم و  نیب  زور 

تسا یلع  شنایرگ  مشچ  نادنخ  يور  دشاب  هکنآ 

دز هلصو  تردق  جوا  رد  ار  شیوخ  شفک  هکنآ 

تسا یلع  شنامالغ  رب  ون ، هماج ي  دشوپ  هکنآ 

افش دریگ  وا  زک  مهرم  یب  مخز  نآ  اشوخ  يا 

تسا یلع  شنامرد  هک  نامرد  یب  درد  نآ  اشوخ  يا 

نوخ دوب  نوخ  شلد  اه  ینیمز  لهج  زا  هچ  رگ 

تسا یلع  شنامرف  تحت  رد  نامسآ  دشاب  هکنآ 

اهرازآ مدبمد  ّتیعر  زا  هدید  هکنآ 

تسا یلع  شناسحا  نونمم  دوب  مه  نمشد  هکنآ 

شیوخ ریشمش  دهد  یم  نمشد  هب  هک  ینامرهق 

تسا یلع  شناریح  وحم و  اپارس  دوش  یم 

شود هب  دریگ  نز  هریپ  راب  هک  یئامرفکح 

تسا یلع  شناشیرپ  يزاب  مه  دوش  یم 

دوش دیاب  یم  هک  يداتسا  ملع ، رهش  باب 

تسا یلع  شناتسبد  لفط  یلعوب  نارازه  دص 

دننز دیاب  یم  رشح  زور  هک  رشحم  ِعفاش 

تسا یلع  شناماد  هب  ار  لّسوت  تسد  ایبنا 

دنک ناوضر  رب  تشپ  ّتنج ، هب  دشورفب  زان 
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تسا یلع  شناوضر  سودرف و  ّتنج و  دلُخ و  هکنآ 

کَلَم زا  دمآ  رترب  تلالج  رد  ناسنا  هچ  رگ 

تسا یلع  شناسناز  رتالاب  دناوخ  دیاب  هکنآ 

رهد تادوجوم  هک  تقلخ  ِملاع  راد  هرفس 

تسا یلع  شنامهم  دنشاب  هدوب و  تمایق  ات 

قلخ هک  نادرمناوج  ریپ  ناهج  ِنادرم  ِدرم 

تسا یلع  شنادرم  هاش  يدرم  دار  زا  دنا  هدناوخ 

نامسآ غارچ  رادید  هب  دیاشگن  هدید 

شنازورف هام  لفحم و  عمش  هکنآ 
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تسا یلع 

بش ِشوغآ  رد  هک  يرامیب  ِنیکسم  نآ  شوخ  يا 

تسا یلع  شناهنپ  رای  مه  وا  درد  بیبط  مه 

تسا نم  ناج  نیا  تفگ  دمحا  هکنآ  ناناج  ِناج 

تسا یلع  شنابرق  داب  ملاع  ِناج  نارازه  يا 

کشخ نان  راد  هرفس  یتسه ، ّلک  راد  جنگ 

تسا یلع  شنادند  ِّرُد  دوب و  کشخ  نان  هکنآ 

تیب لها  قیرط  زج  دیوپن  کلاس  ورهر 

تسا یلع  شنافرع  هک  دشاب  یسک  لماک  فراع 

لوسر لوق  زا  دناوخ  دیاب  هک  ربمغیپ  سفن 

تسا یلع  شنآرق  ِناج  نامیا ، ّلک  قح ، تّجح 

رمع ِنایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  يدیحوت  نکر 

تسا یلع  شناحبس  ِّیَح  زا  دشن  لفاغ  يا  هظحل 

تفگ هبعکلا  ّبرب  تزف  نوخ  بارحم  رد  هکنآ 

تسا یلع  شناسحا  زا  مورحم  دشن  مه  لتاق  هکنآ 

عوکر ماگنه  داد  لئاس  هب  رتشگنا  هکنآ 

تسا یلع  شناکیپ  دنرآ  نورب  اپ  زا  زامن  رد 

دنک الوم  نآ  حدم  مثیم »  » تسین تقلخ  ّدح 

تسا یلع  شناّنم  تاذ  حدم  دیاب  هکنآ 

مراد رای  مشچ  هب  لد  نم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


( حدم ) مراد رای  مشچ  ود  هب  لد  نم 

مراد راک  هچ  یم  رغاس و  اب 

مدیشک ار  قارف  راب  مه 

مراد رابکشا  هدید ي  مه 

تسیرارق یب  قارف  هب  مراک 

مراد رارق  نینچ  رای  اب 

هار زا  دیآ  هک  نازخ  لصف  ره 

مراد راهب  شخر  دای  اب 

میرگ راز  راز  هک  راذگب 

مراد راظتنا  ۀیرگ  نم 

دیشروخ مشچ  هب  مهن  ياپ  رگ 

مراد رات  ماش  وت  يور  یب 

میاود یب  درد  هب  ياو  يا 
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مراد رای  قارف  درد  نم 

تسا یباسح  ار  درد  هّصغ و  ره 

مراد رامش  یب  ۀّصغ  نم 

یلاخ تسد  باوث  نسح  زا 

مراد راب  هانگ  هوک  زو 

يرات هب  دوخ  گنچ  هدز  سک  ره 

مراد راچ  تشه و  نماد  نم 

تسا كاب  هچ  ثداوح  غیت  زا 

مراد راقفلاوذ  بحاص  نم 

هرامه وا  قشع  شتآ  زا 

مراد رارش  دوخ  ۀنیس  رد 

متیبلها ياپ  فک  كاخ 

مراد رابتعا  هک  تساجنیا 

میحو نادناخ  مثیم »  » نم

مراد راعش  نیمه  رشح  ات 

منیقیلا قح  ما  یک  نم  منیتملا  لبح  ما  یک  نم 

( حدم ) منیقیلا قح  ما  یک  نم  منیتملا  لبح  ما  یک  نم 

منیبملا حتف  میک  نم  مدارملا  باب  ما  یک  نم 

منیصح نصح  ما  یک  نم  مناما  فهک  ما  یک  نم 

منیرفآ روش  ما  یک  نم  ممالک  نیریش  ما  یک  نم 
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منیمز هام  ما  یک  نم  مرهپس  رهم  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

مروش قشع و  نم  میک  نم  مرون  ران و  نم  میک  نم 

مروط یسوم و  میک  نم  مخرچ  یسیع و  میک  نم 

مرود کیدزن و  میک  نم  ناهنپ  ادیپ و  میک  نم 

مروح دلخ و  نم  میک  نم  شرف  شرع و  نم  میک  نم 

منیت ُهام و  نم  میک  نم  معرف  لصا و  نم  میک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

مدوج ریپ و  ما  یک  نم  مدوج  يایرد  ما  یک  نم 

مدوجس حور  ما  یک  نم  معوکر  ناج  ما  یک  نم 

ما یک  نم  ممایق  رس  ما  یک  نم 
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مدوعق زمر 

مدوهش بیغ و  میک  نم  منید  نامیا و  میک  نم 

منیعم رای و  ما  یک  نم  نایاپ  زاغآ و  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

ملامکلاوذ نم  میک  نم  ملالجلاوذ  نم  میک  نم 

ملاح لها  رد  ما  یک  نم  مدرد  لها  اب  ما  یک  نم 

ملاع ناناج  ما  یک  نم  ملوسر  ناج  ما  یک  نم 

ملالب ریپ  ما  یک  نم  ربنق  يالوم  ما  یک  نم 

منیشن ناریو  ما  یک  نم  مزاون  نیکسم  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

مناشکهک رد  ما  یک  نم  منامسآ  رد  ما  یک  نم 

مناج وچ  ناهنپ  میک  نم  ممسج  وچ  ادیپ  میک  نم 

منایب قوف  ما  یک  نم  ممهو  يالاب  ما  یک  نم 

مناهج ناج  ما  یک  نم  مدوجو  حور  ما  یک  نم 

منیملاعلا بر  جارعم  اپ  هب  ات  رس  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

مداؤفلا حور  ما  یک  نم  دابعلاریخ  ما  یک  نم 

مدارملا باب  ما  یک  نم  ممالسلاراد  ما  یک  نم 

مداوج دوج و  میک  نم  مفیطل  فطل و  میک  نم 

مدادولا بر  ما  یک  نم  مدودولادبع  ما  یک  نم 
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منیقیلا قح  ما  یک  نم  متایحلا  نیع  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

اه ناج  ناناج  ما  یک  نم  اه  ناهج  ناج  ما  یک  نم 

اه نامز  ثوغ  ما  یک  نم  اه  ناما  فهک  ما  یک  نم 

یک نم  اه  نایع  رون  ما  یک  نم 
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اه ناهن  ما س 

اه نامسآ  نیمز و  رد  اه  ناکم  هام  ما  یک  نم 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  حودمم  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

ملوصالا لصا  میک  نم  ملوصفلا  لصف  میک  نم 

ملوسر رهص  ما  یک  نم  همئالا  باب  ما  یک  نم 

ملوتب جوز  ما  یک  نم  ملاع  ود  درم  ما  یک  نم 

ملوقع زنک  ما  یک  نم  فراعم  رحب  ما  یک  نم 

منینج رد  نانج و  رد  سک  ره  هب  اناد  ما  یک  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

ممارحلا تیب  ما  یک  نم  مماقم  نکر و  ما  یک  نم 

مماما لّوا  ما  یک  نم  مغورف  مود  ما  یک  نم 

مماقم نودرگ  ما  یک  نم  ممیقم  ارحص  ما  یک  نم 

ممایق نم  مداهج  نم  مباطخ  نم  مباتک  نم 

مَنیقَّتُمِلل ًيده  نم  مدابعلاب  ٌریصب  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

متاجنلا باب  ما  یک  نم  متایح  رضخ  ما  یک  نم 

متاذ راونا  ما  یک  نم  متافص  حور  ما  یک  نم 

متاکز جح و  میک  نم  متالص  موص و  میک  نم 

متائیس مامت  حول  ةدنیوش  ما  یک  نم 
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منیسپاو زور  هب  يراک  هنگ  ره  دیما  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

ممیحرلا نمحر  هللا  مسب  ءاب  نم  ما  یک  نم 

ممیکحلا نآرق  زمر  نیسای  يانعم  ما  یک  نم 

ممیقتسم طارص  اهنت  یبن  زا  دعب  ما  یک  نم 

ممبظع زوف  ما  یک  نم  مریثک  ریخ  ما  یک  نم 

نم
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منیتسآ رد  ادخ  ياناوت  تسد  ما  یک 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

ممیعز نم  ممیلع  نم  ممیرک  نم  ممیکح  نم 

ممیظع نم  مریبک  نم  مریصب  نم  معیمس  نم 

ممیلس نم  ممالس  نم  متامم  نم  متایح  نم 

ممیلک نم  محیبذ  نم  محیسم  نم  ملیلخ  نم 

منیما نم  مناما  نم  مموجن  نم  مرهپس  نم 

منینمؤملاریما العا  یلاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع نم 

دوب یلع  ای  ملاع  شقن  نیتسخن 

( حدم ) دوب یلع  ای  ملاع  شقن  نیتسخن 

دوب یلع  ای  مظعا  مسا  مامت 

دنوادخ رکذ  زا  سپ  ار  کیالم 

دوب یلع  ای  مّدقم  يرکذ  ره  ز 

دندیمد مدآ  رکیپ  رد  ناج  وچ 

دوب یلع  ای  مدآ  رکذ  مدنامه 

ناتسلگ شتآ  لیلخ  رب  دش  نآ  زا 

دوب یلع  ای  مدامد  وا  رکذ  هک 

تشاد ربت  فک  رب  نکش  تب  نآ  رگا 

دوب یلع  ای  مه  ربت  شقن  نامه 

تفگ یلع  ای  یسوم  تسد  رد  اصع 
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تفگ یلع  ای  میرم  نبا  یسیع  مد 

سنوی ياج  یهام  نطب  دش  نآ  زا 

دوب یلع  ای  می  لد  رد  شرکذ  هک 

فسوی رکذ  یهاش  تخت  هاچ و  هب 

دوب یلع  ای  مغ  رد  هچ  يداش  رد  هچ 

دیدرگ هللا  میلک  یسوم  رگا 

دوب یلع  ای  مّلسم  وا  مالک 

هبعک درگ  رب  نایجاح  ياعد 

دوب یلع  ای  مزمز  بآ  يادص 

زاغآ حبص  زا  نامسآ  ماب  هب 

دوب یلع  ای  مچرپ  شقن  ار  کلف 

مدرک هیرگ  تدالو  ماگنه  وچ 

دوب یلع  ای  مکشا  شقن  تروص  هب 

تخوس یم  اجک 
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شیادن رگ  ناطیش 

دوب یلع  ای  مّنهج  قامعا  رد 

زاغآ رگ ز  خزود  قلخ  دش  یمن 

دوب یلع  ای  ملاع  قلخ  يادن 

تسا نایع  شریسفت  هللا  مسب  ز 

دوب یلع  ای  مّسجم  نآرق  هک 

میدناوخ هچ  ره  رخآ  هب  ات  لّوا  زا 

دوب یلع  ای  مثیم »  » لخن مامت 

نم يوم  ره  هب  تس  « وه ای   » همغن

( حدم  ) نم يوم  ره  هب  تس  « وه ای   » ۀمغن

نم »ي  وهلاوه ملاع ز« هدش  رپ 

قح يوس  فرط  راچ  زا  نم  يور 

نم يوس  وس  همه  زا  قح  ةدید 

منز وا  زا  مد  تسه  ممد  هک  ات 

منز وهلاوه  یحلاوه و  گناب 

****

مدش مدآ  مُدب  یکاخ  ۀضبق 

مدش مد  مدش  رون  مدش  حور 

درک هدجس  ارم  زین  کلم  لیخ 

مدش ملاع  هلبق  وس  همه  زا 
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دیرفآ نم  يارب  ار  ملاع 

دیرفآ نتشیوخ  يارب  ارم 

****

تسا یلع  يانث  حدم و  ملد  رکذ 

تسا یلع  ياوه  لاح و  مشوخ  لاح 

درک قلخ  ارم  هک  یهلا  تاذ 

تسا یلع  يالو  داد ، نم  هب  هچ  ره 

تسا یلع  اب  نم  تولج  نم  تولخ 

تسا یلع  ای  کی  همه  مرادن  راد و 

****

تسیک دننادن  هکنآ  یلع ؟ تسیک 

تسین تسه و  ادخ  هکنآ  یلع ؟ تسیک 

ناکم زا  شیپ  هک  یلع  یلع ، یلع ،

تسیز تشاد  ناکمال  بیغ  لظ  هب 

دّمحم ِناج  مد و  محل و 
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تسا یلع 

تسا یلع  دّمحم  نآرق  مامت 

****

ریما ملاع  همه  رب  یلع ؟ تسیک 

ریقف ریپ  قیفر  یلع ؟ تسیک 

مامه ماما  هدزای  ماما 

رینملا جارس  هدزیس  جارس 

دنتسوپ نارگد  یلع و  زغم 

دنتسود یلع  ایبنا  مامت 

****

تسا یلع  ملاع  نینمؤمریما 

تسا یلع  متاخ  لوسر  تقیقح 

یلع جح  یلع ، هلبق  یلع ، هبعک 

تسا یلع  مد  یلع ، دمح  یلع ، رکذ 

تسا یلع  دمحا  دمحا و  دوب  یلع 

تسا یلع  دّمحم  ِمالسا  مامت 

****

دنک يراج  ورمَع  نوخ  هک  یسک 

دنک يرای  هنتکی  ار  لوسر 

نکش ربیخ  شُک  بحرم  ریما 
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؟ دنک يراد  میتی  یسک  هدید 

!؟ اجک وه  رهظم  اجک و  كاخ 

!؟ اجک وا  اجک ، نزریپ  رونت 

****

یلع يانث  نم و  نم ، هب  ياو 

یلع يادخ  ارم  دنک  وفع 

دوش شیادف  هک  لباق  هچ  ناهج 

یلع يادف  هدیدرگ  همطاف 

تسوا رهچ  ادخ  يور  ۀنیآ 

تسوا رهم  ایبنا  مامت  نید 

****

لیئربج ملعم  یلع ؟ تسیک 

لیلخ نارازه  ریپ  یلع ؟ تسیک 

ریمالاریخ ریما ، یلع ؟ تسیک 

لیکولا معن  لیکو  یلع ؟ تسیک 

نم نییآ  مامت  یلع ؟ تسیک 

نم نید  نم و  قشع  نم و  لقع 

****

تسا یلع  متشرس  هک  متشرس  كاپ 

غرم
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تسا یلع  متشهب  هک  متشهب 

یلو منابز ، تسد و  یب  مثیم » »

تسا یلع  متشون  لخن  رد  هک  هچ  ره 

متسوپ نت  دنرآ ز  رد  هک  وگ 

متسود یلع  رهدلادبا  ات 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  یفطصم  سیفن  سفن 

( حدم () مالسلا هیلع   ) یلع ای  یفطصم  سیفن  سفن 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  افص  وت  زا  تفرگ  هبعک 

يربهر نامسآ  نیمز و  رد  وت 

يربمغیپ لد  ياشگ  هدقع 

يرد ار  يوبن  ملع  رهش  وت 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ادخ  يور  یبن  تشپ 

نم شوماخ  بل  رکذ  وت  دای 

نم شون  نخس  ماگنه  وت  حدم 

نم شوگ  رُد  تسا  یمحل  کمحل 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ایبنالا  متخ  بل  زا 

یئوت یلاعت  دنوادخ  هجو 

یئوت الوا  همه  زا  یبن  ریغ 

یئوت العا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ادخریش 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  اج  همه  رد  یبن  رای 
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مرتحم وت  مدقم  زا  مرح  يا 

مرح رد  ار  وت  هداز  وت  ردام 

مرا گشر  وت  دالیمز  هکم 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ادف  هب  تناهج  ناج 

بارتوب یئوت  میب و  ارتز  ام 

باتفآ وت  هرذ و  ناگمه  ام 

باتک رد  دوب  وت  حدم  هیآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  امنا  حیرص  ّصن 

مانالاریخ ترضح  یبن  دعب 

ماما وت  زجب  تسیک  ار  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

مالس ناّنم  رداق  زا  وتب  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ادتقم  وت  یئوت  یئوت 

یئوت هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شون  نخس  هاگ 

یئوت مالسلا ) هیلع   ) دّمحم شوغآ  مه  رای و 
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یئوت هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شود  نکش  تب 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  ایربک  تاذ  تیب  هب 

؟ دوب زارمه  مدمه و  یبن  هک  اب 

؟ دوب زاب  ادخ  تیب  رب  هک  تیب 

؟ دوب زارفارس  هک  دربنز  نید 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  انث  تفگ  ار  هک  یبن 

؟ دیرخ ار  یبن  ناج  دُحا  هب  یک 

؟ دید مخز  دون  وت  زج  دُحا  هب  یک 

؟ دیرفآ حتف  هک  ریشمش  هب  ردب 

؟) مالسلا هیلع   ) یلع ای  ادخ  ریش  دب  هک  وت  زج 

؟ دوب نیع  دی و  هک  ار  ادخ  وت  زج 

؟ دوب نید  امب  وت  زا  ریغ  هک  رهم 

؟ دوب نیلقث  يوزاب  یک ، يوزاب 

؟) مالسلا هیلع   ) یلع ای  ازغ  راکیپ و  فص  رد 

مگ وت  فصوب  هتشگ  درخ  يا 

مکنید مکل  تلمکا  هیآ 

؟ مخ يارحص  هب  هدوب  سک  هچ  حدم 

؟) مالسلا هیلع   ) یلع ای  ادج  دوش  یمن  وت  زا 

دوب امس  هن  ضرا و  هن  دوب  ملق  هن  حول و  هن 

( حدم ) دوب امس  هن  ضرا و  هن  دوب  ملق  هن  حول و  هن 
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دوب ادخ  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب و  ادخ 

دوب نم  وت و  رکذ  هن  دوب  ام  نم و  زا  فرح  هن 

دوب ام  نم و  زا  شیپ  هک  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب مدع  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  مدق  و  مالسلا ) هیلع   ) دوب یلع 

دوب الو  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب کلم  هن  روح و  ون  دوب  کلف  هن  خرچ و  هن 

یلع
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دوب انث  مرگ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تشاد  بل  هب  دمح  مالسلا ) هیلع  )

دوب نیمز  هن  نودرگ  هن  دوب  نیما  لیربج  هن 

دوب انب  تفه  نیا  هن  رصانع  راچ  نیا  هن 

دوب نایع  رون  یلع  دوب  ناهن  رس  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اشگ  هرهچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  نیشن  هدرپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

لیربج دشرم  مالسلا ) هیلع   ) یلع لیفارس  ریپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب امنهار  نیا  رب  دوب و  اشگ  هدقع  وا  زا 

رهاظ نطاب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رخآ  لوا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب ایض  رون و  ( مالسلا هیلع   ) یلع دوب  ناور  حور و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تیاده رون  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  حور  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اطع  ناک  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیانع  رحب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مدآ یجنم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملاع  دصقم  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب الب  نافوطب  حون  ربهار  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ندیمد ماگنهب  یسیع  مدمه  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اصع  زاجع  هب  یسوم  روای  مالسلا ) هیلع   ) یلع

اهناکم ردص  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهنامز  ردب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اج  همه  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب و  مد  همه  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تعفز قیفوتز و  تثعب  بش  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب ارح  ناماد  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شوغآ  مه 

جارعم بش  رد  لسر  متخ  سفنمه  مالسلا ) هیلع   ) یلع
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دوب افو  رهم و  هرز  نامیتی  باب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

اهاط فسوی و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیسای  رثوک و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ردق مالسلا ) هیلع   ) یلع
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دوب احض  سمش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ردب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع و 

تاقیم هبعک و  مالسلا ) هیلع   ) یلع کیبل  تین و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اعد  رکذ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دمح و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هدجس  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع رصع  ره  هب  دوب  یلج  رون  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب افش  درد  رهب  دوب  یلو  لصف  رهب 

ریبکت هیاپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریهطت و  هیآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اب  هطقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع یناثم و  عبس  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تشاد رحس  ماش و  ره  هب  تسود  اب  همزمز  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اسم  حبص و  رهب  قلخ  همه  رای  مالسلا ) هیلع   ) یلع

ماش ره  هب  حبص و  ره  هب  مالسا  بحاص  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب ارقف  غارچ  ماتیا و  سلجم  لگ 

قیالخ دنوادخ  دوب و  ادخ  دبع  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب ادج  قلخ  زا  هن  راداد  قلاخ  زا  هن 

دنتشرس وت  رهم  هب  ار  ملگ  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دوب اون  وت  روشز  میان  هب  هک  يا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

مهرم وت  يّالوت  اهناج  همه  مخزب 

دوب اود  وت  مایپ  اهلد  همه  دردب 

میوگب شاف  یلو  یئادخ  وت  میوگن 

دوب اور  وت  تسدب  قلخ  همه  تاجاح  هک 

تمکُح فک  رد  یلو  یئادخ  وت  میوگن 
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دوب اضق  دوب و  ردق  دوب  نامز  دوب و  نیمز 

حتاف هدش  نمشد  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هک  اج  نآ  رد 

اول تسد  کی  هب  ریشمش  وت  تسد  کی  هب 
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دوب

تماما ملع و  ار  وت  تمارک  لضف و  ار  وت 

دوب اضر  ربص و  ار  وت  تماعز  مکح و  ار  وت 

ملاع هب  هک  سب  دوب  مثیم )  ) هب رخف  نیمه 

دوب اسر  ياوآ  هب  مد  ره  وت  ناوخ  انث 

معنلااذ ای  نینمؤملاریما  ای 

( حدم ) معنلاذ ای  نینمؤملاریما  ای 

مرکلاذ ای  نیقتملا  ماما  ای 

انتاجاح یف  كانئج  اننا 

معن اهیف  لق  انبیختال و 

! یلع یلوا  ام  هب  ام  سفن  يا ز 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

****

! نید نکر  نآرق ! بلق  دمحا ! سفن 

! نیمز رد  اه  نامسآ  رایرهش 

! قح ریشمش  قح ! يوزاب  قح ! تسد 

! نینمؤملاریما ربیخ ! حتاف 

یلع ابقع ، یلع  ایند ، یلع  نید ،

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

وت يوک  رد  هر  هدرک  مگ  تفرعم 
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وت يور  یهلا  ریوصت  نسح 

ادخ يوس  تهج  شش  زا  وت  يور 

وت يوس  شنیرفآ  تسد  مشچ و 

! یلع ام  يوس  هب  یمشچ  ۀشوگ 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

****

تلد عمش  ایربک  بیغ  نسح 

تلگ تشخ و  ۀناخ  لد  ۀبعک 

یلگ تشخ و  ۀناخ  رانک  رد 

تلزنم یهلا  کلم  تعسو 

! یلع ادیپان  ادیپ و  همه  يا 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

****

مرح شوغآ  تسوت  هاگداز 

مرک يایرد  تسوت  ياپ  ياج 

نیگمرش تلذب  زور  یتسه  فرظ 

مک هرطق  زا  تششخب  شیپ  رحب ،

! یلع ایرد  تفک  رد  ددرگ  هرطق 

ای ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
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! یلع

****

ییوت رخآ  ییوت  لوا  یلع ، ای 

ییوت ردیح  طقف  ملاع  همه  رد 

تسوت تسد  تنج  ران و  رایتخا 

ییوت رواد ، ییوت  ار  لطاب  قح و 

! یلع ادرف  يرواد  دشاب  وت  اب 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

****

متسیک نم  متسیک  نم  متسیک 

؟ متسیز تیالو  اب  میوگب  ات 

ییوت اهنت  متساوخ  یم  نم  هکنآ 

متسین نم  یتساوخ  وت  ار  هکنآ 

یلع الوم  ار  وت  مناوخ  یم  زاب 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

یلع مراع  نم  يرای و  ارم  وت 

یلع مراخ  زا  مک  نم  لگ  زا  هب  وت 

يا هک  مناد  یمن  نم  یتسه  هکره 

یلع مراد  تتسود  متسه  هچره 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 
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ینک مکاپ  نوخ ، يایرد  رد  هک  ات 

؟ نک مکاچدص  هک  وک  تقشع  غیت 

ارم ینادرگب  تناملس  رود 

ینک مکاخ  تربنق  ياپ  ریز 

! یلع اپ  مکاخ  يور  يراذگ  ات 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

****

سب تسا و  نازوس  ران  تعاط  وت  یب 

سب تسا و  نایصع  هوک  اوقت  وت  یب 

داهج جح و  هزور و  رجا  وت  یب 

سب تسا و  نارین  تخس  ياه  هلعش 

یلع انعم  یب  تسا  دیحوت  وت  یب 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

دنا هداد  متاذ  هب  ار  ترهم  رون 

دنا هداد  متایح  بآ  لزا  زا 

راگزور نیا  تقلخ  زا  رتشیپ 

دنا هداد  متاجن  کُلف  هدراچ 

! یلع اهنت  انشآ  مدوب  وت  اب 

ای
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یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و 

****

نک رون  مهاگن  کی  اب  متملظ ؛

نک روط  ار  مییانیس  ۀنیس 

ما هدنورپ  هیس  دشاب  یم  هچرگ 

نک روشحم  ممثیم  اب  ممثیم » »

یلع ای  ارهز ، هب  نک ، مزارفرس 

یلع ای  ّیلع و  ای  ّیلع و  ای 

ما وت  راسمرش  دبع  یلع  ای 

( حدم ) ماوت راسمرش  دبع  یلع  ای 

ماوت رازم  رئاز  ما  هک  ره 

مدرک وزرآ  رمع  کی  هچنآ 

مدروآ تسد  هب  تمیرح  رد 

یلع تسا  وت  راید  نم  ّتنج 

یلع تسا  وت  رازم  نم  ۀبعک 

مفک هب  ار  باتفآ  دنهن  رگ 

مفجن ۀیاس  دننام  تسین 

متفس ناگدید  رُّد ز  اهلاس 

متفگ یلع  ای  رمع  ۀمه 

دندرک مرهوگ  هک  مدوب  گنس 
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دندرک مردیح  ربق  رئاز 

مراک هنگ  یلع  ای  یلع  ای 

مراد ار  وت  طقف  رشحم  زور 

ینم تامم  نم و  تایح  وت 

ینم ِهالص  نم  موص  نم  ّجح 

تسا وت  تبرت  كاخ  هب  نم  ّتنج 

تسا وت  تبرغ  راثن  ممشچ  کشا 

مدیشخرد وت  يّالجت  هب 

مدیشون ریش  وت  يالو  اب 

دوب وت  يالو  رثوک  نم  ریش 

دوب وت  يانث  میئالال  رکذ 

مداشگب فرح  هب  ار  نابز  ات 

مدای یلع  ای  داد  مردپ 

مدیدرگ هلاس  ود  یلفط  هک  ات 

مدید دوخ  هب  نتساوخرب  بات 

درک مدنخ  شون  اباب ز  داش 

درک مدنلب  ات  تفگ  یلع  ای 

تبیصم

( تبیصم ) ار الوم  قح  تدابع  ماگنه  دندرک  ادا 

ار الوم  قح  تدابع  ماگنه  دندرک  ادا 
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ار یلاعت  قح  تیب  دنداد  وربآ  شنوخ  ز 

تسب ار  دوخ  مشچ  تفگ و  هبعکلا  برب  تزف  نآ  زا 

ار ایند  دید  یم  دوخ  نادنز  همطاف  زا  دعب  هک 

شنادنز دوب  يدارفنا  مه  ناتسود  نایم 

ار اهنت  ياهنت  نآ  دنتشک  نمجنا  عمش  وچ 

نودرگ رب  دایرف  نیا  تساوخرب  نیما  لیربج  ز 

ار الوم  دنتشک  تیلست ، ملاع  لها  ای  الا 
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اما دوب  هداتفا  نوخ  بارحم  رد  شوه  یب  یلع 

ار ارهز  مشچ  کشا  درک  یم  سح  شیوخ  مخز  هب 

نوخ دز  یم  هراوف  وا  مخز  نورد  زا  هرابود 

ار اه  نوخ  دندرک  یم  كاپ  نارای  هچره  شیور  ز 

ییابیز مشچ  دیرگب  نوخ  تمایق  ات  یهلا 

ار ابیز  راسخر  نآ  دندرک  نوگ  هلال  نوخ  زا  هک 

نک يرادساپ  ناشوپب  ار  الوم  قرف  ناج ! نسح 

ار اباب  مخز  دنیبن  ارهز  رتخد  مشچ  هک 

یمولظم میدقت  ازج  حبص  ات  هدجس  مالس 

ار ایحا  ياه  بش  دوخ  نوخ  اب  وربآ  دیشخب  هک 

!« مثیم  » ادخ وفع  زا  سویأم  وشم  يدرک  هنگ 

ار ام  دنک  یم  تعافش  نینوخ  ةرهچ  اب  یلع 

----------

( تبیصم  ) دراد ربخ  کی  دوخ  اب  هفوک  رد  قح  ریش  ناذا 

دراد ربخ  کی  دوخ  اب  هفوک  رد  قح  ریش  ناذا 

دراد رفس  مزع  ناهج  رد  نوخ  یلد  اب  الوم  هک 

يرآ امس  رب  شمشچ  ود  تسا و  شوگ  ود  رب  شتسد  ود 

دراد رگد  یضغب  ولگ  رد  ربکا  هللا  ره  هب 

ار لتاق  رادیب  دنک  یم  ناناج  لصو  قوش  هب 

دراد رپس  ار  دوخ  یناشیپ  غیت  يارب 
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بشما اعد  بارحم  يوس  دیآ  لیجعت  اب  هچ 

دراد ربخ  دوخ  لاصو  حبص  زا  هک  مراد  نیقی 

ارهز شرسمه  گنت  هدیدرگ  شلد  وا  اهنت  هن 

دراد رظن  وا  رب  هر و  رد  شمشچ  ود  مه  ارهز  هک 

دیوگ یم  رکذ  نساحم  رب  ار  دوخ  تسد  هتفرگ 

دراد رحس  تقو  رد  حبص  راظتنا  ییوگ  وت 

هدجس رد  هتفر  الوم  باوخ و  زا  هتساوخ  رب  ودع 

دراد رطخ  جوم  رد  مارآ  یلد  نادنخ  یبل 

يادن
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هفوک مدرم  يا  دیونشب  ار  لتق  دق 

دراد ردپ  غاد  زا  هیرگ  میتی و  دش  تلادع 

ار نآرق  هتفرگب  رس  يور  سک  ره  تسا  ردق  بش 

دراد رس  هب  نآرق  هدش  او  مه  زا  قرف  زا  یلع 

هتشگ نوخ  يایرد  اعد  یبارحم  هداتفا  یلع 

دراد رب  هداّجس  يور  زا  ار  ردپ  ات  وک  نسح 

دجسم رد  دنتشک  ار  هفوک  ياه  لخن  قیفر 

دراد رمث  یغاد  زا  هویم  ياج  هب  یلخن  ره  هک 

بشما یلع  غاد  زا  دنداد  لد  زوس  مثیم »  » هب

دراد رثا  مه  اراخ  گنس  رب  وا  رعش  زوس  هک 

----------

( تبیصم ) دماین ام  شوگ  هب  بشما  ناذا  گناب  یلع  زا 

دماین ام  شوگ  هب  بشما  ناذا  گناب  یلع  زا 

دماین الوم  تیّعمج و  زا  رپ  هفوک  دجسم 

مه اب  دنیوگ  یم  دنیرگ و  یم  هفوک  ياه  لخن 

دماین ام  رایبآ  شمشچ  کشا  زا  دوب  هکنآ 

بشما تفگ  یم  نینچ  ینیکسم  يانیبان  ریپ 

دماین انیبان  نیکسم  نم  رای  ادخ  يا 

متفخ ماش  یب  نم  تفگ  یم  یکدوک  اب  یکدوک 

؟ دماین ای  دمآ  دروآ  یم  ماش  ام  رب  هکنآ 
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یلفط هناریو  هشوگ  هتفرگ  ردام  نماد 

دماین اباب  ارچ  بشما  وگب  ردام  يا  دیوگ 

نادنخ تشگ  یم  ام  ياه  بل  وا  ياپ  يادص  اب 

دماین اپ  يادص  وا  زا  دش و  نایرگ  ام  مشچ 

مراد زار  نارازه  الوم  نآ  زا  نم  دیوگ  هاچ 

دماین اهنت  هعماج  نایم  رد  ِراد  زار 

نادنمدرد عمج  عمش  مثیم )  ) هتشگ الوم  مان 

دماین ارآ  ناهج  هام  نآ  تشذگب و  بش  هچ  رگ 

----------

( تبیصم  ) یلع ای  تساه  نخس  هچ  رگا  تتبرغ  زا 

یلع ای  تساه  نخس  هچ  رگا  تتبرغ  زا 

یلع ای  تساهنت  وت  نودب  رگد  ایند 

ار هفوک  بارحم  نماد  زونه  ییوگ 

یلع ای  تسادیپ  وت  قرف  نوخ ز  راثآ 

نوخ قرغ  يور  نیبج ، مخز  هدجس ، راثآ 

یلع ای  تسابیز  هچ  تادخ  رضحم  رد 

تشهب زا  دنرآ  وت  يارب  لگ  هتسد  ات 

یلع ای  تسارهز  نسحم  تسد  يور  رب 

ردق هاگحبص  رد  وت  قرف  تفاکش  هچرگ 

یلع ای  تسایحا  بش  وت  يارب  بش  ره 
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يدش ادخ  لصو  مزاع  دید  ریشمش 

هب ار  وت  يور 
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یلع ای  تسارآ  وت  نوخ 

تساوخن ار  وت  لثم  هک  دوب  تسپ  هچ  ایند 

یلع ای  تساوخ  ار  وت  ریغ  دیرب و  وت  زا 

دّحتم هتشگ  وت  تداهش  زا  سپ  هفوک 

یلع ای  تسایهم  نیسح  نتشک  رب 

نان تسد ، هب  قّدصت  رهب  هتفرگ  ییوگ 

یلع ای  تساربک  بنیز  راظتنا  مشچ 

وت يوس  هب  لّسوت  تسد  هتفرگ  مثیم » »

یلع ای  تسایرد  وت  هاگن  هنشت و  وا 

----------

( تبیصم  ) الوم ناذا  گناب  تسا  زوس  هنیس  هچ  بشما 

الوم ناذا  گناب  تسا  زوس  هنیس  هچ  بشما 

الوم ناج  قمع  زا  ریبکت  يادص  دزیخ 

رادلد لصو  قوش  رد  راطفا  ياه  هظحل  زا 

الوم ناور  کشا  دیشخرد  یم  هرهچ  رب 

ناناج لاصو  رهب  شوغآ  هدوشگ  الوم 

الوم ناج  دصق  رب  دیآ  دجسم  هب  لتاق 

اّیلعاو ِرکذ  اب  بارحم  رانک  ارهز 

الوم نابز  درو  بشما  تسا  همطاف  ای 

دجسم لها  دندید  ار  یلعرس  مخز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


الوم ناهن  مخز  ادیپ  تسین  هک  ادرد 

دیلانب اه  هاچ  يا  دییرگب  اه  لخن  يا 

الوم ناتسود  يا  دیرادن  یلع  رگید 

دش ات  ود  یلع  قرف  دش  ادا  یلع  قح 

الوم نادناخ  يا  تمالس  ناتیاهرس 

هفوک رهش  هب  نم  اب  دییایب  ناتسود  يا 

الوم ناتسآ  رب  بشما  میهن  رس  ات 

یلاخ ياه  هرفس  رد  نامیتی  يا  دیزیر 

الوم نان  امرخ و  ياج  هب  رگج  نوخ 

تسین یلع  ندنام  رد  يدیما  رگد  مثیم » »

رگید هتفر  تسد  زا 
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الوم ناوت  بات و 

----------

هدش نامسآ  تفه  همیخ  هایس ، بشما 

هدش نامسآ  تفه  همیخ  هایس ، بشما 

هدش نایع  الوم  خر  رد  گرم  راثآ 

دنکیم هیرگ  یلع  هب  مه  بیبط  بشما 

هدش ناور  بنیز  ةدید  کشا  هن  اهنت 

یلع رب  دیراین  ریش  هفوک  نالفط 

هدش نانج  ضایر  هب  رفس  مزاع  وک 

یفطصم شوغآ  مه  دلخ  هب  دوش  بشما 

هدش نامک  ارهز  مغ  زا  هک  يدق  ورس 

دیهد لد  نوخ  بطر  ياج  هب  اه  لخن  يا 

هدش نازخ  تیالو  راز  هلال  هک  اریز 

اذغ ةرفس  ادخ  ریش  دایب  بشما 

هدش نان  بآ و  یب  ةرفس  هبارخ  ره  رد 

وگب ناذا  کی  وش و  لالب  مه  وت  ربنق 

هدش ناهج  بنیز  هدیدب  هیس  بشماک 

دوب هفوک  دوب و  ادخ  ریش  اذا  بش  ره 

هدش ناذا  يادص  هفوک  شورخ  بشما 

دنا هتشون  یلصم  كاخب  وا  نوخ  اب 
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هدش نامز  ماما  هاگلتق  بارحم ،

تشون ای  تفگ  ناوتن  یلع  مغ  مثیم ) )

هدش نایب  زجعا ، هتشذگ و  ملق  زا  راک 

----------

( تبیصم ) هدش نامسآ  تفه  همیخ  هایس ، بشما 

هدش نامسآ  تفه  همیخ  هایس ، بشما 

هدش نایع  الوم  خر  رد  گرم  راثآ 

دنکیم هیرگ  یلع  هب  مه  بیبط  بشما 

هدش ناور  بنیز  ةدید  کشا  هن  اهنت 

یلع رب  دیراین  ریش  هفوک  نالفط 

هدش نانج  ضایر  هب  رفس  مزاع  وک 

یفطصم شوغآ  مه  دلخ  هب  دوش  بشما 

هدش نامک  ارهز  مغ  زا  هک  يدق  ورس 

دیهد لد  نوخ  بطر  ياج  هب  اه  لخن  يا 

هدش نازخ  تیالو  راز  هلال  هک  اریز 

اذغ ةرفس  ادخ  ریش  دایب  بشما 

رد
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هدش نان  بآ و  یب  ةرفس  هبارخ  ره 

وگب ناذا  کی  وش و  لالب  مه  وت  ربنق 

هدش ناهج  بنیز  هدیدب  هیس  بشماک 

دوب هفوک  دوب و  ادخ  ریش  اذا  بش  ره 

هدش ناذا  يادص  هفوک  شورخ  بشما 

دنا هتشون  یلصم  كاخب  وا  نوخ  اب 

هدش نامز  ماما  هاگلتق  بارحم ،

تشون ای  تفگ  ناوتن  یلع  مغ  مثیم ) )

هدش نایب  زجعا ، هتشذگ و  ملق  زا  راک 

----------

( تبیصم ) دماین الوم  ۀلان ، يادص  بشما 

دماین الوم  ۀلان ، يادص  بشما 

دماین ارحص  رد  شیوخ  رهش  ياهنت 

دندرم هفوک  ياه  لخن  مامت  بشما 

دندروخن الوم  ةدید  کشرس  زا  بآ 

نینوخ کشا  اب  ارس  ناریو  ره  هب  بشما 

نیگنر هدرک  ار  يا  هرفس  یمیتی  لفط 

دندیدن ار  ارحص  قوشعم  اه  لخن  يا 

؟ دیدینش ار  شیادص  ایآ  اه  هاچ  يا 

يدرک هچ  ار  تبیبط  مغ ، درد و  رامیب 
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؟ يدرک هچ  ار  تبیبح  انیبان ، ریپ  يا 

یئاجک ناشوماخ  درد  زا  ربخاب  يا 

یئاجک ناشومارف  مزب  لعشم  يا 

یتفگن ار  تداد  هفوک  هاچ  هب  بشما 

یتفگن ار  تدادماب  ناذا  یتح 

هدنام شوگ  رد  تا  هبعکلا  بر  تزف و 

هدنام شوماخ  تدجسم  غارچ  بشما 

دنتفرگ مه  اب  یلع  رکذ  نایکالفا 

دنتفرگ متام  رحس  ات  مه  نایباغرم 

هتفخن ناهاگرحس  ات  بشید  هک  یلفط 

هتفگ كرت  نینوخ  کشا  اب  ار  هناریو 

تشگ یم  وت  لاوحا  يایوج  یسک  ره  زا 

تشگ یم  وت  لابند  هفوک  ياه  هچوک  رد 

ریس ندب  زا  شکاپ  ناج  هنسرگ  شماک 

شا یلاخ  ياه  تسد  رد 
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ریش زا  رپ  یفرظ 

هدیرپ تروص  زا  بش  باتهم  وچ  شگنر 

هدید کشا  يراج  هتشگ  شریش  فرظ  رد 

درکیم زار  وت  اب  هتسویپ  رد  تشپ  وا 

درکیم زاورپ  ندب  زا  تحور  غرم  وت 

دنداد كاخ  رب  نوخ  وت  قرف  زا  هک  ادرد 

دنداد كاچ  وربا  هب  ات  ار  تیناشیپ 

دندرک زاغآ  ار  ردق  حبص  لامعا 

دندرک زاب  نآرق  وت  نینوخ  قرف  زا 

دندید وت  زا  يرمع  هک  یبوخ  همهنآ  اب 

دندیشک نوخ  رد  متس  زا  ار  تدق  رس و 

سوسفا دندرک  ادا  ار  تقح  هدجس  رد 

سوسفا دندرک  ات  ود  ار  ترینم  قرف 

دزیم هراخ  گنس  بلق  رب  ررش  تهآ 

دزیم هراّوف  تینارون  رس  زا  نوخ 

تلادع طرف  زا  بارحم  رد  هتشک  يا 

تلاسر شاداپ  دنداد  امش  رب  شوخ 

یلیس برض  زا  هدولآ و  رهز  غیت  زا 

یلین تشگ  ارهز  يور  نوگلگ ، وت  يور 

دنتسب دهع  هفیقس  رد  مه  اب  هک  يزور 
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دنتسکش ار  ارهز  يولهپ  وت و  قرف 

هنابش دش  ارهز  عییشت  وت  عییشت 

هنایفخم دش  وا  نفد  مه  وت  نفد  مه 

یفخم دوب  ارحص  ناماد  رد  زار  نیا 

یفخم دوب  ارهز  نفد  مه  وت  نفد  مه 

مولظم رشح  زور  حبص  ات  يا  وت  ربق 

مولعم تشگ  تناتسود  يارب  رخآ 

دندرکناو لد  ةدقع  نارای  هک  ادرد 

دندرکن ادیپ  ار  وت  يارهز  ربق  نوچ 

هد ناج  هعیش  مسج  هب  زیخ و  اجز  کنیا 

هد ناشن  ام  رب  ار  هتشگ  مگ  تبرت  نآ 

( تبیصم  ) نالد هتسخ  رحس  غارچ  يا 

غارچ يا 
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نالد هتسخ  رحس 

نالد هتسکشب  لد  ياعد  يا 

هناریو ره  هب  هدیبات  ِهام 

هناگیب دوخ  همه ، اب  انشآ 

ام هنیرید ي  مدمه  سنوم و 

ام هنیس ي  ترحس  هآ  ِهاچ 

عمج لد  ِغارچ  رشح  فص  ات 

عمش وچ  رمع  کی  هتخوس  ادص  یب 

تسا مغ  قوف  وت  مغ  ناتساد 

تسا مک  وت  يارب  مولظم  مان 

اجر هدروآ  تیوس  ّتیرشب 

اجک خیرات  تعسو  اجک  وت 

یلع بآ ، هدش  رمع  همه  يا 

یلع بارحم  هدش  تهاگلتق 

شوهدم تزامن  قوش  زا  دجسم 

شورخ هب  تناذا  گناب  زا  هفوک 

هدز داب  تلد  ِزوس  رب  هلعش 

هدز دایرف  وت  غاد  زا  هدجس 

وت تروص  رب  هدش  يراج  نوخ 

وت تبرغ  دنس  تمایق  ات 
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درک او  نآرق  وت  قرف  زا  مصخ 

درک ایحا  ار  وت  يایحا  بش 

هراچ تقارف  ِمخز  دوش  ات 

هراّوف ترس  قرف  زا  دز  نوخ 

تشرس وت  نیبج  نوخ  اب  كاخ 

تشون بارحم  هب  وت  كاپ  نوخ 

هدوسآ رگد  تشگ  یلع  هک 

هدولآ رهز  هب  ِغیت  اب  کیل 

وت هب  هدنیاپ  همه  تمارک  يا 

وت هب  هدنهانپ  هتشگ  تلتاق 

ریش هساک ي  وگب  وت  ناج  یلع  يا 

ریشمش مخز  خساپ  یک  هدوب 

وک برای  وگب  هتفخ  نوخ  هب  يا 

وک تراّمع  رتشا و  کلام 

؟ دش هچ  وت  دوبن  دوب و  نابغاب !

؟ دش هچ  وت  دوبک  سای  هچنغ و 

وت متام  ِمرح  ملاع  ود  يا 

وت مغ  راثن  رشح  فص  ات 
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تسام لباقان  هیده ي  ام  گشا 

تسام لد  وت  هتخوس ي  هناخ ي 

ناشرس زا  تشذگ  هآ  اه  هاچ 

ناشرب گرب و  هتخیر  اهلخن 

یلع کشر ، درب  وت  زوس  هب  بش 

یلع گشا ، زا  هدش  رپ  اه  هرفس 

تیاپ يادص  تسم  رحس  يا 

تیامرخ ِرظتنم  اه  هرفس 

هتشک ار  ام  وت  سای  یخرس 

هتشک ار  ام  وت  ساّبع  کشا 

نیسح شوغآ  مه  هتشگ  تمغ  يا 

نیسح شود  رب  وت  توبات  بوچ 

بایرد ار  دوخ  بش  ِناقشاع 

بایرد ار  دوخ  بنیز  یلع  ای 

وت رسمه  هرطاخ ي  دش  هدنز 

وت رکیپ  بش  لد  رد  دش  نفد 

دندرب یم  ار  وت  هناش  يور  بش 

دندرب یم  ار  وت  هنابیرغ  هچ 

دوب همه  زا  ناهن  وت  نفد  هچ  رگ 

دوب همطاف  ار  وت  درب  یم  هکنآ 
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تلابند تنسح  نیسح و  نیسح  يا 

تلابقتسا هدمآ  تنسحم 

تسکش وت  نیبج  هک  لتاق  غیت 

تسکش وت  نینب  ّما  رمک 

نیبب ساّبع  ِرت  مشچ  زیخ و 

نیبب ساّبع  ردام  هیرگ ي 

----------

( تبیصم  ) دینک رظن  الوم  تروص  هب  اه  مشچ  يا 

دینک رظن  الوم  تروص  هب  اه  مشچ  يا 

دینک رگج  نوخ  همه  دوخ  مخز  هب  يراج 

تسب شیوخ  مشچ  یلع  نیسح ! نسح ! بنیز !

دینک رب  هب  متام  هماج ي  بیرغ ، نآ  رب 

ناگراتس يا  كاخ  هب  گشا  وچمه  دیزیر 

دینک رحس  ار  دوخ  بش  یلع  یب  تسا  تخس 

شومخ هچوک ي  نآ  رد  هفوک  رهش  نوریب 

دینک ربخ  ار  نیشن  هبارخ  كدوک  نآ 

ّنج يا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 840 

http://www.ghaemiyeh.com


قلخ مامت  يا  کلم  روح و  سنا و  و 

دینک رس  هب  یمیتی  كاخ  رشح  زور  ات 

ریش هب  رگد  درادن  زاین  ادخ  ریش 

دینک رصب  زا  وا  رب  هناور  ازع  گشا 

دیروآ ریش  وا  رب  هکنآ  ياج  هب  بشما 

دینک ردپ  مخز  هب  راثن ، رگج  نوخ 

دای دیروآ  ماش  هبارخ ي  هّصق ي  زا 

دینک رذگ  هفوک  هبارخ ي  زا  رگ  بش  کی 

دیرب یم  وچ  ار  وا  هزانج ي  بش  ماگنه 

دینک رت  هزات  ار  همطاف  غاد  هنیس  رد 

یلع بش  ره  بش  همین  ياه  هلان  يا 

دینک رثا  ام  رگج  رب  دیوش و  شتآ 

رظن زا  مداتفا  ما  هدرک  هانگ  سب  زا 

دینک رظن  مثیم »  » هب یحو  نادناخ  يا 

----------

( تبیصم ) وت غاب  لگ  هراپدص  لد  يا 

وت غاب  لگ  هراپدص  لد  يا 

وت غاد  رگج  هب  تیدبا  ات 

! رت مولظم  همه  زا  شُک  ملظ 

! رت مولظم  همطاف  زا  ربهر 
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! ادخ کلم  تعسو  هشداپ 

! ادتبا مرح  نیشنردص 

هتخوس لد  وت  سنا  لفحم 

هتخومآ رشب  عون  هب  لدع 

! دوخ هآ  اب  هتخوس  هتخاس و 

! دوخ هار  رس  ار ز  ناهج  هدنار 

رت كاپ  ملق  حول و  زا  تا  هنیس 

رت كاچدص  هدش  رپرپ  لگ  زا 

تربنق ۀتفیش  نانج  غاب 

تربنم عمتسم  نیمالا  حور 

هدش ملاع  ۀبعک  وت  ۀناخ 

هدش مدآ  وت  ياه  مدق  كاخ 

تشگ زاغآ  وت  هب  شعولط  هام ،

تشگزاب هر  وت ز  تسد  هب  رهم 

وت تاجانم  روط  اج  همه  يا 

وت تاجاح  یپ  تباجا  مشچ 

! اه هاچ  نخس  مه  بش  لد  رد 
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اه هآ  وت  ۀلان  اب  هتخوس 

وت تسم  ادخ  ياروهط  ماج 

وت تسد  فک  هب  نودرگ  تعسو 

تس يدهلا  جارس  وت  يوک  ربنق 

تسادخ يادص  وت  لالب  توص 

! اهراخ زا  هدش  یمخز  ۀلال 

اهراب ار  وت  هتشک  رشب  لهج 

یتشاد رصب  کشا  لد و  نوخ 

یتشاد رگج  هب  تیعر  مخز 

ناج هب  شتآ  ۀلعش  لد  هب  مخز 

ناوختسا ولگ  هب  هدید  هب  راخ 

همزمز یب  ۀلان  وت  ۀلان 

همطاف یب  ۀناخ  وت  ۀناخ 

یتخود رد  هب  راوید و  هب  مشچ 

یتخوس یتخوس و  یتخوس و 

نیرتالاب همه  زا  ماقم  هب  يا 

نیرتاهنت هعماج  رد  ربهر 

ساپسان وت  نمشد  وت ، تسود 

سانشان اج  همه  رشحم  فص  ات 

تفاتش يدارم  روپ  هنگ  هچ  اب 
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تفاکش ام  رگج  نوچ  ار  وت  قرف 

داد بات  کلف  هب  تنورد  زوس 

داد بارحم  هب  بآ  ترس  نوخ 

يدش تلادع  دیحوت و  ۀتشک 

يدش تحار  یتفگ و  برب  تزف 

زبس غاب ، لگ و  لخن و  دوش  هک  ات 

زبس غاد ، نیا  دوب  ام  سفن  رد 

تسا متام  مرح  تیازع  هب  لد 

تسا مثیم »  » رگج رب  ترس  مخز 

----------

( تبیصم  ) يراد ییافص  هچ  بشما  بش  يا 

يراد ییافص  هچ  بشما  بش  يا 

يراد ییاوه  لاح و  رحس  ات 

همه تسا  روضح  ضیف  تنماد 

همه تسا  رون  لفحم  تا  هنیس 

اده حابصم  همه  تنارتخا 

ادخ سنا  ۀمزمز  تسفن 

کشر وت  ناتسبش  هب  ار  اهزور 

کشا زیربل ز  هدمآ  تنماد 

ةویم لد  نوخ 
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تناتسلخن

تناتسب لگ  هتشگ  لد  مخز 

اعد تسد  کلف  هب  ار  اه  لخن 

اعد تسمرس  همه  تنارتخا 

یلزا لامج  وحم  ناگمه 

یلع تاجانم  قاتشم  همه 

هدش بات  رد  هک  هلعش  نآ  یلع 

هدش بآ  هتخوس و  بش  همه 

هنیس رد  ناهن  رمع  کی  هآ 

هنییآ رگج  نوخ  زا  هتسش 

شود هب  هناخ  بش  لد  يرایرهش 

شومخ هچوک  رد  هدیشوپ و  هرهچ 

هدروخ ملاع  مغ  هظحل  هظحل 

هدرب نامیتی  ماش  رحس  ات 

ریما الوم و  دیس و  ربهر و 

ریقف هب  عضاوت  فطل ، زا  دنک 

میظع شرع  یلو  كاخ ، نکاس 

میتی کشا  زا  شتماق  رب  هزرل 

هاگآراک نیمز  تاوامس و  رد 

هاچ تبحص  مه  كدوک و  مدمه 
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بیرغ رهش ، رد  همه  يرایرهش 

بیبط قلخ  همه  هب  يدنمدرد 

ینادنز نیمز  هب  یباتفآ 

یناملظ بش  ۀصغ  زا  شزور 

شبل هب  ناج  همه و  شخب  حور 

شبش کشا  زا  هتخوس  اه  لخن 

مورحم شقح  هتسویپ ز  قح 

موجه هدرب  شرگج  رب  اه  مخز 

شون هدمآ  شرگج  رب  اه  شین 

شود هب  شامرخ  بل و  رب  شا  هدنخ 

شیاپ يادص  تسم  ناکدوک 

شیاوآ ردپ ، توص  زا  رت  شوخ 

شنخس مه  بش  لد  یمیتی  ره 

شنسح نیسح و  وچ  وا  رب  رد 

شدنناوخ ردپ  هک  یسانشان 

هرهچ
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شدنسانشن هک  هدیشوپ 

زاب يور  اب  یلو  هدیشوپ  هرهچ 

زان شنامیتی  لیخ  زا  دشک 

! نالد هتسخ  رحس  غارچ  يا 

! نالد هتسکشب  لد  دیما  يو 

رگنس داهج و  راثیا و  درم 

ربیخ ردب و  قدنخ و  حتاف 

ترت مشچ  قح  تمحر  مزمز 

ترس نوخ  نایدجسم  رثوک 

یتفگ ِّبَِرب » ُتُزف   » دوخ هک  وت 

یتفخ نوخ  رد  یتسب و  بل  هچ  ز 

یلع دنهآ  ۀلعش  اه  لخن 

یلع دنهار  هب  مشچ  اه  هاچ 

یلع دنبیرغ  وت  یب  اه  هچوک 

یلع دنبیبح  هار  رد  مشچ 

دنتسه تهار  هب  مشچ  ارقف 

دنتسه تهآ  ۀلعش  اه  لخن 

يدش شوماخ  یتسب و  بل  فیح 

يدش شومارف  يدوب و  عمش 

تسه هک  هچ  ره  ددع  زا  رتشیب 
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تسا هدش  ملظ  ازج  زور  ات  وت  هب 

الوم ینیعُم ، قلخ ، رب  هچ  رگ 

الوم ینیشن  هناخ  نانچمه 

----------

( تبیصم  ) یلع ای  رواد  تیب  رد  دوخ  لدع  دیهش  يا 

یلع ای  رواد  تیب  رد  دوخ  لدع  دیهش  يا 

یلع ای  رت  نوزف  اهارحص  گیر  زا  تمغ  يا 

دحا بازحا و  درم  ربیخ ، درم  ردب و  درم 

؟ یلع ای  رتسب  هب  يداتفا  مشچ و  یتسب  هچ  زا 

رپ کشا  زا  اه  هدید  نان و  یلاخ ز  اه  هرفس 

؟ یلع ای  رس  دنز  یم  نامیتی  رب  یک  وت  دعب 

شیوخ کشا  اب  ار  وت  نینوخ  يور  دیوشب  ات 

یلع ای  رهطا  يارهز  تندید  رب  هدمآ 

نیرتدب
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ار وت  ایند  نیا  هک  دشاب  نیا  وت  مخز 

یلع ای  ربارب ، نایفسوب  روپ  اب  دنک  یم 

هدز شتآ  ۀناخ  رد  نید  ظفح  رب  وت  ربص 

یلع ای  ربیخ ، گنج  زا  یسب  دشاب  رت  تخس 

تسیرگ نآ  يارب  دید و  ناوت  یم  ار  لد  مخز 

یلع ای  رسیم  دَوبن  رگج  مخز  ندید 

مادم دمآ  تلد  رب  دوب و  مخز  کی  ترس  رب 

یلع ای  رگید  مخز  يور  مخز ، هظحل  هظحل 

تسوت هار  رد  ناشمشچ  اما  هتسب ، دش  وت  مشچ 

یلع ای  رفعج  ارهز و  ربمغیپ و  هزمح و 

دکچ یم  مثیم » » لخن گرب  گرب  زک  نوخ  وچمه 

یلع ای  رشحم  حبص  ات  اه  هدید  دیرگ  وت  رب 

----------

( تبیصم  ) یشومخ تکاس و  هچ  هفوک  يا 

یشومخ تکاس و  هچ  هفوک  يا 

یشورخ رد  تخس  یشوماخ و 

تماما وک  هفوک  دجسم  يا 

تمالس ترس  یلع  بارحم 

تبیبط وک  ضیرم  ریپ  يا 

تبیطخ وک  هفوک  ربنم  يا 
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الوم نوگ  هلال  هداجس 

الوم نوخز  لگ  هتخادنا 

یتفرگ وربآ  هک  زورما 

یتفرگ وضو  یلع  نوخ  زا 

خیرات مامت  تا  یگدنز  يا 

خیرات ماما  نیرت  مولظم 

وت تبرت  دوجو  لک  يا 

وت تبرغ  راید  وت  رهش 

دش تلد  اب  دوب  هک  ملظ  ره 

دش تلتاق  هفیقس  غیت  ات 

یتسه هک  ره  تسخن  لقع  يا 

یتسمدرم لهج  هتشک  وت 

شیوخ تین  نسح  همه  نآ  اب 
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شیوخ تیعر  زا  متس  يدید 

ناج یلع  ترتشا  کلام  وک 

ناج یلع  ترذوبا  ناملس و 

تسوت مغ  زا  هناشن  هک  اج  ره 

تسوت مک  مه  کشا  هلجد  دص 

تکاپ قرف  تفاکش  هکنآ  اب 

تکانبات يور  هب  تخیر  نوخ 

دوب رگج  همخز  هب  تیمخز 

دوب رت  هدنشک  ترس  مخز  زک 

يدوب بیبح  خر  قاتشم 

يدوب بیرغ  تا  همطاف  یب 

تنینزان قرف  وچ  تفاکشب 

تنیبج رب  تسیرگ  ریشمش 

دوب نیبج  زا  هناور  وت  نوخ 

؟ دوب نیا  وت  تبحم  شاداپ 

شنیرفآ مخز  وت  مخز  يا 

شنیب مشچ  وت  رب  هتسیرگب 

ینامسآ نیشن  كاخ  يا 

یناکم ناکم ال  شرع  يا 

تکاچ هنیس  زامن  بلق  يا 
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تکاخ هب  رس  هداهن  هدجس  يا 

وت یب  تسکش  اعد  ناکرا 

وت یب  تسشن  نوخ  هب  ریبکت 

يرای لاصو  رظتنم  وت 

يرارق یب  گرم  رتسب  رد 

دنرادغاد میتی  لافطا 

دنرارق یب  وت  نوچ  همه  بشما 

تیازع رد  هناور  هتشگ  نوخ 

تیاذغ یب  میتی  مشچ  زا 

هفوک هآ  هآ  وت  لتق  اب 

هفوک هاچ  نورد  دزیخ ز 

دوب تمهرم  قرف  هب  وت  مخز 

دوب تمغ  هرود  رگنایاپ 

مولعم تسوت  برب  تزف  زا 

مولظم ماما  يا  يدش  تحار 

تسوت هتسکش  لد ،  هنییآ 
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تسوت هتسشن  نوخ  هب  بارحم ، 

وت مغ  اه  هنیس  هب  تسه  ات 

وت مثیم "  " کشا وت  میدقت 

----------

( تبیصم  ) دماین رای  دش و  حبص  رحس ! غرم  يا 

دماین رای  دش و  حبص  رحس ! غرم  يا 

دماین رات  بش  عمش  نآ  دش ؟ هچ  بش ! يا 

هاگرحس ناماد  هب  هک  یبیرغ  لخن ! يا 

دماین رابنوخ  ةدید  زا  دهد  تبآ 

شیوخ رگج  زوس  هک ز  یماما  هاچ ! يا 

دماین راز  لد  زار  وت  هب  تفگ  یم 

ناریقف فارطا  رد  هک  تیالو  دیشروخ 

دماین راسخر  لگ  بش  لد  دیشوپ 

! بارحم ربنم و  لد ، دیرآرب ز  دایرف 

دماین رارک  ردیح  نایدجسم  ياک 

تفگ یم  تخوس و  یم  همطاف  مغ  بش ز  ره 

دماین راوخنوخ  لتاق  رحس و  دمآ 

یمیتی راسخر  هب  تسا  هتشون  کشا  اب 

دماین رادید  یپ  زا  مردپ  ردام !

دوب یلع  خیرات  ربهر  نیرت  مولظم 
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دماین رای  ناهج  هب  وا  زا  رترای  یب 

دش نیمز  شقن  شا  همطاف  همه  دندید 

دماین راصنا  زا  نت  کی  وا  يرای  رب 

هنرگو ، تسا باوخ  هعماج  ادخ  هب  « مثیم »

دماین رادیب  ِربهر  یلع  دننام 

----------

( تبیصم  ) یلع كاپ  رازم  زا  فجن  يا 

یلع كاپ  رازم  زا  فجن  يا 

یلع كاخ  هتشگ  وت  دوجو  يا 

همه تشوس  نم و  تشرس  يا 

همه تشهب  نم و  تشهب  يا 

فجن بارتوبا ، بارت  يا 

فجن باتفآ ، يابیز  رهش 

مروآ رد  نیا  هب  ور  نطو  زا 

مدروآ ربمیپ  لآ  رهم 

یلع مالس  ادخ  ّیلو  يا 

یلع مالس  ایربک  تّجح 

نک ملوتب  هّیرد ي  كاخ 

نک ملوبق  مََدب ، مهایسور ،

ماوت نید  ریز  رمع  کی  هچ  رگ 
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ماوت نیسح  قشاع  ما  هک  ره 

متسه امش  هگرد  رئاز 

متسه ادگ  متسین  را  رئاز 

یلع تادگ  منم  یمیرک  وت 

یلع تادص  مدز  يدیما  هب 

دشاب میلاوملا  یلوم  قشع 

دشاب میلاخ  تسد  میتسه 

تسا نیگنس  راب  یلاخ و  تسد 

تسا نیا  ادگ  هیامرس ي  ِّلک 

تمرح دوب  یلد  ره  رد  هک  وت 

تمرک زا  دش  لجخ  لتاق  هک  وت 

ام هنیس  هب  در  تسد  ینز  یک 

ام هنیفس ي  وت  يّالوت  يا 

وت زا  ریغ  لوسر  ناج  تسیک 

وت زا  ریغ  لوتب  جوز  تسیک 

ربمغیپ ناج  وت  زا  ریغ  تسیک 

ربیخ هدننَک ي  وت  زج  تسیک 

ییوت تسب  سفن  يوزاب  هکنآ 

ییوت تسکش  تب  هبعک  رد  هکنآ 

وت زا  ریغ  هبعک  ِدوصقم  تسیک 
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وت زا  ریغ  هبعک  ِدولوم  تسیک 

ادخ ّیلو  يا  موت  زا  ریغ  تسیک 

ادگ نیشنمه  قلخ و  ربهر 

نینُح راختفا  ردب و  حتاف 

نینسحلاوبا نیبنیز ، ردپ 

تبش همین  ياعد  زامن و  هب 

تبت بات و  گشا و  تاجانم و  هب 

وت تداهش  بش  ناذا  هب 

وت تدابع  وت و  صولخ  هب 

وت هتسکش ي  لد  ياون  هب 

وت هتسشن ي  نوخ  هب  نیبج  هب 

تا همزمز  اعد و  يادص  هب 

تا همطاف  هب  نسح  نیسح و  هب 

يداد مهر  تمحرم  زک  لاح 

يداد مهم  وترپ  رد  ياج 

مرادید هب  ایب  ندرم  تقو 

مراد ار  وت  طقف  نم  ادخ  هب 

وت مثیم  هار  كاخ  ممثیم » »
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وت می  رد  هداتفوا  يا  هرطق 

----------

( تبیصم () مالسلا هیلع   ) یلع رت  مشچز  هدروخ  بآ  لخن  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع رت  مشچز  هدروخ  بآ  لخن  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع رخآ  هگن  يدوب و  وت  بشید 

ادخ ۀناخ  رد  هک  کشا  زیرب  بشما 

( مالسلا هیلع   ) یلع رس  نوخب  هتسش  بارحم 

بیبط يدیمون  لتاق و  دنخ  رهز  زا 

( مالسلا هیلع   ) یلع رتخد  لد  غاد  حرش  تسادیپ 

بل هدوشگ  الوم  لتاق  هدنخ  هب  بشما 

( مالسلا هیلع   ) یلع رتسب  دوش  عمج  هیرگ  هب  ادرف 

ببس ناز  تسارهز  تبرغ  راد  هنیئآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع رکیپ  دوش  نفد  هنابش  دیاب 

شومخ مه  بارحم  دجسم و  شومخ و  الوم 

( مالسلا هیلع   ) یلع ربنم  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  يادص  دزیخ 

دوب هبارخ  رد  بش  هک  هتسخ  میتی  نآ  وک 

( مالسلا هیلع   ) یلع رب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زیزع  كدوک  نوچ 

يدش مالسلا ) هیلع   ) یلع یب  مه  وت  هتفرگ ، مغ  هاچ  يا 

( مالسلا هیلع   ) یلع رورپ  ناج  مد  زا  یتشگ  مورحم 

تشگ هک  افو  رهم و  همه  نآ  دزم  دوب  نیا 
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( مالسلا هیلع   ) یلع رظنم  ادخ  لامج  نوخز ، نوگلگ 

دز هک  دز  غیت  مالسلا ) هیلع   ) یلع قرف  هب  یسک  مثیم ) )

( مالسلا هیلع   ) یلع رضحم  رد  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف يور  هب  یلیس 

********

تسا نم  ياعد  قشاع  بش ، غرم 

تسا نم  ياه  هلان  قاتشم  هاچ 

ناتسلخن هانگ  یب  نماد 

تسا نم  يادص  یب  کشا  زا  لجخ 

نم تبرغ  تارطاخ  رتفد 

تسا نم  يادج  رگدکی  زا  ِقرف 

مهاوخ یمن  اود  بیبط و  نم 

ندید
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تسا نم  ياود  همطاف 

سفن هب  سفن  متسب و  ورف  بل 

تسا نم  ياون  همطاف  همطاف 

دیربب ملتاق  رهب  ار  ریش 

تسا نم  ياذغ  نیرخآ  نیا  هچ  رگ 

دریگ ازج  دنک  یبوخ  هک  ره 

تسا نم  يازج  نوخ  قرغ  تروص 

دناد ادخ  یلو  مبیرغ  نم 

تسا نم  يازع  لفحم  یلد  ره 

نم یبیرغ  ۀصق  نم  کشا 

تسا نم  ياعد  لصاح  نم  گرم 

دیرذگ یم  هبارخ  زک  یهگ  هگ 

تسا نم  يانشآ  تساجنآ  يریپ 

رامیب ناک  دینک  شمارتحا 

تسا نم  يافو  اب  رای  مدمه و 

نک رس  اون  ممتام  زا  مثیم ) )

تسا نم  ياونین  هیرگ  زا  ملاع 

----------

( تبیصم  ) دیا هدیمخ  بشما  همه  ارچ  اه  لخن  يا 

دیا هدیمخ  بشما  همه  ارچ  اه  لخن  يا 
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دیا هدید  غاد  هتخوس و  هنیس  هدرسفا ،

؟ تساجک یلع  هفوک  هتسخ ي  ياه  هاچ  يا 

؟ دیا هدینش  ار  وا  هلان ي  يادص  ایآ 

رادغاد ِناراذگ  زامن  يا  دجسم  رد 

دیا هدیشک  یشومخ  بیج  هب  رس  هتسشنب 

دیما ان  ناشیرپ و  هتسکش ، لد  هدرسفا ،

دیا هدیرب  لد  یلعز  ناتمامت  ایوگ 

دینک رس  هلان  یلع  ناگدیدغاد  يا 

دیا هدیمرآ  شومخ  دیا و  هتشسن  تکاس 

مرج مادک  اب  ادخ  نید  نانمشد  يا 

دیا هدیرد  ار  یلع  قرف  هدجس  ماگنه 

وا يابع  دیتفرگ  هک  امش  نایباغرم !

دیا هدیزخ  تکاس  همه  ارچ  اه  هنال  رد 

رتدرز هماّمعز  هرهچ  درز و  هماّمع 

دیا هدیرپ  الوم  تروصز  اه  گنر  يا 

دیتخوس هک  سب  یلع  غادز  اه  هلان  يا 

هنیس ي نورد  شتآ 
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دیا هدیرفآ  ام 

مرک زا  هک  ناتادف  هب  ناج  تیب  لها  يا 

دیا هدیرخ  ار  ناتمثیم »  » نورد زوس 

----------

( تبیصم ( ؟ دش هچ  امش  ماما  هفوک ! ياه  لخن  يا 

؟ دش هچ  امش  ماما  هفوک ! ياه  لخن  يا 

؟ دش هچ  اعد  لاح و  هیرگ و  روش و  کشا و  نآ 

؟ تسیچ وت ز  ناماد  یخرس  هفوک ! بارحم 

؟ دش هچ  یضترم  یلع  یلع ! ةداجس 

؟ وک هفوک  هاچ  يا  وت  بیرغ  تبحص  مه 

؟ دش هچ  انشآ  درد  لد  نآ  ياهدایرف 

؟ ناتریما وک  دحا  ردب و  ياه  هنحص  يا 

؟ دش هچ  ادخریش  يوزاب  راقفلاوذ ، يا 

دیهد ربخ  هنیدم  رهش  ياه  هچوک  يا 

؟ دش هچ  اسنلاریخ  ترضح  يازع  بحاص 

تا هرفس  تسا  یلاخ  هک  میتی  كدوک  يا 

؟ دش هچ  اذغ  بش  ره  وت  رهب  هکنآ  دروآ 

؟ تساجک یلع  ناذا  گناب  هفوک  ماب  يا 

؟ دش هچ  اسر  يادص  نیشنلد و  توص  نآ 

بش همین  هک  یبیرغ  رای  ضیرم ! ریپ 
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؟ دش هچ  اود  بش  ره  وت  ناهد  رد  تخیر  یم 

اه لاس  هک  یبیرغ  ریما  نآ  هفوک  يا 

؟ دش هچ  اهرازآ  شتیعر  زا  تسا  هدید 

یلع ۀضور  رگج  زوس  ناوخب ز  مثیم » »

؟ دش هچ  امس  ضرا و  هش  نآ  هب  وگب  ام  اب 

----------

( حدم  ) تسیلع الوم  قطنم  زا  لاؤس  نیا 

تسیلع الوم  قطنم  زا  لاؤس  نیا 

تسیچ لقع  ناج ، نسح  مدنزرف  تفگ 

وا هب  يدرپسب  هچنآ  ار  لد  تفگ 

وکن شرادهگن  دیآ  شیپ  هچ  ره 

رگداد ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

رسپ يا  دشاب  هچ  یشیدنا  رود 

تسد هب  دمآ  ار  وت  تصرف  نوچ  تفگ 

تسه هک  يراک  رد  مادقا  نک  دوز 

ماما نآ  دیسرپ  زاب 
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نحتمم

نم دنزرف  يا  تسیچ  یگرزب  هک 

شود هب  يدرب  ررض  راب  نوچ  تفگ 

شوکب یناوتب  هچ  ره  مراکم  رد 

نیملاع ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

نیع رون  يا  تشذگ  دشاب  یم  هچ  هک 

زاین ردنا  باوج  ار  لئاس  تفگ 

زاب شیشخب  هدمآ  هار  زا  هکنآو 

رصب رون  يا  هک  شدیسرپ  زاب 

رظن ّیگنت  تسیچ  ناج  نسح  يا 

نتشاد مک  رد  تسا  فارسا  تفگ 

نتشادنپ فلت  ار  تلام  لذب 

رشب رخف  نآ  دوشگب  بل  زاب 

رصب رون  يا  تسیچ  ّتقر  تفگ 

تسه هچ  ره  رد  وجتسج  ار  مک  تفگ 

تسا تقر  نتسش  زیچان  زا  تسد 

ننملاوذ ّیلو  نآ  دیسرپ  زاب 

نم دنزرف  يا  تسیچ  فّلکت  هک 

ینمیا نآ  رد  تسین  هچنآ  تفگ 

ینز شناماد  هب  هدوهیب  گنچ 
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مایق هدوهیب  راک  رد  ینک  ای 

مامت يزاس  تهج  یب  ار  دوخ  تقو 

ننملاوذ ّیلو  اتکی  نآ  زاب 

نسح ای  دشاب  هچ  ینادان  تفگ 

تسا تصرف  ره  زا  نتسج  یشیپ  تفگ 

تسا هدمان  مهارف  وت  يارب  هک 

باوج زا  دشاب  تیراد  دوخ  زاب 

باوث دیآ  توکس  ار  ناسنا  هچ  رگ 

حیبق ار  ناسنا  دشاب  اج  یب  فرح 

حیصف نتفگ  نخس  رد  دشاب  هچ  رگ 

نیملاع ياورنامرف  نآ  زاب 

نیسح شدنزرف  يوس  ار  ور  درک 

يرگید لاؤس  شدوب  نابز  رب 

يرورس دشاب  هچ  مدنزرف  تفگ 

نادناخ اب  ِندرک  یکین  تفگ 

نارگید نایز  راب  ندرب 

تسیز وت  زا  ار  فرش  يا  دیسرپ  زاب 

رگ

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 864 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ هب  ناسنا  ندوب  رگناوت 

تسا ندرک  مک  وزرآ  خساپ ، تفگ 

تسه وت  عتسد  رد  هچنآ  رب  یشوخلد 

رسپ يا  دشاب  هچ  يرادان  تفگ 

رگد دشاب  عمط  يدیمون ، تفگ 

نیع ود  رون  يا  تسیچ  یتسپ  تفگ 

نیسح ار  وا  یخساپ  وکین  داد 

تسرپ دوخ  هکنیا  دشاب  یتسپ  تفگ 

تسدز ناسآ  دوخ  سومان  دهد  یم 

نیملاع ماما  نآ  دیسرپ  زاب 

نیع ود  رون  يا  تسیچ  تقامح  هک 

ندش دوخ  ریما  اب  نمشد  تفگ 

ندش دوخ  ریرش  مصخ  اب  مصخ 

ناهج رد  دراد  هک  یمصخ  نانچ  نآ 

ناوت وت  نایز  مه  دوس و  هب  مه 

یلع انالوم  دومرف  نینچ  سپ 

یلجنم شمالک  زا  دش  لد  هکنآ 

شیپ شیپ  تمکح  تسه  اه  نخس  نیاک 

شیوخ دالوا  رب  دیزومایب  دوخ 

درب یم  یغورف  تمکح  نیز  هک  ره 
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درخ لقع و  نوزف  ار  وا  دوش  یم 

----------

( تبیصم ) شنینزان قرف  ایحا ز  بش  نآرق  دش  زاب 

شنینزان قرف  ایحا ز  بش  نآرق  دش  زاب 

شنیبج مخز  رد  دندید  همه  ار  ترتع  مخز 

نوریب دیدرگ  نیتسآ  زا  ناهگان  ناطیش  تسد 

شنیتسآ رد  قح  تسد  يدوب  هک  ار  يدرم  تشک 

دش نیمز  شقن  نوخ  بارحم  نماد  رد  مدحبص 

شنیمالا حور  يدمآ  سوب  نیمز  هک  یماما  نآ 

شنیمالا حور  يدمآ  سوب  نیمز  هک  یماما  نآ 

نینوخ يور  اب  دمآ و  زاورپ  هب  شنیمآ  غرم 

شنیبم دنوادخ  تاذ  دوخ  شوغآ  رد  دناوخ 

شمشچ هب  مغ  راخ  قلح و  رد  ناوختسا  دوب  اه  لاس 

شنیرق سک  تبحم  رد  يدوبن  هک  یماما  نآ 

كاخ رب  هک  وا 
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ار نامز  نادرُگ  دنکفا  نیمز 

شنیمز رب  ارهز  غاد  اب  دز  هرابکی  نامسآ 

هفوک بارحم  لد  رد  دنیبب  ات  ربمیپ  وک 

؟ شنیشناج اب  دش  هچ  رخآ  لد  نوخ  يرمع  دعب 

شنیسح يوس  رگد  مشچ  نسح  يوس  يا  هدید 

شنینزان قرف  يراج ز  نوخ ، راسخر و  رب  کشا 

نینوخ هرهچ : يراک  : مخز نازوس ، رهز : نارب  غیت :

شنیملاعلا بر  رکذ  بل  رب  دوب  هظحل  هظحل 

یتایح دراد  ات  هک  هد  مثیم »  » هب يزوس  یلع  ای 

شنیشتآ ياون  اب  دناوخ  وت  زا  دیوگ  وت  زا 

----------

( تبیصم ) شرگج مدرم  يدرمان  تشگ ز  نوخ  هک  سب 

شرگج مدرم  يدرمان  تشگ ز  نوخ  هک  سب 

شرس مخز  زا  رت  تخس  شرگج  مخز  دوب 

دوب نداد  ناج  ۀظحل  ات  هک  مولظم  تسوا 

شرت نامشچ  هب  راخ  ولگ و  رد  ناوختسا 

وا بش  کشا  هب  دندناشف  کشا  اه  لخن 

شرحس هآ  هب  دندیشک  هلان  اه  هاچ 

لِگ هب  تفخ  شا  يرفولین  لُگ  هک  یبش  زا 

شرظن رد  هیس  دوب  اج  همه  هنیدم ، هن 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 867 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع تسا  دیهش  تشه  ردپ  دیهش و  دوخ 

شرسپ غاد  همه  نیا  ردپ و  کی  ابجع 

بآ دش  تیرشب  يارب  عمش  نوچ  هاگ ،

شرپ لاب و  دش  هتخوس  تفص  هناورپ  هاگ ،

دناوخ دیاب  یم  ربهر و  نیرت  مولظم  تسوا 

شرت مولظم  همطاف  نسح و  نیسح و  زا 

نیبج مخز  زا  رت  تخس  مسق ، دنوادخ  هب 

شرگج رب  دوب  رشح  ات  هک  تسارهز  غاد 

دوب هک  دوب  وا  نداد  ناج  همطاف  یب  رمع 

شرپس مه  شهرز  مه  شهپس  مه  همطاف 

دوب هزبس  ات  هک  زبس  مد  همه  مثیم »  » لخن

رب یلع  کشا  زا  دیور 
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شرَت يامرخ  همه 

----------

( تبیصم ) شوغآ رد  ار  ملاع  گرم  يا  ریگب 

شوغآ رد  ار  ملاع  گرم  يا  ریگب 

شوج دنزیم  نوخ  یلع  قرف  زا  هک 

بشما هک  هم  يا  باتم  هم  يا  باتم 

شوماخ هتشگ  الوم  رمع  غارچ 

نینوخ بارحم  هداّجس و  زج  هب 

شوپ هیس  دشاب  مرگنب  اج  ره  هب 

دیئوشم ار  دجسم  راوید  رد و 

شومارف نوخ  نیا  دوش  ات  ادابم 

ار یلع  گرم  منک  رواب  ناس  هچ 

شوه زا  هتفر  الوم  زاب  منامگ 

دوب نیمه  یبوخ  همه  نآ  يازس 

شور رس و  زا  دزیر  هدجس  رد  نوخ  هک 

ار یملاع  جنر  هک  نآ  تفر  اجک 

شود رب  درب  نادنمتسم  توق  وچ 

ایلعاو ایلعاو  يادص 

شوگ رب  هناریو  رهز  بشما  دسر 

( مثیم  ) هفوک میتی  لافطا  وچ 
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شوغآ رد  متام  يوناز  هتفرگ 

----------

( تبیصم ) ار دوخ  رس  ات  مداهن  اباب  تتبرت  كاخ  هب 

ار دوخ  رس  ات  مداهن  اباب  تتبرت  كاخ  هب 

ار دوخ  ردام  ارهز  زوسناج  ۀلان  مدینش 

مدید مدرک و  ردام  نایرگ  ةدید  رب  هگن 

ار دوخ  رهوش  مخز  هدید  کشاز  دیوش  یم  هک 

تلتق بش  رد  يدرک  هک  يدوب  نابرهم  یماما 

ار دوخ  رتخد  شرافس  ناغرم  ۀناد  بآ و  هب 

تتوبات ياپ  مداتف  ردام  تبرغ  دای  هب 

ار دوخ  رهاوخ  يادص  یب  ياه  هیرگ  مدید  وچ 

دهاوخ نوگ  هلال  راذع  نتفر  ادخ  تاقالم 

ار دوخ  رونا  يور  هدجس  رد  نوخ ، هب  یتسش  نآ  زا 

ردام ار  هدروخ  یلیس  يور  مئاد  دیشوپ  وتز 

ار دوخ  رس  مخز  هدم  وا  ناشن  بشما  مه  وت 

دنیشنب وچ  تشوغآ  رد  نسحم  نانج  رازلگ  هب 
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ار دوخ  روای  اهنت  يور  نم  بناج  زا  سوبب 

مه نم  ودع ، ریشمش  هب  يدرک  رپس  یناشیپ  وت 

ار دوخ  رجنح  رجنخ  ریز  ناشطع  ماک  اب  مهن 

تعاس نآ  هصاخ  تنیبج  مخز  مرطاخ  رد  دوب 

ار دوخ  ربکا  یّلع  شعن  لغب  رد  مریگ  هک 

دمآ نم  دای  ریش و  دندروآ  وت  رب  نامیتی 

ار دوخ  رغصا  مریگ  ریش  زا  ریت  شیپ  دیاب  هک 

نک ناشفا  رُد  اه  لفحم  هب  ار  مثیم )  ) عبط نابز 

ار دوخ  رهوگ  تنادناخ  مودق  رب  دزیر  هک 

----------

( تبیصم  ) ار یلاعتقح  كاپ  تاذ  تیب  دنتسش  نوخ  هب 

ار یلاعتقح  كاپ  تاذ  تیب  دنتسش  نوخ  هب 

ار الوم  دنتشک  تبقاع  ملاع  لها  يا  الا 

ایند مدرم  ینابرهم  زج  یلع  زا  دیدید  هچ 

ار ایند  ياهنت  نیرتاهنت  نآ  دیتشک  ارچ 

دیتشک نینمؤملاریما  الوم  نتشک  اب  امش 

ار ارهز  هکلب  ار  ایبنا  ار  یلع  ار  دّمحم 

نک یناشفرتخا  رگج  نوخ  زا  هام  يا  درگب 

ار امرخ  ناتسلخن  هاچ و  تبیصم  نیز  نکربخ 

هفوک رد  دییآ  یلع  نارادغاد  يا  الا 
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ار امعا  ریپ  نآ  دیهد  الوم  مغ  رد  الست 

يدرم نکش  تب  نینوخ  راسخر  اب  داتفا  اپ  ز 

ار اپ  یبن  شود  رب  تشاذگب  ادخ  تیب  رد  هک 

يدید نینمؤملاریما  قرف  رب  مخز  کی  کلف 

؟ ار اه  نابز  مخز  وا  حورجم  لد  رب  يدیدن 

دوخ ناگدید  زا  زیر  کشا  مهرم  ياج  ابیبط 

ار اوادم  رگید  اهر  نک  هتفر  تسد  زا  یلع 

تدالو زور  یلع 
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شسابع تسد  رب  دز  هسوب 

ار اباب  تسد  دسوب  سابع  یلع  لتق  بش 

يراد یلع  يراد  مغ  هچ  مثیم »  » يا هدولآ  رگا 

ار ام  یلع ، نوخ  رد  هقرغ  يور  هب  دشخب  ادخ 

----------

( تبیصم  ) ار ملاع  ود  درم  خر  نادرمان  دنتسش  نوخ  هب 

ار ملاع  ود  درم  خر  نادرمان  دنتسش  نوخ  هب 

ار مرحم  روش  هام  رد  دندرک  اپب 

نودرگ هراسخر  متس  دود  زا  دندرک  هیسش 

ار مسجم  لدع  تماق  اپ  زا  دننکفا  رد 

هدجس رد  دنتشک  لسر  متخ  زک  تساخرب  ادن 

ار مع  نب  داماد و  روای و  نیشناج و  یصو و 

اه ینابرهم  فطل و  ناسحا و  همه  نا  دزم  هب 

ار ملاع  مولظم  نآ  دنتشک  اعد  بارحم  هب 

نیب تمارک  نیب  تیانع  نیب  توتف  نیب  تورم 

ار مجلم  نبا  نینوخ ،  يور  اب  دنک  یم  دقفت 

متام هماج  دوخ  رکیپ  رب  نامسا  يا  شوپب 

ار مغ  يوناز  بشما  هتفرگب  لغب  رد  بنیز  هک 

مغ زا  نوگلین  تخر  ودرز  گنر  خرس و  کشا  ز 

ار مه  هرفس  نامیتی  بشما  دنا  هدرک  نیگنر  هچ 
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رگید ار  لافطا  لفحم  تجاح  تسین  امرخ  هب 

ار مد  امد  کشا  دنا  هدرک  دوخ  سلجم  لقن  هم 

زگره نابز  رب  درادن  يرکذ  ياع  ای  زا  ریغب 

ار " مثیم  " دنرب اپ  تسد و  رگ  شمغ  رادرس 

----------

( تبیصم  ) ترگ داد  يادخ  دزان  وت  قرف  مخز  هب 

ترگ داد  يادخ  دزان  وت  قرف  مخز  هب 

ترس نوخ  زامن  يوضو  بآ  تشگ  هک 

تشگنا راهچ  ترس  قرف  هب  غیت  تسشن 

ترپس دش  هدجس  ياج  اعد  تقو  تسرد 

دندرک یم  هیرگ  حبص  ات  همه  ناگراتس 

ترحس هیرگ  تاجانم و  ياه  هظحل  هب 

دندید همه  ار  مخز  کی  وت  كاپ  قرف  هب 

ترگج رب  دوب  دندیدن و  هک  اه  مخز  هچ 
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يدوب ترسمه  راد  ازع  هک  اه  لاس  هچ 

تررش رگج  رب  دوب و  ازع  کشا  هدید  هب 

دندرک نوچ  وت  اب  هک  میوگب  هچ  نانمشدز 

ترمک ناتسود  لهج  زا  بش  زور و  تسکش 

رمع کی  تلد ،  مغ  زا  یسک  تشادن  ربخ 

ترس هب  ات  ياپ  تخوس  یم  يدرک و  توکس 

يزاورپ دنلب  هشیمه  يامه  نآ  وت 

ترپ لاب و  تسکش  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  تداهش  اب  هک 

یلو زاوشیپ ، هب  کیالم  دنا  هداتس 

ترظتنم هفوک  نامیتی  دنا  هتسشن 

دندید همه  يداتفا و  یتفر و  شوه  ز 

ترسپ هدید  کشا  زا  ترس  دش  هتسش  هک 

" مثیم  " دنز مد  وت  فصو  رمع ز  مامت 

ترظن زا  دتفین  ادرف  هک  دیما  نیا  هب 

----------

( تبیصم ) دیربب ار  بیبط  يزاین  تسین  هخسن  هب 

دیربب ار  بیبط  يزاین  تسین  هخسن  هب 

دیربب اعد  رب  تسد ، یلع  گرم  يارب 

رام مخز  دینک  اوادم  تسین  زاین 

دیربب اود  نیشن  هبارخ  ضیرم  نآ  رب 
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نم لد  رب  دیهد  یلست  تسانب  رگا 

دیربب اذغ  ملد  نیگنس  لتاق  يارب 

هدش گنت  هفوک  نامیتی  يارب  ملد 

دیربب اه  هبارخ  رد  ارم  دینک  کمک 

ناتردام وچ  ار  مولظم  نم  ةزانج 

دیربب ادص  یب  مارآ و  یفخم و  هنابش 

بش لد  اه  هبارخ  رد  ارم  مرگ  مالس 

دیربب اذغ  یب  هدیباوخ  هک  میتی  نآ  رب 

ادخ ناگتشرف  يا  امش  هب  نم  مالس 

دیربب امش  ارم  دوخ  اب  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف دربن 
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مرت بیرغ  ناگناگیبز  شیوخ  کلم  هب 

دیربب انشآ  نارای  ندید  هب  ارم 

دیئوگ یلع  یلع  مثیم )  ) وچ رمع  امت 

دیربب یضترم  هاگرد  هب  زاین  خر 

----------

( تبیصم  ) دش بارت  رد  ناهن  بارت  وب  مسج  ات 

دش بارت  رد  ناهن  بارت  وب  مسج  ات 

دش بارخ  نانیشن  كاخ  قرف  هب  نودرگ 

مغ درد و  هفوک  کی  تبرغ و  هنیدم  کی  اب 

دش بآ  تسب و  بل  تخوس و  عمش  دننام 

ربق رانک  زا  نسح  تشگزاب  هک  یتقو 

دش بابک  بنیز  لد  شا  هلان  زوس  زا 

دنتسیرگ نوخ  بش  لد  رد  هراتس  نیدنچ 

دش باتفآ  ناهن  كاخ  هب  بش  همین  ات 

لدع ّیگنادرم و  تّورم و  نآ  شاداپ 

دش باضخ  وا  رس  نوخ  یلع ز  يور 

ما هدینش  دشابن  دوبن و  نینچ  نیا  شاک 

دش باوج  یب  یلع  مالس  همه  نیب 

اه هاچ  لخن و  بش و  دننز  یم  دایرف 

دش باسح  یب  متس  یلع  رب  هللاو 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


لگ دنروآ  همه  دیهش  سلجم  رد 

دش بالگ  بنیز  هدید ي  گشرس  بشما 

دننک اه  هیرگ  ناوج  لسن  هک  دزس  مثیم » »

دش بابش  لصف  هب  ریپ  هک  يربهر  رب 

----------

( تبیصم ) تسیرگ نوخ  خیرات  هدید  وت  رب  هن  اهنت 

تسیرگ نوخ  خیرات  هدید  وت  رب  هن  اهنت 

تسیرگ نورق  مشچ  دش و  نوخ  رصع  راصعا ،

جوا تفرگ  یتسه  يدنلب  زا  وت  هآ 

تسیرگ نوزف  ملاع  یمامت  زا  وت  مشچ 

یتسیرگ ارحص  نماد  هب  رحس  ات  بش 

تسیرگ نورب  هنیدمز  ترسمه  هک  نانوچ 

یسک بش  غرم  زج  هفوک و  ياه  لخن  زج 

تسیرگ نوچ  مولظم  وت  مشچ  هک  دشن  هگآ 

تفاکش ات  غیت  زا  تسدقم  یناشیپ 

تسیرگ نوخ  همولظم  بنیز  مشچ  بارحم و 

زامن فص  رد  يدش  هتشک  بیرغ  سب  زا 

زا غیت 
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تسیرگ نوبز  مصخ  فک  رد  وت  مغ 

بل لعل  هب  تلصو  هدنخ  دوب  نآ  اب 

تسیرگ نوگ  هلال  ار  وت  يور  دید  هک  سک  ره 

ما هدید  هک  منارم ، دیماان  تسود  يا 

تسیرگ نود  مصخ  وت  تیانع  زا  هدنمرش 

لقع هک  دهد  ار  تمغ  حرش  هنوگچ  مثیم 

تسیرگ ننونج  لاح  هب  هرامه  تا  هصغ  زا 

----------

( تبیصم  ) یلع ای  هناشن  منم  ار  وت  تّبحم  ریت 

یلع ای  هناشن  منم  ار  وت  ّتبحم  ریت 

یلع ای  هناهب  ملد  تترایز  رب  هتفرگ 

متشاذگ لد  شود  هب  ار  وت  تیالو  راب 

یلع ای  هناش  رس  زا  داتف  میصاعم  هوک 

تا هتسکش  رس  نوخ  ناور  ما  هدید  ود  يا ز 

یلع ای  هناوج  هدز  تمغ  لگ  ملد  يا ز 

تلتاق هب  یهد  ریش  تلد  تفوطع  زک  وت 

یلع ای  هناور  ینک  ارم  اجک  یهت  تسد 

يرتسب رانک  ارچ  يربیخ  نامرهق  وت 

یلع ای  هنایشآ  رد  دنک  رس  هنوگچ  امه 

اشگ مه  دوخ ز  مشچ  ود  اه ، میتی  ردپ  يا 
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یلع ای  هناخ  رد  رب  هدمآ  تمیتی  لفط 

مشک یم  هک  یسفن  ره  مشتآ  هدرک  وت  غاد 

یلع ای  هنابز  دشک  ملد  زا  تهآ  ۀلعش 

ترسمه لثم  هک  دش  هچ  ترت  ةدید  يادف 

یلع ای  هنابش  نفد  ترهّطم  ندب  دش 

وت كاچ  كاچ  بلق  هب  وت ، كاپ  نوخ  هب  مسق 

یلع ای  هنامز  غیت  ار  وت  اهراب  هتشک  هک 

نانمشد هناخ  نیب  هک  نامز  نآ  دوب  وت  گرم 

یلع ای  هنایزات  هب  ار  وت  رسمه  دندز 

رد همتاخ  تفای  وت  رمع 
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همطاف نفد  بش 

یلع ای  هناشن  هدنام  وا  غاد  ترگج ز  رب 

تمغ زا  وچ  دنک  دای  تمثیم »  » عبط یطوط 

یلع ای  هنارت  ياج  شا  هنیس  دمد ز  هلان 

----------

( تبیصم  ) دنتخانشن ار  وت  ملاع  مدرم  الوم  فیح 

دنتخانشن ار  وت  ملاع  مدرم  الوم  فیح 

دنتخانشن ار  وت  مدکی  یلو  وت  زا  دندز  مد 

يرت یکاخ  نایکاخ  زا  یکالفا و  ربهر 

دنتخانشن ار  وت  مدآ  ینب  مه  کئالم  مه 

دنمرحمان رگد  یموق  مرحم و  یموق  وت  اب 

دنتخانشن ار  وت  مرحم  مرحمان و  بجع  يا 

هاچ ناماد  مه  هناریو ، مه  هاج ، تخت  هب  مه 

دنتخانشن ار  وت  مغ  جوم  هب  مه  يداش  هب  مه 

تا هیاس  رد  همه  مدآ  زا  دندوب  ایبنا 

دنتخانشن ار  وت  متاخ  ربمغیپ  زج  کیل 

دهع دنتسکشن  وت  اب  نآ  کی  هکنآ  دوجو  اب 

دنتخانشن ار  وت  مه  ناملس  دادقم و  رذوب و 

یمزمز تایح  وت  هبعک  ناج  وت  رجح  وت 

دنتخانشن ار  وت  مزمز  مه  هبعک  مه  رجح  مه 
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دندز یم  رغاس  وت  اب  تقلخ  حبص  زک  نایشرع 

دنتخانشن ار  وت  میوگ  یم  شاف  متفگ  شاف 

لامیاپ دش  تتمرح  ینامسآ  باتک  نوچ 

دنتخانشن ار  وت  مکحم  تیآ  هناگی  يا 

تدجسم يوس  دندرب  یم  هتسب  هتسد  ود  اب 

دنتخانشن ار  وت  مدید  مدوب و  اجنآ  یئوگ 

تفرگ نان  داد و  مانشد  ار  وت  وک  يریقف  نوچ 

دنتخانشن ار  وت  ملاع  مدرم  ناج  یلع  يا 

دندز یلیس  ترسمه  رب  تا  هناخ  رانک  رد 

دنتخانشن ار  وت  مدرگ  تتبرغ  يادف  يا 

يا

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 882 

http://www.ghaemiyeh.com


زارف رس  تمایق  حبص  ات  وت  زا  تعاجش 

دنتخانشن ار  وت  مخ  ارهز  رجه  زا  تدق  يا 

ریس دندرک  ناتسود  مثیم  لخن  رد  اهراب 

دنتخانشن ار  وت  مثیم »  » نانچمه رخآک  فیح 

----------

( تبیصم ) نمشد ار  مرس  تفاکشب  وت  غیت  دش  بوخ 

نمشد ار  مرس  تفاکشب  وت  غیت  دش  بوخ 

نم مهیدیسر  شیوخ  يوزرآ  رب  وت  مه 

مدوب تهارب  مشچ  ارچ  رید  يدمآ 

نفک تشگ  ما  همطاف  نت  هک  بش  نامه  زا 

يدز غیت  ماوت  هک  مد  نامه  دوب  ما  يداش 

نحم هودنا و  همه  رسارس  دوب  نم  رمع 

نیمز كاخ  يور  هب  ار  یسک  نوخ  یتخیر 

نهد هب  یضیرم  ِزور  ار  وت  تخیر  اود  هک 

تفریم الاب  وت  ریشمش  هک  هظحل  نامه  رد 

نزن تفگیم  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف نانج  هب  يدینشن 

؟ يزرلیم ارچ  تسا  هدیرپ  میب  زا  تگنر 

نَمِیا مهانپ  هب  یتسه  وت  هدنز  منم  ات 

مادم دوب  تینمشد  دوخ  تسود  اب  وت  رگ 

نمشد اب  یلع  رمع  همه  هدرک  یتسود 
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ار دوخ  ياذغ  مهس  ترب  هب  متسرفیم 

نسح هب  نیسح و  هب  شرافس  وت  رب  منکیم 

ارحص هاچ و  هناریو و  ربنم و  دجسم و 

نم یمولظمز  دوب  نخس  دوب  اجک  ره 

( مثیم  ) شغارچ تسا  شومخ  هفوک  دجسم 

نشور ار  ادخ  تیب  دنک  هک  ات  یلع  وک 

----------

( تبیصم ) دش بالگ  شنسح  نشلگ  هب  نیبج  نوخ 

دش بالگ  شنسح  نشلگ  هب  نیبج  نوخ 

دش بآ  دنکارپ و  رون  هتخوس  عمش  نوچ 

تسب شقن  بارحم ، نماد  هب  وا  نوخ  زا 

دش باسح  یب  متس  ملظ و  دیهش ، نیا  رب 

یلع رس  مخز  هب  درک  هیرگ  ریشمش ،

دش بابک  نوخ  رگج  شتبرغ  هب  یتح 

: تفگ دیشک و  نینوخ  لد  زا  هلان  بارحم !

دش باجتسم  یلع  ياعد  همطاف ! ای 

همطاف نارجهز  دیفس  دش  هک  ییوم 
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؟ دش باضخ  نوخ  زا  هک  دوب  هچ  رگم  شمرج 

راگزور تسد  زا  دوخ  مهس  تفرگ  سکره 

دش بارتوب  رس  نوخ  بارت ، مهس 

دز هحیص  لیربج  دش و  ات  ود  یلع  قرف 

دش بارخ  تیاده  نکر  راچ  ياو ! يا 

یلو دنک  تیعر  هب  متس  هشداپ  ره 

دش باذع  تیعر  یلع ز  رب  هتسویپ 

تشاد باتش  تداهش  يارب  قح  ریش  مه 

دش باتش  رد  وا  نتشک  رهب  مصخ  مه 

تسا مک  رگج  نوخ  هدید و  کشرس  مثیم »! »

دش بابش  لصف  هب  ریپ  هک  يربهر  رب 

دوب شنمجنا  رازه  هشوگ  ره  هب  هک  یعمش 

دوب شنزحلا  تیب  همه  ملاع  هک  سوسفا 

تشاد نطو  قلخ ، کی  لد  رد  یلع  هکنآ  اب 

دوب شنطو  بیرغ  هتسویپ  هعماج  رد 

رکیپ هب  مخز  یسب  تشاد ، رس  هب  مخز  کی 

دوب شنت  مخز  زا  رتشیب  شرگج  مخز 

تسالوم مد  زا  شرثا  فسوی  نهاریپ 

دوب شنهریپ  نوخ ، هب  هتشغآ  هک  سوسفا 

تفگ نخس  تفگ  نخس  تفگ  نخس  لدع ، زا 
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دوب شنخس  باوج  مانشد ، هک  سوسفا 

كاخ يور  هب  ار  شیور  دنداهن  هک  بش  نآ 

دوب شنفک  زا  ناور  هبانوخ  هک  دندید 

بش لد  تفگ  یم  هچ  وت  اب  وگب  هاچ  يا 

دوب شنتخوس  ۀتخوس  رحس  هک  یعمش 

دندیدن تفگ و  یم  همه  اب  نخس  هدنخ  اب 

دوب شنهد  رد  لد  ةراپ  نخس ، ياج  وک 

لوتقم هک  دوب  یلع  دوب  یلع  مولظم ،

دوب شنسح  نیسح و  ارهز و  ههام و  شش 

! اغیرد تفر  ناهج  راد  زا  یلع  مثیم »! »

نوخ زک 
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دوب شنمسای  لگ  خرس ، نیبج 

----------

( تبیصم  ) یلع ای  تسام  رظن  رد  هرامه  تیور 

یلع ای  تسام  رظن  رد  هرامه  تیور 

یلع ای  تسام  رگج  تحارج  تمخز 

كاخز تا  هداّجس  يور  رب  تخیر  هک  ینوخ 

یلع ای  تسام  رصب  رد  هشیمه  کشا 

یتّما ّلک  ِردپ  وت  میتّما و  ام 

یلع ای  تسام  ردپ  متام  وت  غاد 

تسا هدیرفآ  ادخ  وت  تنیطز  ام 

یلع ای  تسام  رس  مخز  وت  رس  مخز 

بیج هب  رس  میدیشک  هدیمخ  دق  لخن  نوچ 

یلع ای  تسام  رمث  لد ، نوخ  هن ، امرخ 

میتخیر وت  رب  بش  لد  رد  هک  اهگشا  نیا 

یلع ای  تسام  رحس  هراتس  اهنت 

مینک رفس  ّتنج  يداو  هب  رگا  یّتح 

یلع ای  تسام  رفسمه  وت  لد  مخز 

تسا هدرک  طبض  ار  وت  ياه  هلان  هک  یهاچ 

یلع ای  تسام  ررش  رپ  ياه  هنیس  نیا 

ام شود  هب  رشحم  فص  ات  تسا  وت  توبات 
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یلع ای  تسام  ِرت  مشچ  کشا ، يایرد 

تیبلها دنیوگب  هک  سب  راختفا  نیا 

یلع ای  تسام  رد  كاخ  میقم  مثیم » »

----------

( تبیصم ) مدش رامش  یب  جنر  مغ و  درد و  اهر ز 

مدش رامش  یب  جنر  مغ و  درد و  اهر ز 

مدش راگتسر  هک  هبعک  قلاخ  هب  مسق 

هداّجس يور  تخیر  مرس  نوخ  هک  نیمه 

مدش راودیما  ارهز  ندید  يارب 

یعمش نامه  منم  ّتیرشب  لفحم  هب 

مدش رای  قارف  زا  بآ  مداد و  رون  هک 

عرصم کی  هب  دش  متخ  نم  یناوج  همه 

مدش راهب  مسوم  رد  هدز  نازخ  لگ 

رمع هزور ي  ود  نیا  رد  دش  نآ  نم  راگزور  هب 

مدش راگزور  مولظم  تمایق ، ات  هک 
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هفوک نآ  راگدرورپ  تّزع  هب  مسق 

مدش راوخ  قلخ  نیب  رد  مزیزع و  نم  هک 

دیزرل منت  نآ  زا  نامیتی  گشا  شیپ  هب 

مدش راد  میتی  یناوج  لصف  هب  دوخ  هک 

نم رب  نک  هیرگ  هاچ  يا  متفگ  هاچ  هب 

مدش راچد  دوخ  نارای  هنیک  هب  نم  هک 

ارهز یب  تشذگ  مرمع  هک ز  اه  لاس  هچ 

مدش رای  قارف  زا  بآ  هک  تساوگ  ادخ 

« مثیم  » وگب نک  تبث  دوخ  مثیم  لخن  هب 

مدش رامش  یب  ياهمتس  ریسا  نم  هک 

----------

( تبیصم ) دوب هاچ  دوب و  یلع  دوب و  کشا  دوب و  بش 

دوب هاچ  دوب و  یلع  دوب و  کشا  دوب و  بش 

دوب هآ  دوب و  لد  مغ  ادص ، یب  دایرف 

وا مشچ  هب  ارهز  تداهش  زا  سپ  رگید 

دوب هایس  بش  لد  وچ  مه  دیفس  حبص 

؟ دنتفاکش ار  یلع  نیبج  ارچ  یناد 

دوب هانگ  تلادع  هفوک  مشچ  هب  اریز 

دش هفوک  بارحم  نماد  بیصن  شنوخ 

دوب هاگداز  وا  رب  هبعک  هک  يربهر  نآ 
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دیشک متس  مه  دوخ  تیعر  زا  رمع  کی 

دوب هاوگ  شزور  تبرغ  هب  شبش  کشا 

تشادن کمن  ایند  مدرم  يارب  شتسد 

دوب هابتشا  ناهگن  یب  مشچ  هب  شلدع 

بش ياه  همین  رد  هک  تشادن  یتبحص  مه 

دوب هام  هب  شهاگن  دوب و  هاچ  هب  شفرح 

دش بیرغ  ارهز  تداهش  زا  سپ  الوم 

دوب هاپس  کی  وا  رب  هک  وا  رای  هن  ارهز 

نوخ دیکچ  یم  وا  نساحم  زا  هک  یتقو 

دوب هاگن  اباب  تروص  هب  ار  سابع 

نوخ دش ز  هدیشوپ  هک  فیح  رازه  مثیم »! »

ییور
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دوب هار  عمش  ناگدشمگ  رهب  هک 

----------

( تبیصم  ) شوماخ ِيارحص  یکیرات و  بش و 

شوماخ ِيارحص  یکیرات و  بش و 

شوپ هیس  متام  هماج ي  زا  کلف 

هراتس نیدنچ  نیمز  رد  هتفرگ 

شود رب  هدولآ  نوخ  دیشروخ  یکی 

هتفرگ ار  ملاع  گرم ، توکس 

شوه زا  هتفر  مه  نامسآ  ییوگ  وت 

دایرف دایرف  اه  هنیس  نورد 

شوماخ شوماخ  اه  هلان  يادص 

تسا راظتنا  مشچ  فجن  نابایب 

شوغآ رد  ار  ملاع  ناج  دریگ  هک 

الوم قرف  نوخ  هک  دناد  ادخ 

شوج دنز  یم  شنیرفآ  بلقز 

دیآ هتسهآ  فجن  يارحصز 

شوگ رب  ساّبع  هلان ي  يادص 

كاخ رد  تفر  بش  لد  يدرمناوج » »

شومارف دش  تمایق  ات  تلادع » »

ّتیعر زک  يریما  نآ  تفر  اجک 
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شون خساپ  رد  اه  شین  شدیسر 

تسا زاب  رشح  ات  شتبرغ  باتک 

شیوربا قاط  ات  رس ، ِقرف  هکنانچ 

شورفم كاخ  دش  را  مثیم »  » تنوخز

شورفم شورفم  ار  تسود  يالو 

********

تسوا همه  اپارس  یلع  یلع و  دمحا 

تسوربا قاط  ود  نوچ  ود  نیا  یکیدزن 

هللااب ّالا  هّوق  الو  لوح  ال 

تسود ود  نیب  رد  تسا  نمشد  هس  ياج  یک 

----------

( تبیصم ) بشما ادج  الوم  نت  زا  هظحل  هظحل  ناج ، دوش 

بشما ادج  الوم  نت  زا  هظحل  هظحل  ناج ، دوش 

بشما ادخ  ریش  رب  ریش  دراین  رگید  یسک 

یتشونن هخسن  يدوشگ  ار  الوم  مخز  ابیبط 

؟ بشما یبتجم  شوگ  هب  بنیز  زا  یفخم  یتفگ  هچ 

دزیخرب زاب  الوم  هکلب  نک  یتمه  ابیبط 

بشما اذغ  شنامیتی  رب  رگید  راب  کی  درب 

الوم رتسب  درگ  هب  ددرگ  ناهج  قلخ  لد 

اه هناریو  ۀشوگ  رد  دوب  الوم  لد 
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بشما

هفوک دجسم  غارچ  يا  وسوس  ردق  نیا  نزم 

بشما اعد  بارحم  هب  دیآ  یمن  تیالوم  هک 

وگرب اه  هاچ  اب  ورب  هفوک  تکاس  میسن 

بشما اپ  رتسب ز  رد  هداتفا  امش  نامهم  هک 

ار ملاع  مولظم  نیلوا  تجاح  تسین  اوادم 

بشما افش  دریگ  یم  هدولآرهز  ریشمش  زا  هک 

ارهز یب  ِرمع  زا  دوب  ریس  یناوج  نارودز 

بشما اور  تجاح  دوشیم  ملاع  لها  يا  یلع ،

یلفط ار  هناریو  نماد  هتسش  هدید  کشاز 

بشما ازع  ردام  نماد  رد  ردپ  رب  هتفرگ 

ار مثیم )  ) دینازوسب دوخ  ياه  هلان  زوس  هب 

بشما اجتلا  يور  هدروآ  امکش  يوک  رد  هک 

----------

( تبیصم ) ار الوم  قرف  مخز  نکم  زاب  بیبط !

ار الوم  قرف  مخز  نکم  زاب  بیبط !

؟ ار ارهز  ياه  هلان  يونش  یمن  رگم 

دیآ یمن  یسک  تسد  راک ز  بیبط !

ار ام  قحریش  تسا  هدیشک  هلبق  يوس  هک 

هدرک رثا  یلع  بلق  هب  رهز  بیبط !
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ار ام  یمیتی  شدرز  خر  دهد  ناشن 

تسا نفک  طقف  یلع  مخز  ۀخسن  بیبط !

ار اهنت  ماما  نیا  راذگ  شیوخ  لاح  هب 

تسب ار  دوخ  ياه  مشچ  یلع  تفر و  بیبط !

ار ایند  تشاذگ  ایند  مدرم  يارب 

زامن تقو  تسود  تاقالم  قوش  هب  یلع 

ار ابیز  يور  تسش  نیبج  مخز  نوخ  ز 

درک يرایبآ  هک  يزیزع  ماما  دش  هچ 

؟ ار امرخ  ياه  لخن  دوخ  بش  ۀیرگ  هب 

زونه هفوک  ياه  لخن  کلف  هب  رس  هدیشک 

ار الوم  ناذا  يادص  دنونشب  هک 

دیباتشب هفوک ! نامیتی  مامت  الا 

ار اباب  يور  گرم ، مد  دیرگنب  هک 

فیح رازه 
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ارهز نوچ  هنابش  ایند  هک 

ار اه  لد  باتفآ  ناهن  درک  كاخ  هب 

!« مثیم  » تا هدید  هب  لگ  ره  راخ ز  رازه 

ار اپ  یهن  نانج  رد  یلع  نودب  رگا 

----------

( تبیصم ) نک اود  ار  الوم  مخز  ابیبط 

نک اود  ار  الوم  مخز  ابیبط 

نک او  هتسهآ  وا  مخز  ابیبط 

هتسکش قرف  نیا  هب  نک  ارادم 

هتسشن یناشیپ  هب  شریشمش  هک 

یتسکش ار  بنیز  بلق  ابیبط 

یتسشن تکاس  ارچ  نک  ملکت 

شین دنز  ار  بنیز  بلق  تتوکس 

شیب نیا  زا  ار  ام  هنیس  منازوسم 

يدناوخ هچ  ترامیب  مخز  رد  رگم 

يدنام راتفگ  زا  یتسب و  بل  هک 

يدید هچ  ترامیب  یناشیپ  هب 

يدیرب وا  تایح  زا  لد  ارچ 

دنراظتنا مشچ  ناکدوک  ابیبط 

دنرادن اباب  ام  ياباب  زجب 
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دنیاذغ یب  نادنمتسم  ابیبط 

دنیاضترم راظتنا  مشچ  همه 

شوماخ راتفگ  زا  يدیدرگ  ارچ 

شوپ هیس  بنیز  دوش  دهاوخ  رگم 

وگ نخس  ترامیبز  نک  مّلکت 

وگ نسح  شوگرب  هتسهآ  یلو 

تخوس یلع  مخز  ندید  زا  بیبط 

تخود نسح  نایرگ  مشچ  رب  هگن 

لد ةویم  ار  یفطصم  يا  تفگب 

لصاح هچ  نتشونب  هخسن  زا  ارم 

تسین نم  تسد  رگید  هراچ  مامز 

تسین نفک  زا  ریغ  یلع  رب  یئاود 

----------

( تبیصم ) ار مرس  مخز  نکم  او  ابیبط 

ار مرس  مخز  نکم  او  ابیبط 

ار مرتخد  بنیز  بلق  نازوسم 

هتشذگ نامرد  زا  راک  ابیبط 

ار مرکیپ  هدرک  بآ  شتآ  هک 

دیاب هک  یسیونن  هخسن  ابیبط 

ار مرتسب  بشما  دنیچ  رب  لجا 
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ربق رد  هک  ار  مقرف  هنوگنآ  دنیبب 

ار مرس  مخز  همطاف  دنیبن 

دهاش دوب  دجسم  راوید  رد و 

ار مرخآ  ناذا  متفگ  نم  هک 

بش لد  رد  متسش  هک  مرای  نآ  نم 

ار مروای  اهنت  نینوخ  نت 
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زورنآ متفگ  ار  یگدنز  دورد 

ار مرسمه  ذفنق  هچوک  رد  دز  هک 

داد نم  هب  نت  فعض  مخز و  فاکش 

ار مرواد  یح  لصو  دیون 

ریپ نآ  دیوگ  بشما  هک  مزوس  نآ  زا 

ار مروآ  نان  کلف  هدرب  اجک 

دیوگ هک  يزوس  ما  هداد  مثیم )  ) هب

ار مرورپ  مغ  لد  ياه  نخس 

----------

( تبیصم  ) یلع يارب  هیرگ  دنک  مدآ  ملاع و 

یلع يارب  هیرگ  دنک  مدآ  ملاع و 

یلع ياسر  دق  تفر  كاخ  رد  هک  فیح 

رارق یب  دَوب  هاچ  رظتنم  دَوب  لخن 

یلع ياعد  توص  دش  شوماخ  هک  فیح 

مادم دَناشف  کشا  ماش  حبص و  دنک  هیرگ 

یلع ياپ  هب  هسوب  دنز  تلادع  هک  ات 

تسا ندرم  زا  رت  تخس  یلع  یب  یگدنز 

یلع ياج  هب  هتشک  میدش  یم  ام  هک  شاک 

هاگلتق وا  رب  هتشگ  نوخ  بارحم  نماد 

یلع يالب  برک و  هدش  هفوک  دجسم 
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دنک لتاق  هب  لذب  دهد ، نمشد  هب  غیت 

یلع يارب  ریش  یکدوک  دربب  رگ 

فص دییاشگ  هلمج  فرطکی  نایدجسم 

یلع يارس  هب  رس  دنهن  نامیتی  هک  ات 

شا هنیس  رب  رس و  رب  دنز  يریقف  ریپ 

یلع يارس  هحون  هدش  یمیتی  لفط 

نیبب تمارک  فطل و  نیبب  تیانع  لذب و 

یلع ياذغ  مهس  هدش  لتاق  تمسق 

« يدیس ای   » ۀلان اه  گنس  زا  دمد  یم 

یلع يازع  کشا  اه  لخن  زا  دکچ  یم 

دَوب شلانم  لام و  نامه  سک  ره  تورث 

رهم دَوب  مثیم »  » یتسه
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یلع يالو  و 

----------

( تبیصم ) تشادن بالگ  لد  نوخ  زج  هک  تسا  یلگ  یلع 

تشادن بالگ  لد  نوخ  زج  هک  تسا  یلگ  یلع 

تشادن باسح  مه  خیرات  نبلگ  هب  شمغ 

دوب ملاع  ناگدیدمتس  يوگ  باوج 

تشادن باوج  شیمولظم  ۀلان  هچ  رگا 

گرم مد  یتورث  دوب و  ادخ  راد  هنازخ 

تشادن باضخ  رس  نوخ  زا  ةرهچ  ریغ  هب 

تخادنا باتفآ  ياپ  رب  هلسلس  هک  یلع 

تشادن بات  ناوت و  یمیتی  کشا  شیپ  هب 

رت قشاع  ریش  هب  كدوکز  دوب  گرم  هب 

تشادن باهتلا  دوب و  شرس  رود  غیت  هک 

ردق بش  هب  ات  ردب  زور  زا  هک  تس  یسک  یلع 

تشادن بارطضا  تفر و  ورف  گرم  ماک  هب 

یلع قرفر  ادخ  باتک  تشگ  هدوشگ 

تشادن باتک  نینچنیا  ناهج  هب  يربمیپ 

ناراکمتس رب  ردق  بش  حبص  زامن 

تشادن باوث  وا  نوخ  نتخیر  ردقب 

ودع تسد  دیهش  نآ  رس  نوخ  ریغب 
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تشادن بآ  هفوک  بارحم  نتسش  يارب 

لاس هس  تسش و  هک  هدب  تداهش  رجف ، عولط 

تشادن باوخ  دوب و  وت  اب  یلع  يدز و  رس  وت 

دید هک  يور  داهن  ور  نآ  زا  مثیم )  ) كاخب

تشادن بارتوب  ریغ  يردپ  مه  بارت 

----------

( تبیصم  ) هفوک يا  تسازف  مغ  ردقچ  وت  ياضف 

هفوک يا  تسازف  مغ  ردقچ  وت  ياضف 

هفوک يا  تساجک  تبیرغ  ماما  وگب 

دیآ اه  هبارخ  زا  اتبا  ای  يادص 

هفوک يا  تسادص  نیا  زا  رپ  رهش  مامت 

تسا بش  هس  یضترم ، نابیرغ  ماش  هب  مسق 

هفوک يا  تساذغ  یب  ارقف  ةرفس  هک 

کلف هب  وت  ياه  لخن  رگج  زا  زونه 

هفوک يا  تسادخ  ریش  ۀلان  يادص 
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هار هب  مشچ  هتشسن  یمیتی  هتسکش  لد 

هفوک يا  تساضترم  رظتنم  زونه 

دنگوس یلع  رس  نوخ  تبرغ و  گشا  هب 

هفوک يا  تسافو  هن  یتسود و  هن  ار  وت 

دیشک هچ  یلع  وت  درمان  مدرم  تسدز 

هفوک يا  تساوخ  دنوادخ  دوخ ز  گرم  هک 

هدب باوج  دش  نفد  بش  لد  یلع  ارچ 

هفوک يا  تسامس  ضرا و  هش  وا  هن  رگم 

نک یفالت  شبنیز  زا  دش ، هچ  ره  تشذگ 

هفوک يا  تسافج  روج و  وت  راک  هچ  رگا 

نک یبوخ  نیسح  اب  یلع  دعب  ایب و 

هفوک يا  تسابتجم  رگج  نوخ  وت  زا  هک 

هشیر زا  دننک  تبارخ  هک  دوب  اور 

هفوک يا  تساوران  متس  ار  وت  سب  ز 

وت مدرم  يافج  روج و  یئافو و  یب  ز 

هفوک يا  تساپ  هب  مثیم »  » هلان هرامه 

----------

( تبیصم  ) یلع ای  تسا  مخ  تیازع  هب  نودرگ  تماق 

یلع ای  تسا  مخ  تیازع  هب  نودرگ  تماق 

یلع ای  تسا  ملاع  رگج  مخز  وت  مخز 
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ماش حبص و  مالس  تنیبج  مخز  رب  وت و  رب 

یلع ای  تسا  مغ  ملاع  يداش  وت  مغ  اب 

كاخ ریز  كاپ  ناج  يا  وت  كاپ  نت  تفر 

یلع ای  تسا  متام  زا  يا  همیخ  ناهج  وت  یب 

هآ هآ  هاچ  رعق  زا  کلف  رب  دور  وت  یب 

یلع ای  تسا  مرحم  تلد  ياه  مغ  هب  هاچ 

ام ِناج  ام  نازوس  لد  تغاد  تخوس ز 

یلع ای  تسا  مهرم  ام  لد  غاد  هب  هیرگ 

لگ رد  ناهن  مالسا  ۀبعک 
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تسا لکشم  تسا 

یلع ای  تسا  مزمز  تمغ  نارای ز  هدید 

تسایلوا تسایبنا  رصب  کشا  وت  نوخ 

یلع ای  تسا  مک  تغاد  دنیرگب ز  هچ  ره 

یتخوس یتخورفا  همه  تاجن  رهب 

یلع ای  تسا  مدآ  ینب  ملظ  وت  خساپ 

ادا دش  ادج  مه  زا  وت  قرف  يا  وت  قح 

یلع ای  تسا  مکحم  يدنس  تنیبج  مخز 

هتخوس هتخورفا  ررش  شرعش  هب  هکنیا 

یلع ای  تسا  مثیم »  » رگج رب  ترس  مخز 

----------

( تبیصم  ) دینک رس  هب  تبیصم  كاخ  تسا  یلع  لتق 

دینک رس  هب  تبیصم  كاخ  تسا  یلع  لتق 

دینک ردپ  يارب  هیرگ  میتی  نوچمه 

لد نوخ  دیرابب  هفوک  ياه  لخن  يا 

دینک رحس  الوم  تبرغ  دای  هب  ار  بش 

دهد ناتربص  ادخ  یحو  نادناخ  يا 

دینک رظن  الوم  یلاخ  ياج  هب  بشما 

تسب بیبط  ار  یلع  قرف  مخز  هک  نونکا 

دینک رگج  مخز  هب  هیرگ  هن ، رس  مخز  رب 
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تسا یلع  رس  مخز  مهرم  کشا  دنچ  ره 

دینک رتشیب  شا  همطاف  دای  هک  دهاوخ 

شوگ هب  وا  ِوفعلا »  » ۀلان يادص  دیآ 

دینک رذگ  امرخ  ۀلخن  رانک  زک  بش 

دیشک امش  زا  یلع  هچ  ره  هفوک  لها  يا 

دینک رشبلاریخ  ترتع  هب  نآ  ناربج 

ناشگنس ماب ، رد و  دسر ز  رگا  ادرف 

دینک رپس  بنیز  يرای  يارب  ار  دوخ 

دیرواین قّدصت  تیب  لها  رب  ادرف 

دینک ربماغیپ  ترتع  ایح ز  مرش و 

دیناوخ
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مشچ نوخ ز  دیزیر  و  مثیم »  » رعش

دینک رو  هلعش  لد  شتآ  نایم  ار  ناج 

----------

( تبیصم  ) یلع يادخ  زا  بلط  گرم  هرامه  يدرک 

یلع يادخ  زا  بلط  گرم  هرامه  يدرک 

یلع اعد  تزامن  هب  دش  باجتسم  ات 

مدحبص هک  یتفخن  گرم  قوش  هب  ار  بش 

یلع ات ،  ود  اتکی ،  تعاطب  دوش  تقرف 

اه هنال  هب  ناغرم  هبارخ و  رد  لافطا 

یلع ازع ،  تیارب  دنا  هتفرگ  مه  اب 

زیخ ياج  نامیتی ز  هب  ردپ  نابرهم  يا 

یلع اذغ ،  بشما  رب  دوخ  ناکدوک  رب 

زیخ ياج  نامیتی ز  هب  رد  نابرهم  يا 

یلع اذغ ،  بشما  ربب  دوخ  ناکدوک  رب 

زار وت  اب  تشاد  نورد  زوس  ردق ز  بش  نآ 

یلع اضق  تهارب  هتفرگ  نیمک  بشماک 

دیشک یم  دایرف  هدوشگ و  بل  بارحم 

یلع ایم ،  دجسم  بناجب  یبشما  کی 

ورم ورم  دما  رد  هلانب  رد  ربمغیپ 

یلع اغد  مصخ  هشقن  ربخ ز  اب  يا 
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دوب هداد  تسد  زا  دوخ  ناج  میب ،  یتسه ز 

یلع اپ  وچ ،  دجسم  بناجب  یتشاذگب 

گرم قوشب  ار  دوخ  رخآ  ناذا  یتفگ 

یلع ادص  ار  دوخ  لتاق  باوخ  يدرک ز 

وت رینم  قرفب  دیسر  نیک  غیت  ات 

یلع ای  تفگ  دز و  هلان  دلخ  هب  ارهز 

وت قشع  درد  يرتشم  هتشگ  هک  مثیم " "

یلع الب  اب  ار  وت  يالو  دوب  قشاع 

----------

( تبیصم  ) تسا رطخ  جوم  هب  داجیا  ملاع  یتشک 

تسا رطخ  جوم  هب  داجیا  ملاع  یتشک 

تسا رس  ریز  رگم  زاب  يا  هئطوت  ار  خرچ 

تسا ربخاب  يرگد  موش  هشقن  زا  هفوک 

تسا رپسهر  یحبش  دجسم  بناج  بش  لد 

دیوپ دجسم  بناج  ناهن  هماج  رد  غیت 
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دیوگ یم  يا  هعجاف  زا  نخس  شهاگ  ماگ 

دزیر شهاگن  قرب  هعجاف  زا  ررش 

دزیر شهایس  کیرات و  لد  زا  یگ  هریت 

دزیر شهانگ  میمصت  راداد ز  مشخ 

دزیر شهار  رس  رب  رگنب  نوخ  نامسآ 

درآ دجسم  هب  يور  اج  همه  زا  باتش  اب 

دراد ار  یلع  نوخ  نتخیر  هشقن 

بش لزان  هقعاص  ءامس  ددرگ ز  شاک 

بشما لد  دوش  هراپ  مغ  هجنپ  زا  شاک 

بشما لتاق  هب  دیریگب  هار  رس  ای 

بشما لزنم  هب  دیناشنب  ار  یلع  ای 

دیآ باتن  افج  رهم  هرز  لیجعت  هب  هچ 

دیا بارحم  يوس  الوم  هک  دیراذگن 

نزب کنت  لد  ارادخ ز  هلان  نامسآ 

نزب گنس  اضق  ار ز  ردق  رمع  هشیش 

نزب گنن  نیا  ندرب  زا  دوخب  شتا  فوک 

نزب گنچ  یلع  دنبرمک  هب  رد  هقلح 

دیریگ شیابع  راقنمب  تخس  ناکغرم 

دیریگ شیارب  هحون  یگمه  ادرف  هنرو 

بشما بات  فک  هداد ز  ادخ  ربص  رهظم 
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بشما بارحم  بناج  دور  لیجعت  هب  هچ 

بشما باوخ  رب  هدز  يدارم  روپ  دوخ  مشچ 

بشما بآ  یلع  نوخ  زا  دهد  شغیت  هب  ات 

با رب  ملاع  یتسه  دور  کشا  زا  بشما 

بایرد ار  یلع  يا و  دوخب  هفوک  دجسم 

دریگب ار  اج  همه  نلفوط  هک  کیدزن  هدش 

دریگ ار  يده  ناکرا  تماق  هلزلز 

دریگ ار  اعد  بارحم  نماد  نوخ  جوم 

دریگ ار  ادخ  ریش  هر  تسین  رفن  کی 

شورخ دیرآ  رب  بارحم  دجسم و  ربنم و 

زا نایدجسم  يا  رخآ 
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شومخ دیتسشن  هچ 

داهن ماگ  ادخ  تیب  يوسب  الوم  هآ 

داهن ماجنا  رس  شیوخ  هگلتق  رد  ياپ 

داهن مالسا  تما  لدب  نارجه  غاد 

داهن ماب  ربز  رب  مدق  شوگ  رب  تسد 

دیوگ یم  ناهجب  ار  شنخس  رخآ  ییوگ 

دیوگ یم  ناذا  زیگنا  لد  زوسناج و  هچ  هن 

شرای لاصو  قوش  زا  هک  تسا  نیا  قشاع 

شرادیب دنک  باوخ  زا  دناوخ و  ار  مصخ 

شراک زا  دهد و  شریمض  رس  زا  ربخ 

شرادید فرش  دتفین  ریخات  هب  ات 

ددنب تماق  دباتشب و  همه  زا  رتدوز 

ددنب تمایق  تسد  وا  تماق  دوشن 

دزرل یم  ءامس  ضرا و  یلو  مارآ  تسوا 

دزرل یم  اج  همه  ملاع  وا  لد  زج 

دزرل یم  اعد  بارحمو و  ربنم  دجسم و 

دزرل یم  اضف  جوم  رد  هک  تسا  یغیت  تسد و 

دناد یم  ادخ  هداتفا  رطخر  قح د  ناج 

دناتسب وا  فک  زا  غیت  هک  تسین  رفن  کی 

دش هلزلز  نمیز  دود ،  اضف  هلعش ،  نامسآ 
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دش هلولو  اج  همه  یهانتم  ان  ملاع 

دش هلغلغ  اپب  شرع  رد  هک  هن  اهنت  هفوک 

دش هلحرم  نا  رد  دایرفب  یحو  لماح 

داتشک ار  یلزا  يادخ  نسح  دهاش 

دنتشک ار  یلع  هآ  نایدجسم  يا  هآ 

داتفا مهب  هرابکی  هک  تسا  ماظن  نیا 

هداتفا مدع  میب  رد  هک  تسا  دوجو  ای 

هداتفا ملق  هتشگ  نوخ  هب  هتشغآ  حول 

هداتفا متس  ریشمش  هب  ياپ  زا  یلع 

دنراد شیوسب  هدید  همه  شوه و  زا  هتفر 

زا دیاش 
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دنرآ ششوهب  زاب  نسح  کشا 

----------

( تبیصم  ) شوماخ تولخ و  اه  هچوک 

شوماخ تولخ و  اه  هچوک 

، شوپ هیس  هناخ  ازع ، نحص  نوچ  هدش  تملظ  ۀماج  زا  بش 

یحبش هدنام  هن  شومارف ، هتشگ  سک  همه  زیچ و  همه  ییوگ  وت 

، شوگ رب  هدز  تولخ  هچوک  زا  دسر  ییادص  هن  یمشچ ، ود  شیپ 

یکی رود ، زا  دسر  یم  مرگن  ار  یحبش  اپ و ، کت  کت  مونش  یم  ارچ ،

، رون دهد  کیرات  ۀچوک  ره  هب  روتسم ، خر  زا  خر و  هدیشوپ  هک  درم 

دور یم  اجک  دینیبب  هآ  دَُوب  هچوک  نآ  هللا  میلک  درم  نیا  منک  یم  نامگ 

رحب شلد  تسا ، شومخو  مارآ  هچ  روظنم ؟ تین و  ارو  تسیچ  و 

هب شامرخ  ۀناد  زا  رپ  نان و  زا  رپ  نابنا  هک  دینیبب  تسا ، شورخ 

تسوا رظتنم  بش  لد  يریقف  هناریو  هب  هک  منامگ  هب  تسا  شود 

يریگب هک  ییاجک  تسود  يا  دهد  یم  ادن  هناریو  هشوگ  زا  هک 

؟ ار ارقف  غارس  زاب  بش  لد 

تسا هتفرگب  ییارس  هناریو  هب  هدرک  ناکم  دنوادخ  شرع  ابجع 

نت امعا و  ةدید  زا  زج  هب  درادن  هک  يریقف  ریپ  کی  رس  نماد  هب 

هب ییاعد ، رکذ  شبل  هب  ییاون ، گرب و  شا  یهت  تسد  هتسخ و 

مشچ ناگمه  ییاذغ ، هن  ییاود  هن  یبیبط  هن  ییاوه ، لاح و  شلد 

تبحص مه  هدش  يریما  هناریو  نماد  رد  هک  دینیبب  دییاشگب و  تریصب 
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دنخبل ز لگ  یتسه ؟ هک  وت  دسرپب  ریپ  نآ  رگا  يریقف ، ریپ  ۀتخابلد  و 

هک دیوگب  ریپ  نآ  خساپ  رد  دیور و  شبل  شخب  ناج 
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رد هدش  يریقف 

هتفرگ نابنا و  یکی  ششود  هب  زاب  ابجع  يریقف ، رای  بش  لد  نیا 

دنز ماتیا  هب  هک  رگید  ۀناریو  يوس  دیوپ  هچوک و  هر  تسا 

.ار اذغ  زاب  مرک  فطل و  زا  همه  رب  دربب  رس ،

؟ یتسه هک  دنتفگن  دندیدن و  هک  ادیپ  وت  يور  اج  همه  يا  یتسیک ؟

وت ییارقف ، لیخ  ِییاهنت  بش  غارچ  وت  ییادخ ، ریش  نامه  وت 

لد رد  ردپ  ماتیا ، هب  وت  ییارس ، ود  لوسر  رای  دُحا  بازحا و  هب 

، یلخن يولهپ  یهگ  هاچ و  نخس  مه  یهگ  وت  ییارس ، هناریو 

زا دکچ  یم  یهگ  يرابب و  کشا  رصب  ز  يراذگ ، هرهچ  نیمز  هب 

بحرم یهگ  راکیپ ، فص  رد  ودع  نوخ  نیمز  هب  تغیت  ۀضبق 

ۀلسلس رد  وت  تسد  یهگ  رابررش ، ریشمش  هب  ورمع  یشکربیخ و 

، راداد تجح  يا  دوخ  شفک  ینز  هلصو  یهگ  راکمتس ، مصخ 

، راک ادخ  تسد  يا  دَوب  تتانق  رفح  یهگ  یشرع و  ۀلق  یهگ 

لییربج هب  داتسا  یهگ  ینیشن ، هناخ  یهگ  یناکم و  شرع  یهگ 

هک تفگ  ناوتن  یشود ، هب  کشم  نزریپ  نآ  روای  یهگ  ینیما و 

.ار ادخ  وت  نایب  قیفوت  هب  میسانشب  ات  وگب  وت  یتسه ، هک  وت ، یتسه 

؟ دندیرب وت  زک  دش  هچ  دندیدن ، وت  زا  افو  رهم و  زج  هب  هک  ناساپسان 

وت قرف  ارچ  دندیشک ؟ غیت  اعد  بارحم  هب  ریصقت  هچ  هب  ار  ادخ 

، ادن داد  ادخ  کیپ  ادا ، دیدرگ  وت  قح  بجع  دندیرد ؟ دادیب  هر  زا  ار 
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هب تشگ  ادخ ، ریش  نوخ  هب  تفخ  اده ، ناکرا  مدهنم  دش  هک  هآ 

ۀلان نیا  هرسکی  نایدجسم  اعد ، تاجانم و  حور  ادف ، بارحم 

، دندیرد شیوخ  رگج  نابیرگ ، ياج  مغ  هجنپ  زا  همه  هدینش  زوسناج 

همه دندیدب  دندیود و  بارحم  يوس  وس ، ره  ز  دندیشک ، هلان  لد  ز 

اب هتفس و  رهگ  شیوخ  بل  لعل  زا  هتفخ و  نوخ  می  رد  ادخ  نید 

هگ شوه  زا  دور  یم  یهگ  هتفگ ، بر  تزف و  زا  نخس  نینوخ  تروص 

نیبج مخز  زا  شا  هتسخ  لد  نوخ  دنز  شوه ، رب  هدمآ  نسح  کشا  زا 

یمرج هچ  هب  ار  ادخ  تفگ  دوخ  لتاق  اب  هتخوس  رگج  زوس  ز  شوج ،

.ار افو  ناسحا و  همه  نآ  یلع  يدید ز  هک  وت  يدیشک ؟ غیت  میور  هب 

هناخ يوس  هب  ار  یلع  دنرآ  هک  دندوشگ  تسد  ناشف  کشا  نت  همه 

هک داد  ادن  درک و  قفا  هب  یهاگن  درد  مغ و  زوس و  نآ  رد  هاگان  هک 

یلع مشچ  ینزرس و  قفا  بیج  زا  وت  مایا  همه  رد  دشن  حبص ! يا 

لد رد  ادف  تشگ  ابجع  دشابن ، رادیب  وت  يور  ندزرس  زا  رتشیپ 

حتاف نآ  یلع  رثوک ، یقاس  نآ  یلع  ربمیپ ، ناج  اعد ، بارحم 

لدع نآ  یلع  مرکم ، حور  نآ  یلع  رفظم ، ریم  نآ  یلع  ربیخ ،

، دنوادخ هب  ملاع ، ربهر  نیرت  مولظم  تما و  سرداد  نآ  یلع  مسجم ،

مکاح دوخ  هک  تسا  یلدع  ۀتشک  یلع  هک  ارهز  ربمغیپ و  هب 

، دوب نآ  يرجم  دوخ  هدوب و  نآ 
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رت شیپ  اود  داد  رگم  دیدینشن  ار  ادخ 

يدرمناوج مارکا و  دیشخب ز  هک  دیدینشن  ار ؟ دوخ  لتاق  دوخ  نتشک  زا 

هک وگ  یلع  لثم  رگد  تفای  ناوتن  نمشد ؟ هب  غیت  دوخ 

.ار امس  ار و  نیمز  دنیوپب 

----------

( تبیصم ! ) یلع ای  نابیرغ  ماش  تمتام  رد  هدش  هفوک 

! یلع ای  نابیرغ  ماش  تمتام  رد  هدش  هفوک 

! یلع ای  ناشیرپ  ملاع  دَوب  بنیز  يوسیگ  نوچ 

همه زا  یفخم  مارآ و  همطاف  نوچمه  هک  ادرد 

! یلعای ناهنپوت  مسج  نیمز  كاخرد  تشگ  بش 

یلو ینادرم  هاش  وت  یلع ، ینآرق  حور  وت 

! یلع ای  ناوارف  ملظ  وت  لثم  هدیدن  يدرم 

ازع کشا  هدش  شتوق  اذغ  یب  میتی  لفط 

! یلع ای  نایرگ  مشچ  اب  دنز  یم  تیادص  بشما 

تتبرت يور  هتشونب  تتبرغ  کشا  هب  مدید 

! یلع ای  نایاپ  هب  دمآ  رگج  نوخ  اب  وت  رمع 

یتشاد ارهز  شاک  يا  یتشاذگب  نیمز  رب  رس 

! یلع ای  ناملس  رامع و  ترس  يالاب  دندوب 

روخم مغ  دش  ادج  مه  زا  روخم  مغ  دش  ات  ود  تقرف 

! یلع ای  نامرد  وت  مخز  دوش  یم  ارهز  کشا  اب 
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نوخ يایرد  دش  بارحم  نوگ  هلال  نوخ  زا  وت  تیور 

! یلع ای  نآرق  دننام  دش  زاب  مه  زا  وت  قرف 

دش هدولآرهز  ریشمش  وت  ياه  تبحم  رجا 

! یلع ای  ناماد  هب  يراج  نیبج  زا  دش  تلد  نوخ 

زامن نآ  رانک  يدناوخ  زادگ  زوس و  اب  هک  یلخن 

! یلع ای  نابیرگ  رد  رس  درب  یم  ترجه  بشما ز 

هتشگ لد 
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تمتام زا  يا  همیخ  بش  تمغ  يایرد 

! یلع ای  نابیرغ  ماش  تمثیم »  » زور هدیدرگ 

----------

( تبیصم ) وت ۀتسخ  ندب  دش  ناهن  كاخ  رد  هچ  رگ 

وت ۀتسخ  ندب  دش  ناهن  كاخ  رد  هچ  رگ 

وت ۀتسب  رد  ۀناخ  دوب  قلخ  ۀبعک 

يدزن مد  يدش  بآ  یتخوس و  ناس  عمش 

وت ۀتسهآ  ۀیرگزا  هتخوس  ناهج  هک 

شوماخ بل  رب  هدش  تناذا  ياوآ  هچ  رگ 

وت ۀتسدلگز  دیحوت  ۀلال  دمد  یم 

درگن لتاق  هب  فطل  زا  وت  لثم  ات  تسیک 

وت ۀتسب  نوخز  مشچ  هگن  يادف  يا 

دوب هک  دننادب  تشاذگن  وت  دنخبل  لگ 

وت ۀتسراو  لد  نورد  هصغ  ناهج  کی 

دشن هاگآ  تلد  دردز  هظحل  کی  قلخ ،

وت ۀتسویپ  ۀیرگ  سبز  دوب  ادص  یب 

نانج هب  دراذگب  رگ  درذگ  ارهز  هب  هچ 

وت ۀتسکشب  یناشیپ  هب  هتسکشب  تسد 

دوش قلخ  ام  لگ  بآ و  هک  زور  نآ  زا  شیپ 

وت ۀتسش  نوخ  هب  يور  رب  هتخیر  ام  کشا 
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راذگماو مرکز  ار  لد  هتخوس  مثیم ) )

وت ۀتسباو  هدش  يرمع  هتسر و  همه  زک 

( تبیصم ) وت ۀتسخ  ندب  دش  ناهن  كاخ  رد  هچ  رگ 

وت ۀتسخ  ندب  دش  ناهن  كاخ  رد  هچ  رگ 

وت ۀتسب  رد  ۀناخ  دوب  قلخ  ۀبعک 

يدزن مد  يدش  بآ  یتخوس و  ناس  عمش 

وت ۀتسهآ  ۀیرگزا  هتخوس  ناهج  هک 

شوماخ بل  رب  هدش  تناذا  ياوآ  هچ  رگ 

وت ۀتسدلگز  دیحوت  ۀلال  دمد  یم 

درگن لتاق  هب  فطل  زا  وت  لثم  ات  تسیک 

وت ۀتسب  نوخز  مشچ  هگن  يادف  يا 

دوب هک  دننادب  تشاذگن  وت  دنخبل  لگ 

وت ۀتسراو  لد  نورد  هصغ  ناهج  کی 

دشن هاگآ  تلد  دردز  هظحل  کی  قلخ ،

وت ۀتسویپ  ۀیرگ  سبز  دوب  ادص  یب 
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نانج هب  دراذگب  رگ  درذگ  ارهز  هب  هچ 

وت ۀتسکشب  یناشیپ  هب  هتسکشب  تسد 

دوش قلخ  ام  لگ  بآ و  هک  زور  نآ  زا  شیپ 

وت ۀتسش  نوخ  هب  يور  رب  هتخیر  ام  کشا 

راذگماو مرکز  ار  لد  هتخوس  مثیم ) )

وت ۀتسباو  هدش  يرمع  هتسر و  همه  زک 

----------

( تبیصم  ) یلع ةدید  ود  گشا  نایع  خر  هام  هب  هتشگ 

یلع ةدید  ود  گشا  نایع  خر  هام  هب  هتشگ 

یلع ةدیرپ  گنر  زا  دیآ  یئادج  يوب 

نایع ما  هدید  هب  هتشگ  هفوک و  هاچ  هدش  لد 

یلع ةدیمخ  ّدق  هتفرگ و  نوخ  تروص 

منک شتبرغ  هب  هیرگ  منک  شتبرت  دای ز 

یلع ةدیکچ  نوخ  ما  هدید  ود  زا  دکچ  یم 

شبش رد  هزانج  لمح  شبنیز  توکس  کشا و 

یلع ةدیهش  رای  تبرغ  يا ز  هرطاخ 

دنز یم  هام  هب  هلعش  دنز  یم  هاچ  هب  هلان 

یلع ةدیشک  هآ  لد  نورد  زا  بش  همین 

نوخ رپ ز  نیسح  مشچ  نوگ  هلال  تسادخ  هجو 

یلع ةدیرد  قرف  رب  هدیکچ  نسح  کشا 
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نیبب ار  رهد  یتسپ  نیبب  ار  رهق  تّدش 

یلع ةدید  ود  شیپ  دنز  ودع  ار  همطاف 

شلتاق هب  دهد  ریش  شلد  رب  هدیسر  رهز 

یلع ةدیا  بتکم و  یتسود  مصخ ، هب  هدوب 

وا وچمه  هک  درگن  ات  وک  هدیهش  ۀمطاف 

یلع ةدیشر  تخد  تماق  ورس  هدش  مخ 

شمغ شتآ  هدوب ز  شمثیم »  » مالک زوس 

یلع ةدیشک  درد  لد  زا  تسوا  ۀلان 

----------

( تبیصم ) یلع مرحم  بش  لد  يا  هاچ  هب  متفگ 

یلع مرحم  بش  لد  يا  هاچ  هب  متفگ 

یلع مدقم  رظتنم  شابم  بشما 

وت شوگ  دوب و  وا  تبرغ  يادص  بش  ره 

یلع متام  ۀمزمز  یئوت و  بشما 

بیرغ اه  هتسدلگ  هدنام و  شومخ  دجسم 

یلع مد  زا  هدش  هتسش  هفوک  بارحم 

دش مامت  مد  کی  دمآ و  غیت  هظحل  کی 

یلع مغ  یلع و  درد  یلع و  رمع 

لد مرحم  دوب  رمع  کی 
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دوبن یلو  اه 

یلع مدمه  یسک  هفوک  ياه  لخن  زج 

نیب لاصو  جح  نک و  ور  هفوک  هب  هبعک 

یلع مزمز  هدش  هتفرگ  نوخ  بارحم 

تفر سانشان  مه  دمآ و  سانشان  مه 

یلع ملاع  زا  ربخ  کی  تفاین  ملاع 

دوب هدنخ  دوب و  نابز  مخز  دوب و  مانشد 

یلع مهرم  نورد ، مخز  مایتلا  رد 

----------

( تبیصم ) یلع يارآ  لد  يور  نوخ  تشگ ز  نوگ  هلال 

یلع يارآ  لد  يور  نوخ  تشگ ز  نوگ  هلال 

یلع يابیز  خر  رب  نسح  کشا  دکچ  یم 

داد خساپ  شرحس  ياعد  هب  نیمآ  غرم 

یلع يانمت  دوب  نیمه  دنوادخ  زا 

بیرغ اهنت و  همطاف  نوچ  هک  تشاد  نامگ  هک 

یلع يانعر  تماق  دور  كاخ  لد  رد 

تشاد یناشیپ  هب  ریشمش  ۀبرض  کی  ياج 

یلع ياضعا  هب  دوب  نایع  مخز ، دص  ياج 

نوخ زا  ار  یلع  يور  هم  تسش  نامسآ 

یلع ياپ  فک  هب  ور  دهن  هک  نآ  ضوع 
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تسا مک  زاب  دوش  کشا  رگا  تسا  بآ  هچره 

یلع يامظع  متام  همطاف و  مغ  رد 

نیبج نوخ  زا  دش  خرس  ادخریش  تروص 

یلع يابیز  خر  یلیس  تشگ ز  نوگلین 

فجن نابایب  هب  دیآ  همطاف  نانج  زا 

یلع يامیس  كاپ ز  نیبج  نوخ  دنک  ات 

وفعلا یهلا  گناب  رظتنم  اه  لخن 

یلع ياه  بش  ۀلان  رظتنم  اه  هاچ 

ادخ دهاوخ ز  دیرگ و  نورد  زوس  زا  مثیم » »

یلع ياضما  هب  دنناسرب  ار  شا  هلان 

----------

( تبیصم ) الوم یناحور  رکیپ  زا  دنز  رپ  ناج  غرم 

الوم یناحور  رکیپ  زا  دنز  رپ  ناج  غرم 

الوم یناشیپ  هب  تسا  هتسشن  گرم  قرع 

شزیزع ناج  ندب ، سبح  زا  دش  دازآ  هچ  رگ 

الوم ینادنز  ۀلان  اهر  هنیس  زا  دشن 

ار ادخ  دیلانب  بارحم ، ربنم و  دجسم و 

الوم ینارون  تروص  هدش  هتسش  نوخز  هک 

شکشاز باریس  هدمآ  بش  لد  امرخ  لخن 

الوم یناهنپ  ۀلان  زا  ربخ  دراد  هاچ 
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نوخ زا  رپ  بارحم  هداّجس و  ربنم و  دجسم و 

یناشفا لگ  هب  دزان  هک  تسا  یقشع  مزب 
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الوم

هبارخ لافطا و  ۀیرگ  یهت و  ياه  هرفس 

الوم ینامهم  بش  هاوگ  دنتسه  همه 

نمشد هب  ریشمش  دشخب و  دوخ  لتاق  رب  ریش 

الوم یناث  یسک  تسین  ادخ  لثم  ادخب 

دیوگ دیرگ و  یلع  تاجانم  ياپ  بش  غرم 

الوم ینافوط  لد  اجک و  حون  زجعم 

شنابز دنریگ  و  مثیم )  ) زا بل  دنز  دبوگ و 

الوم یناوخانث  مرگ  دوب  شاضعا  همه 

----------

( تبیصم ) تسا نم  ياعد  قشاع  بش ، غرم 

تسا نم  ياعد  قشاع  بش ، غرم 

تسا نم  ياه  هلان  قاتشم  هاچ 

ناتسلخن هانگ  یب  نماد 

تسا نم  يادص  یب  کشا  زا  لجخ 

نم تبرغ  تارطاخ  رتفد 

تسا نم  يادج  رگدکی  زا  ِقرف 

مهاوخ یمن  اود  بیبط و  نم 

تسا نم  ياود  همطاف  ندید 

سفن هب  سفن  متسب و  ورف  بل 
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تسا نم  ياون  همطاف  همطاف 

دیربب ملتاق  رهب  ار  ریش 

تسا نم  ياذغ  نیرخآ  نیا  هچ  رگ 

دریگ ازج  دنک  یبوخ  هک  ره 

تسا نم  يازج  نوخ  قرغ  تروص 

دناد ادخ  یلو  مبیرغ  نم 

تسا نم  يازع  لفحم  یلد  ره 

نم یبیرغ  ۀصق  نم  کشا 

تسا نم  ياعد  لصاح  نم  گرم 

دیرذگ یم  هبارخ  زک  یهگ  هگ 

تسا نم  يانشآ  تساجنآ  يریپ 

رامیب ناک  دینک  شمارتحا 

تسا نم  يافو  اب  رای  مدمه و 

نک رس  اون  ممتام  زا  مثیم ) )

تسا نم  ياونین  هیرگ  زا  ملاع 

----------

( تبیصم  ) دوب ریشمش  مد  اهنت  شلد  مخز  مهرم 

دوب ریشمش  مد  اهنت  شلد  مخز  مهرم 

دوب ریس  مدرم  وا ز  دندوب  ریس  وا  زا  مدرم 

رگج رب  شتآ  قلح ، رد  ناوختسا  مشچ ، رد  راخ 
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دوب ریت  وا  ۀنیس  رد  نامک ، نودرگ  فک  رد 

گرم ماگنه  شتورث  اپ و  ریز  ملاع  جنگ 

دوب ریشمش  کی  بسا ، کی  وج ، نان  صرق  دنچ 

رثا شناج  رب  درک  لتاق  غیت  رهز  دوز 

دوب رید  اما  دروآ  بیبط  وا  رب  یبتجم 

دیهش دجسم  رد  تشگ  ایند ، هب  دمآ  مرح  رد 

ریسفت نیمه  ار  شکاپ  نوخ  هرطق  هرطق 
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دوب

هانگ لها  رب  تسین ، یهانگ  مک  یهانگ  یب 

دوب ریصقت  نیرتالاب  یلع  لدع  تدش 

شرس زا  دز  یم  هراوف  نوخ  هداتفا ، نیمز  رب 

دوب ریبکت  شبل  رب  قوش و  کشا  شمشچ  ود  رد 

لاس هس  تصش و  وا  رمع  زا  دوب  هدیدرگ  یط  هچرگ 

دوب ریپ  ارهز  غاد  زا  بابش  مایا  رد  وا 

مرک زا  داتسرف  یم  دوخ  لتاق  رهب  ریش ،

دوب ریش  شیاذغ  اهنت  دوخ  هک  نآ  دوجو  اب 

یتسود قدص و  فطل و  مثیم »!  » دوب الوم  راک 

دوب ریوزت  هلیح و  روج و  ملظ و  ایند  راک 

----------

( تبیصم ) تسادص یب  کشا  زا  رپ  رهش  شومخ و  دجسم ،

تسادص یب  کشا  زا  رپ  رهش  شومخ و  دجسم ،

؟ تساجک یلع  هفوک  ۀتفرگ  نوخ  هاچ  يا 

دیا هدیشک  نابیرگ  هب  رس  هک  اه  لخن  يا 

تسامش ییاهنت  یبیرغ و  بش  بشما 

دنا هتفرگ  شتآ  ۀمیخ  مامت ، اه  لد 

تسالبرک نابیرغ  ماش  هفوک  يارحص 

تسا همطاف  شیپ  نانج  غاب  هب  یلع  بشما 
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تساه هبارخ  رد  وا  ۀتسکش  لد  اما 

نوخ نوگ ز  هلال  نیمز  ماما و  یب  هداجس 

تساعد یب  بارحم ، هدنام و  بیرغ  دجسم 

ربق يور  نفد ، زا  سپ  تخیر  بالگ  دیاب 

تسابتجم کشا  یلع  ربق  بالگ  بشما 

! یلع یتخوس  ناهج  قلخ  يارب  زا  وت 

تساوخن ار  وت  ایند  هک  فیح  رازه  اما 

ینک یم  هچ  ار  یلع  کشا  هفوک  هاچ  يا 

؟ تساهبرپ رد  نیا  تمیق  ردقچ  یناد 

رشب یماح  یلع  تفگ : هیرگ  هب  دیاب 

تسادخ ۀتشک  یلع  تشون : نوخ  هب  دیاب 

رشح مایق  ات  یلع  يازع  رد  هظحل  ره 

تساور دهد  ناج  رگا  راب  رازه  مثیم » »
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----------

( تبیصم  ) تسا یلع  نابیرگ  هب  رس  مَخ و  تسامرخ  لخن 

تسا یلع  نابیرگ  هب  رس  مَخ و  تسامرخ  لخن 

تسا یلع  نابیرغ  ماش  ای  تسا و  ردق  بش 

ادخ ریش  لد  نوخ  زا  هدش  رپ  ام  مشچ 

تسا یلع  ناهنپ  تبرت  زا  يا  هعطق  ام  لد 

فجن نابایب  كاخ  زا  دسر  ارهز  يوب 

تسا یلع  نامهم  همطاف  فجن  لها  يا  بشما 

دینک تاجانم  هفوک  رد  هک  لخن  ره  ياپ 

تسا یلع  نایرگ  هدید ي  رگج و  ِنوخ  ياج 

ازع هچ  دیایب  دیع  بش  هچ  بش  نیا  زا  دعب 

تسا یلع  نارجه  بش  گشا و  بش  اهبش  همه 

لدع تّدش  زا  دش  هتشک  یلع  هدجس  رد  هچ  رگ 

تسا یلع  ناتسلگز  نادنخ  هلال ي  کی  لدع 

نیب ییاقآ  يدرمناوج و  دوج و  مرک و 

تسا یلع  ناماد  هب  تسد  یلع  ِناج  لتاق 

هار هب  مشچ  ارقف  وس  کی  همطاف ، فرط  کی 

تسا یلع  نان  رظتنم  ینزریپ  فرط  کی 

وا ینالوط  هدجس ي  هتخابلد ي  كاخ ،

تسا یلع  نازوس  هنیس ي  هتخوسلد ي  هاچ 
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کشا هساک ي  دش  همه  نامیتی  ریش  هساک ي 

تسا یلع  نامیتی  مشچ  برد  هک  تسا  نوخ  لیس 

« مثیم  » ناشیرپ ياه  لد  یناشیرپ  هب 

تسا یلع  ناشیرپ  مالسا  تّما  دبا  ات 

----------

( تبیصم  ) دنا وت  نابیرگ  هب  رس  نایدجسم  طقف  هن 

دنا وت  نابیرگ  هب  رس  نایدجسم  طقف  هن 

دنا وت  نایرگ  همه  ارحص  بش و  هاچ و  لخن و 

ترس نوخ  زا  دش  خرس  هنگ  هچ  اب  تنماد 

دنا وت  ناماد  هب  تسد  ناهج  ود  قلخ  هک  يا 

هب يا 
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تساجک تامرخ  هسیک  وگب  هتفخ  نوخ 

دناوت ناسحا  هرفس  رظتنم  ارقف 

باوخ هب  دنتفر  همه  هنسرگ  هک  یناکدوک 

دناوت نازیزع  دنگوس  وت  نازیزع  هب 

رس هب  دندرب  وت  کشا  شطع  رد  اه  لخن 

دناوت ناهنپ  هلان  رظتنم  اه  هاچ 

وت بش  زامن  لاح  هتفیش  نارتخا 

دناوت نآرق  همغنرظتنم  اه  هوک 

ام هدید  زا  دکچ  یم  وت  یمولظم  کشا 

دناوت ناتسلگ  گرب  ام  لد  ياه  هراپ 

وت یمولظم  هب  دنیرگ  همه  اه  نامسآ 

دناوت نازوس  هنیس  هتخوس  نایشرع 

تشهب غاب  رد  هدش  ناشیرپ  روح  يوسیگ 

دناوت ناشیرپ  موثلک  بنیز و  طقف  هن 

ناهج ناج  يا  هتخوسلد  مثیم "  " لد هن 

دناوت ناویا  رئاز  همه  تسه  لد  هچ  ره 

----------

( تبیصم  ) دوب روراب  مغ  زا  لخن  مدوجو 

دوب روراب  مغ  زا  لخن  مدوجو 

دوب رگج  نوخ  ملصاح  مامت 
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مداد هویم  نارازه  هخاش  رهز 

دوب ربت  شین  مخساپ  انامه 

ردام ناتسپ  رب  لفط  زا  ملد 

دوب رت  قاتشم  لجا  رادید  هب 

دنتسکش ار  میاه  هخاش  هچ  رگا 

دوب رمث  منارازه  هخاش  ره  هب 

نمشد دولآرهز  غیت  زا  كاب  هچ 

دوب رطخ  ماک  رد  رمع  کی  یلع 

نم متشاد  لد  رد  مخز  نارازه 

دوب رس  مخز  نیا  زا  رت  يراک  سب  هک 

تشک ارم  هکنآ  همطاف  ناج  هب 

دوب رد  خیم  مجلم ،  نبا  غیت  هن 

ناوختسا نارازه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


ریگولگ مدوب 

دوب رصب  رد  مراخ  شین  نارازه 

دایرف مخز  نارازه  مهآ  ره  هب 

دوب رتشین  نارازه  ممخز  ره  هب 

یتفگن یتشک  ارم  لتاق  يا  وت 

دوب رشب  راوخمغ  رمع  کی  یلع 

یماما قرف  رب  ریشمش  يدز 

دوب ردپ  زا  رت  نابرهم  یتح  هک 

" مثیم  " سیونب لد  نوخ  کشا و  هب 

دوب رت  مولظم  همطاف  زا  یلع 

----------

( تبیصم ) مدیآ دای  نتشیوخ  رمع  نارود  زا  هگ  ره 

مدیآ دای  نتشیوخ  رمع  نارود  زا  هگ  ره 

مدیآ دای  نحم  جنر و  مغ و  درد و  ناهج  کی 

رمعز مازیب  هکسب  ایندز  مریگلد  هکسب 

مدیآ دای  نزحلا  تیب  زا  غاب  رد  مور  رگ 

دای هب  درآ  يا  هظحل  رگ  مهز  دشاپ  نامسآ 

مدیآ دای  نم  هک  مغ  ياه  هوک  نآ  زا  یهاک 

ادص یب  دزیر  یعمش  هک  منیب  اجک  ره 

مدیآ دای  نتخوس  ارهز  ربق  رانک  زا 
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فیعض یمسج  رب  دنشوپ  نفک  منیب  اجک  ره 

مدیآ دای  نفک  مدرک  دوخ  هک  یکاپ  نت  زا 

دتفوا مهاگن  ارهز  لتاق  رب  اجک  ره 

مدیآ دای  نسح  کشا  بنیز و  هاگن  زا 

يا هلال  منیب  هدزآ  اهراخ  شینز  رگ 

مدیآ دای  نمجنا  نابز  مخز  لد و  زا 

تسا شوخ  لتاق  ندید  اب  ملد  مغ  موجه  رد 

مدیآ دای  ننملاوذ  يادخ  تاقالم  زک 

كاخ يور  منیبب  يراج  رگا  یمولظم  نوخ 

مدیآ دای  نتشیوخ  نوخ  بارحم و  نماد 

مشکیم یهآ  هنیس  قمعز  هگ  ره  ممثیم ) )

دای نسحلاوب  ياه  هلان  رارش  زا 
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مدیآ

----------

هیریدغ

تسادخ یحو  کیپ  ياهبل  هب  رون  مایپ 

( هیریدغ  ) تسادخ یحو  کیپ  ياهبل  هب  رون  مایپ 

تسالو لها  دیع  هک  تیالو  دورس  ناوخب 

نزب ریدغ  مخ  زا  روهط  بارش  اب 

تسادخ بارش  نیا  یقاس  هک  تس  هاوگ  ادخ 

تسیلع يالو  یم  یم ،  مخ و  ریدغ  زا  مخ 

تساطخ هداب  ماج و  یقاس و  تبحص  هنرگ  و 

یلع دیع  دمحا ، دیع  ، ادخ دیع  ریدغ ، 

تساعد دیع  ریدغ  شیاین  دیع  ریدغ 

اه يدیپس  همه  دیپس  حبص  ریدغ 

تساه یهایس  نمشد  ادخ ، رون  ریدغ ، 

مایا فرشا  دایعا و  دیس  ریدغ 

تسا یحضا  هزور و  دیع  زا  رتبوخ  ریدغ 

رشح ات  نید  لامک  راد  هلسلس  ریدغ 

تسا هللا  یلو  یلع  راد  هنیآ  ریدغ 

ندوب یلع  اب  رمع  همه  دیع  ریدغ 

تسازج زور  باذع  زا  تاجن  نشج  ریدغ 
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قح یلجت  نارواب  قح  همه  رب  ریدغ 

تساده غارچ  ناگتشگ  مگ  همه  ربب  ریدغ 

ملاع رد  هعیش  دوصقم  هبعک  ریدغ 

تسایند رد  قلخ  دوعوم  تنج  ریدغ 

رمع همه  ایبنا  غیلبت  لصاح  ریدغ 

تسا اج  همه  ایلوا  دیحوت  هویم  ریدغ 

وه الا  هلا  هنییآ ال  ریدغ 

تسا یلعالا  یبر  ناحبس  تیا  ریدغ 

( مالسلا هیلع   ) ربمغیپ هب  ادخ  زا  رون  هیده  ریدغ 

تسام هنیس  هب  یلع  يالو  شقن  ریدغ 

نیمز لها  امس و  للها  هبعک  رب  ریدغ 

تسامس قلخ  نیمز و  قلخ  هلبق  ریدغ 

ضحم تقیقح  کی  هدنز  دنس  کی  ریدغ 

تسابیز هنادواج و  يا  هرطاخ  ریدغ 

یلع ناوریپ  مشچ  ینشور  ریدغ 

گنت لد  زا  ریدغ 
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تساشگ هدقع  لوسر 

شوماخ یلو  نخس  مه  ناگمه  اب  ریدغ 

تساهنت یلو  انشآ  سک  همه  اب  ریدغ 

هالاو نم  لاو  خیرات  هحفص  ریدغ 

تساداع نم  داع  خیبوت  هیآ  ریدغ 

دنلب ریدغ  هدیتفت  لد  زا  زونه 

تسازف حور  ياوناب  یلع  حدم  يادص 

شوگ رد  دوب  یلع  فصو  رهوگ  زونه 

تسارس هحیدم  یفطصم  بل  لعل  زونه 

دیور کنید  تلمکا  هلال  زونه 

تسایوگ یتمعن  تممتا  یطوط  زونه 

دنلب تسادن  ار  كالول  هجاوخ  زونه 

تسالوم یلع  منم  ربمیپ  ار  هک  ره  هک 

میالوا سفن  هب  ار  ناگمه  نم  هکنانچ 

تسالوا وا  هب  وا  سفن  زا  نم  یصو  یلع 

ملعا یلع  ملاع و  یلع  میلع و  یلع 

تسالوا یلع  یلاو و  یلع  یلو و  یلع 

مسج ملاع  مامت  حور و  تقیقح  یلع 

تسایرد ناهج  همه  حون و  هنیفس  یلع 

قح تخانش  رد  لیربج  سردم  یلع 
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تسامس الا  ملع  هب  مدآ  ملعم  یلع 

رفک یمامت  وا  ضغب  نید ،  یمامت  یلع 

تسادخ يودع  وا  مصخ  ادخ ،  یلو  یلع 

نم رادرب  تما و  ردپ  دوب  یلع 

تسادخ ریما  یلع  ادخ و  ریغس  یلع 

مزمز یلع  هبعک و  یلع  جح و  تسیلع 

تساعسم یلع  هورم و  یلع  افس و  یلع 

نازیم یلع  رشحم و  یلع  طارص و  یلع 

تسابوط یلع  رثوک و  یلع  تشهب و  یلع 

دننام یب  هرامه  ربمیپ  صخش  وچ  یلع 

تساتمه یب  هشیمه  یهللا  تاذ  وچ  یلع 

دوهشم یلع  دهاش و  یلع  دیهش و  یلع 

هانپ یلع 
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تساجنم یلع  اجلم و  یلع  و 

دوجس عوکر و  یلع  هماقا ،  ناذا و  یلع 

تساعد مالس و  یلع  دوعق  مایق و  یلع 

میلک نابز  رب  دیحوت  تقیقح  یلع 

تساضیب دی  یلع  روط و  یلجت  یلع 

ربمیپ سفن  محل و  مد و  یصو و  یلع 

ارهز رهوش  تسا و  نینسحلاوبا  یلع 

درگ وا  رودب  تقیقح  قح و  تسا  یلع 

تسایوپ وا  طخ  هب  تلادع  لدع و  تسا  یلع 

ردق  ، رثوک رون و  ناقرف و  دمحم و  یلع 

تساهاط فسوی و  نیسای و  لمزم و  یلع 

ملع هنیدم  رد  دمحم  لوق  هب  یلع 

تساطخ هشیمه  اطخ  هار  هک  يآرد  رد  ز 

قلخب ریگب و  یبن  زا  ار  هلزنم  ثیدح 

تسا یسوم  فلاخم  نوراه  فلاخم  وگب 

تسا یبن  سفن  هک  یسکنآ  یبن  یصو  دوب 

تسایور کی  ریدغ  ( ثیدح هکنیا   ) متفرگ

لوسر یصو  دوب  ریبخ  رد  هدننک 

تساجک لقع  داهج ،  زا  رارف  درک  هکنا  هن 

ار تماما  دزس  ینولس ،  تفگ  هک  یسک 
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تسایوگ دوخ  لهج  هب  الولب ،  هک  یسک  نآ  هن 

تسا یبن  نیشناج  تفخ  یبن  یج  هک  یسک 

تخاس یم  ار  شیوخ  ناج  یتحار  هکنآ  هن 

دوش قلخ  ماما  ارهز  لتاق  هنوگچ 

تسانت یلع  ای  تسین  فرش  درم  هنیدم 

رتسگ متس  نآ  هب  دنزروب  رهم  هنوگچ 

تسارهز هناخ  رود  وا  شتآ  دود  هک 

دناد دوخ  ماما  ار  یلع  ریغ  هنوگچ 

تسادخ لوسر  هنییآ  اپارس  وا  هک 

دای هب  تسارم  یفطصم  بل  ود  زا  یثیدح 
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تساور تساور  رگا  مسیونب  رز  بآ  هب 

مورن یلع  نمشد  یپ  تسا  هاوگ  ادخ 

تسادج هداز  مارح  زا  شهر  هداز  لالح 

یبن شود  زارف  رب  دنکش  تب  هک  یسک 

تسالوا یسک  ره  تفالخ ز  ظفح  يارب 

تسا یلع  دوجو  نامه  تفالخ  هب  نم  هاوگ 

تسا هاوگ  باتفآ  دییاتب  باتفآ  هک 

مولعم قح  باتک  رد  وا  تماما  دوب 

تسادیپ اضف  رددیشروخ  تروص  هک  نانچ 

دنگوس یضترم  نیب  ادخ  ناگدید  هب 

تسامعا شا  هدید  دید  یلع  ریغ  هک  یسک 

ادرف دوب  رگا  تنیلقث  تدابع 

تسالیوا لیو و  هب  تیالو  نودب  ار  وت 

دومرف دوخ  یصو  ار  یلع  هک  یبن  نآ  هب 

تسالوم نآ  يانث  شمامت  هک  یبن  نآ  هب 

تسا یلع  يالو  یب  هک  یباوص  تسین  باوص 

تساپرب یلع  یب  هک  يزامن  تسین  زامن 

تسا زاب  یلع  یب  هک  یناهد  داب  هتسکش 

تسایوگ یلع  یب  هک  ینابز  داب  هدیرب 

تعاط رگا  یلع  نودب  تسا  درمت 
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تساوقت رگا  یلع ،  ياوس  تسا  فسات 

ربمغیپ قح  هب  نارق  هیآ  هیآ  هب 

تسانف یتسین و  گرم و  یلع  ریغ  هار  هک 

تسا یلعز  ادج  شهر  سک  ره  هک  تساوگ  ادخ 

تسایرد یهار  نوعرف  رکشل  ناسب 

وا زا  دنوش  ادج  قیالخ  مامت  رگا 

تساطخ قلخ  مامت  هار  هک  تساوگ  ادخ 

سب هداد و  تسد  هنیزوب  هب  روح  ياج  هب 

تساوخ ربهرو  ماما  ار  یلع  ریغ  هک  یسک 

دیوگ یفطصم  حور  نابز  رازه  دص  هب 

تسامش ماما  یلع  تما  مامت  يا  هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 943 

http://www.ghaemiyeh.com


دنکن ادخ  یضترم  زا  ندش  ادج  نم و 

تسادخز ادج  یلع  زا  ادج  تشگ  هک  ره  هک 

تسا كانبضغ  وا  ملظ  زا  همطاف  هکیسک 

تسالب جنر و  هودناو و  مغ  شتماما 

ارهز مرتخد  مشخ  یبن  تفگنرگم 

تساتمه یب  راگدنوادخ  مشخ  رارش 

یلع قح و  دنا ،  مه  اب  یبن  تفگن  رگم 

تساهنت قح  هنایم  رد  دوبن  یلع  رگا 

هللا مسب  دمح  دمح و  رد  نآرق  مامت 

تساب هطقن  وچ  یلع  اب  رد  هلمسب  مامت 

تسوا وریپ  هک  ره  زورما  هک  تساوگ  ادخ 

تسادرف قح  باذع  میحج و  رانز  نوصم 

وا تیالو  زا  هرذ  کی  هک  تسا  یسک  یلع 

تسازج زور  قلخ  یمامت  شخب  تاجن 

وا تبحم  زا  لدرخ  کی  هک  تسا  یسک  یلع 

تسایند رد  هچنآ  ایند و  تسا ز  رتوکن 

دنکن وربآ  بسک  شرد  كاخز  رگا 

تساور وربآ  رشح  رد  هک  دینک  نیقی 

تفگ ناوتن  يادخ  ار  ادخ  ریغ  هکنانچ 

تساطخ تفگ  هفیلخ  سک  یلع  ریغب  رگا 
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غیت هب  دننک  ادج  مدنب  دنب ز  هک  وگب 

تسالوم یلع  ادن  دیآ  مدنب  دنب  ز 

دنشک راد  هب  ای  مدنشک و  غیت  هب  رگ  ا 

تسایوگ وا  دمح  هب  مدوجو  هکلب  هن  نابز 

یلع هار  زج ز  هار  درین  یسک  قح  هب 

تسار هر  دوب  یلع  هار  هک  اب ش  شوه  هب 

ادرف دوب  یلع  تسدب  دمحی  اول 

تساول دنلب  نیا  لظ  رد  رشحم  مامت 

دنیآ اول  نید  تحت  رد  همه  ناربمیپ 

سدقم ياول  نیا  هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 945 

http://www.ghaemiyeh.com


تسادخ ياول  نامه 

دندرک ادج  یلع  زا  ار  وت  هک  یسک  الا 

تساجک رشح  باتفآ  رد  وت  هاگانپ 

تسین يراک  دلبخ  تمایق  زورب  ارم 

تسادیپ یلع  تروص  رد  همه  نم  تشهب 

دشاب یلع  یب  هک  یتشهب  تسا  منهج 

تسابیز یلع ،  ینارون  خر  اب  میحج 

یلع صخش  وچ  نتفای  ناوت  ماما  اجک 

تسادگ نیشن  مه  دنوادخ و  مالک  مه  هک 

دهد رون  باتفآ  امش  مشچ  هب  رگا 

تسام رس  رب  رهپس  هن  نیا  هیاس  هک  رگو 

لگ هلال و  هب  دزرو  یم  رحس  میسن  رگا 

تسایض غورف و  ار  هام  بش  تملظ  هب  رگا 

هراتس زا  تاوامس  تامت  رگا 

تسارحص نماد  زیربل  هدئام  وچ  رگ  و 

يرپ یمدآ و  تسا و  روح  هتشرف و  رگا 

تسالع شرع  تشهب و  امس و  نیمز و  رگا 

دمحا رغصا و  تسا و  دیفس  هایس و  رگا 

تساسم حبص و  هک  ای  یبش  زور و  هک  رگا 

تسا یلع  تسود  نمی  زا  هک  تساوگ  ادخ 
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تساوگ يادخ  یلع  تقلخ ،  ثعاب  تسیلع 

يادخ هکنا  زا  شیپ  دوب  ادخ  یلوی  لع 

تسرآ ار  تانئاک  همه  نک ،  فرح  هب 

ار ملاع  درک  لخلع  يارب  ادخ 

تساوخ یم  دوخ  يرب  وا  تقلخ  هکنانچ 

یلع دوجو  یب  داجیا  ملاع  مامت 

تسایرد رد ،  يادخان  یب  یتشک  ناب 

موصعم هدراهچ  يالوت  تسا  سب  ارم 

تساهتمعن مامت  قوف  تیالو  نیا  هک 

؟  نم ترتع  باتک و  ربمیپ  تفکن  رگم 

هتسویپ هک  تسا  یتنما 
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؟  تسامش نایم  رد 

دنوشن ادج  مهز  ود ،  نیا  هک  تفگن  رگم 

تسادج ود  ره  دش ز  هک  ره  یکی  ادج ز  رگا 

دنا تشگنا  ود  نیا  وچ  ود ،  نیا  هک  تفگن  رگم 

تسات ود  هرامش  رد  هچرگ  یکی  داحتا  زک 

نیلقث رب  هتسب  تسا  نیلقث  تدابع 

تسابع لا  رهم  هدنب  ره  تعاط  رهم  هک 

موصعم هدراهچ  حاورا  هب  داب  دورد 

تسارس ود  ره  تاجن  نانآ  تقیرط  رد  هک 

( مالسلا هیلع   ) یلع راچ  نیسح و  مالسلا ) هیلع  ) دمحم راچ  لوتب و 

تساسوم رفعج و  ودنآ  نسح و  شمان  ود 

تسین هک  تسین  تاجن  نانآ  تبحم  زجب 

تساجنیا تاجن  ناشناماد ،  هب  گنچ  دینز 

ریدغ كاخ  تسا  یلع  رکذ  لفحم  زونه 

تساونشان هک  تسا  یسک  شوگ  هب  دوس  هچ  یلو 

كاب هچ  یلع  رکنم  دوش  مصخ  هک  وگب 

تسادیپ ینک  رظن  وس  ره  هب  باتفآ  هک 

لوسر لوق  ریدغ و  ثیدح  هکنا  متفرگ 

تسامس ضرا و  ماما  نآ  یتسود  دارم 

تما نامسیر  دنکفا  شندرگب  ارچ 
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؟  تساوخرب یلع  هناشاک  دود ز  هک  دش  هچ 

تسا نیا  نیملسم  یمامت  نم ز  لاوس 

؟  تساور مصخ  هب   ، هن رازآ  همهنیا  تسودب 

شنارود داب  هاتوک  هقعاص  رمع  وچ 

تسارهز نتشک  هب  شماود  هک  یتفالخ 

ار همطاف  دندز  تفالخ  بضغ  يارب 

تساجک محر  تساجک  تورم  تساجک  فرش 

یحو هناخ  هب  یتمرح  یب  رد و ،  نتسکش 

؟  تسا یبرقلاوذ  هرابرد  هک  تسا  یتدوم 

تیب هدودص  دوب  مثیم "   " هدیصق رگا 
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تسادخ یلو  نآ  مان  هد  دص و  ددع  رد  هک 

کی ره  نتفگ  هک  ار  یلع  تسا  یلئاضف 

تسارغ هدیصق  نارازه  دنمزاین 

----------

تسا یلع  ای  زور  ادخ  دیع  زور  زورما 

( هیریدغ  ) تسا یلع  ای  زور  ادخ  دیع  زور  زورما 

تسا یلع  ادخ  مالک  قلخ و  ناهد  لقن 

تسا یلع  ادصکی  کلم  سنا و  ّنج و  دایرف 

تسا یلع  یضترم  ای  ۀنارت  ار  لیربج 

تسا یلع  اب  تساج  ره  رب  هک  ره  رود  کیدزن و 

تسا یلع  ام  رکذ  همزمز و  اعد و  روش و 

وگب یلع  الوم  یحو ز  لیئربج  يا 

وگب یلع  ای  یلع  رود  درگب  بشما 

داب هتسجخ  تقلخ  قلاخ و  گرزب  دیع 

داب هتسجخ  تّما  دمحا و  رورس  نشج 

داب هتسجخ  تمحر  ةدژم  یحو و  ياوآ 

داب هتسجخ  تدحو  يدانم  شوخ  توص 

داب هتسجخ  ترتع  يرادمامز  زور 

داب هتسجخ  تمعن  یمامت  نید  لامکا 

یتیاور وکین  هچ  تسا  دمحا  لوق  نیا 
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یتّما دایعا  لضفا  ریدغلا  موی 

تسا ربکا  دنوادخ  دیع  ریدغ  دیع 

تسا ربمیپ  گرزب  دیع  ریدغ  دیع 

تسا ردیح  يّالوت  دیع  ریدغ  دیع 

تسا رّهطم  لوتب  دیع  ریدغ  دیع 

تسا رسارس  ناماما  دیع  ریدغ  دیع 

تسا رترب  دایعا  همه  زا  ریدغ  دیع 

تسا شنیب  نافرع و  شناد و  لامک و  دیع 

تسا شنیرفآ  همه  دیع  هن ، وت  نم و  دیع 

متیالو بارش  زیر  ماج  هب  یقاس 

متیالو بان  رثوکز  نک  باریس 

متیالو باتک  رعش  نک ز  تسمرس 

متیالو بالگ  هدب ز  افص  خر  رب 

نم
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متیالو بارت  بارت و  وب  دبع 

متیالو باب  هب  تساجتلا  هتسویپ 

دش باجتسم  نم  بش  ره  ياعد  بشما 

دش بارت  وب  مرح  رتوبک  محور 

هدش نیمالا  حور  ۀنارت  زا  هدنز  ناج 

هدش نیقیلا  نیع  ۀمشچ  کشخ  يارحص 

هدش نیقی  لها  ۀبعک  ریدغ  تشد 

هدش نیتملا  لبح  تیالو  ۀناخلگ 

هدش نیملسم  همه  ماما  یلع  الوم 

هدش نید  لامکا  ۀیآ  هعیش  يدیع 

ددع یب  دّح و  یب  هله  نایریدغ  يا  ناه 

ددم یلع  ای  یگمه  ادصکی  دییوگ 

میتخاب راّرک  ردیح  رهم  هب  لد  ام 

میتخاون تیالو  ياون  ناج  يان  اب 

میتخادگ ّتبحم  رارش  رد  عمش  نوچ 

میتخاس لآ  یلع و  بتکم  هب  ار  دوخ 

میتخات تخات  ام  ةدیقع  رب  هک  همه  رب 

میتخانش ار  یلع  ریدغ  ۀبطخ  اب 

تسام شود  هب  تیالو  راب  میا  هعیش  ات 

تسام شوگ  هب  تمایق  مایق  ات  هبطخ  نیا 
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دش باتفآ  نخس  مه  هک  یلع  زا  ریغ 

دش باطخ  ربمیپ  ناج  هک  یلع  زا  ریغ 

دش باتکلا  ملع  بحاص  هک  یلع  زا  ریغ 

دش بان  مالسا  حتاف  هک  یلع  زا  ریغ 

دش بارت  وب  نیمز  يور  هک  یلع  زا  ریغ 

دش باسح  یب  شتبقنم  هک  یلع  زا  ریغ 

درشف اپ  گنج  رد  هنت  کی  هک  یلع  زا  ریغ 

دروخ مخز  راب  دون  تشگ و  لوسر  رود 

شردارب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هدناوخ  هک  یلع  زا  ریغ 

شرسمه تسا  هدوب  همطاف  هک  یلع  زا  ریغ 

ادخ هداد  هک  یلع  زا  ریغ 
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شربیخ حتف 

شرتسگ حدم  یبن  هدوب  هک  یلع  زا  ریغ 

شرشحم تسه  اول  ریز  هک  یلع  زا  ریغ 

شرتخد تسا  يربک  بنیز  هک  یلع  زا  ریغ 

داز هبعک  هب  ار  وا  شردام  هک  یلع  زا  ریغ 

داد هانپ  ار  دوخ  لتاق  هک  یلع  زا  ریغ 

تسیک ریلد  رمع و  تفرگ ز  رس  هک  يریش 

تسیک ریقف  درف  سنوم  دوب  هک  يریم 

تسیک ریغص  لفط  مدمه  تشگ  هک  يریپ 

تسیک ریسا  دش  ارو  سفن  وید  هک  يدرم 

تسیک ریش  راثیا ، تعاجش و  ۀشیب  رد 

تسیک ریما  ربمیپ  ناج  هب  نیملسم  رب 

تساجک یگنادرم  تّورم و  وک  فاصنا 

!؟ تساور تب  مادنا  رب  هبعک  سابل  ایآ 

یلع زج  تسیک  ادخ  يایلوا  يالوم 

یلع زج  تسیک  ادخ  ياول  هدنریگ 

یلع زج  تسیک  ادخ  ياشگ  هرگ  تسد 

یلع زج  تسیک  ادخ  ِیتا  له  قادصم 

یلع زج  تسیک  ادخ  ياّمنا  حودمم 

یلع زج  تسیک  ادخ  يامن  ادخ  يور 
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اجک دُحا  گنن  ربیخ و  دربن  درم 

!؟ اجک دُحا  گنج  يرارف  اجک  ردیح 

تسا یلع  ادخ  لوسر  ياج  تفخ  هک  يرای 

تسا یلع  امس  ضرا و  هب  لیئربج  حودمم 

تسا یلع  یتفال ، نخس  زا  سپ  یلع  ّالا 

تسا یلع  افص  یعس و  هورم و  ماقم و  نکر و 

تسا یلع  اعد  تدابع ، رکذ ، زامن ، نآرق ،

تسا یلع  ام  يالوم  ربهر و  هک  نادب  ایند 

تسین هفیقس  ّطخ  وریپ  ریدغ  درم 

تسین هفیلخ  سک  يوبن  ربنم  بصغ  اب 

یمن اوادم  رعش  هب  رگج  مخز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 955 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش

دوش یمن  او  لد  ةدقع  هدیصق  دص  اب 

دوش یمن  یسوم  ۀفیلخ  يرماس  ره 

دوش یمن  انیب  مدرم  لیلد  یمعا 

دوش یمن  اناد  ملاع  میعز  نادان 

دوش یمن  ارهز  هب  ماما  یلع  زا  ریغ 

تسا یلجنم  راّرک  ردیح  رهم  هب  مثیم » »

تسا یلع  وا  يالوم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شربمغیپ 

----------

اهراز هلال  هب  ایب  نم  عبط  یحو  نیما 

( هیریدغ  ) اهراز هلال  هب  ایب  نم  عبط  یحو  نیما 

اهراسخاش درگ  هب  نزب  رپ  جوا و  ریگب 

اهرابیوج فرط  هب  فرط  رهز  رُد  زیرب 

اهراذعلگ مزب  هب  دوخ  بان  رعش  رایب 

اهرازه ةویش  هب  یلع  زا  هدیصق  ناوخب 

اهراب تادف  منک  سفن  ره  هب  ناج  هک 

نزب يرس  ناشف  يُرد  الو  لفحم  هب  ایب 

نزب يرثوک  بارش  ایبنا  متخ  تسد  ز 

نزب يرذآ  هنیس  هب  ناشف  يرهوگ  هدید  ز 

نزب يرپ  ناتس  یلد  ربب  یمغ  ایب  یمد 
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نزب يرگید  ياون  یلع  یضترم  فصو  هب 

اهرارق لد  ربب ز  اهرابغ  ناج  وشب ز 

دش ریوک  نماد  هب  ادخ  تمحر  لوزن 

دش ریدغ  مسوم  هک  وگب  یلع  یلع  یلع 

دش ریما  دبالا  یلا  لزا  روشک  ماما 

دش ریزو  یفطصم  هب  دش  ریفس  ایربک  هب 

دش ریقح  وا  يودع  دش  زیزع  دش  وا  بّحم 

اهراخ تسوا  مشچ  هب  اه  طاشن  نیا  بلق  هب 

ادخ تمحر  لوزن  همه  رب  تسا  كرابم 

ادخ تّجح  مان  هب  قح  نید  تفای  لامک 

ادخ تمعن  مامت  دوب  یلع  تیالو 

ادخ تعاط  نیرق  دوب  یلع  تعاطا 

ّتبحم
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ادخ ّتبحم  نامه  دوب  یلع 

اهراهب وا  رهم  هب  دوش  لد  غاب  نازخ 

نیمز رد  هتفرگ  ادخ  ار  ریدغ  مسارم 

نینچ دنک  یم  باطخ  ناربمیپ  فرشا  هب 

نیشناج وت  رب  تسا  یلع  ایربک  لوسر  يا  هک 

نینمؤم ریم  تسا  یلع  ایبنا  ریپ  تسا  یلع 

نید رارق  دوب  یلع  قح  رادم  دوب  یلع 

اهرایرهش ّلک  هب  ّلُک  رایرهش  تسا  یلع 

یلع یب  تسین  ماقم  ایبنا  ّلک  ماقم 

یلع یب  تسین  مایق  نیمئاق  لیخ  مایق 

یلع یب  تسین  ماظن  نیمز  رد  نامسآ و  رد 

یلع یب  تسین  ماوق  ار  وت  مکحم  يانب 

یلع یب  تسین  مامت  ام  دزن  وت  تلاسر 

اهراگزور رمع  هب  دوب  یلع  نید  لامک 

ننملاوذ ّیح  مالک  دش  باطخ  یبن  رب  وچ 

نمجنا رد  هم  هکنانچ  نیملسم  نیب  داتس 

نتشیوخ تسد  يور  هب  ار  شیوخ  ناج  تفرگ 

نخس زجعم  ّدح  رت ز  غیلب  يا  هبطخ  هب 

نهد زا  رهوگ  دناشف  یضترم  فصو  هب  نانچ 

اهرابت فیاوط و  رس  زا  درب  شوه  هک 
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ادتبا هچ  اهتنا  هچ  نایلاوم  همه  الا 

ادن دهد  یم  لوسر  رسب  رس  شوگ  دیوش 

ادخ زا  مکح  هدیسر  اه  قلخ  مامت  رب  هک 

ادتقم تسوا  رب  یلع  یبن  منم  ار  هکنآ  ره 

ادُه لعشم  تسا  یلع  همه  ربهر  تسا  یلع 

اهرادتقا هتفرگ  وا  زا  قح  هکنآ  تسا  یلع 

شتدالو زا  نیّزم  دش  هبعک  هکنآ  تسا  یلع 

شتدارا وا  هب  دوب  یبن  ره  هکنآ  تسا  یلع 

وا زا  دوب  یصو  ره  هکنآ  تسا  یلع 
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شتداعس

شتدابع زا  تدابع  ناج  تفای  هکنآ  تسا  یلع 

شتدایس دوب  نایع  همه  رب  هکنآ  تسا  یلع 

اهرازراک مامت  حتاف  ریم و  تسا  یلع 

یلع زج  تسین  ریفس  لزی  مل  یّح  تاذ  هب 

یلع زج  تسین  ریزو  مربمیپ  دوخ  هک  نم  هب 

یلع زج  تسین  ریما  نینمؤم  تانمؤم و  هب 

یلع زج  تسین  ریسم  ار  میقتسم  طارص 

یلع زج  تسین  ربیخ  قح  زار  هب  وه  ّرس  هب 

اهراک زار  زمر و  لزا ز  زا  فقاو  تسا  یلع 

شرّخسم يا  هلمح  هب  دش  ردب  هکنآ  تسا  یلع 

شرواد یّح  دوتس  دُحا  رد  هکنآ  تسا  یلع 

شرس وا  غیت  هب  ادج  دش  ورمع  هکنآ  تسا  یلع 

شربیخ حتف  هب  ادخ  دنک  یم  رخف  هک  یلع 

شربهر ماما و  دوب  نیا  هک  یسک  اشوخ 

اهران رون و  میسق  ازج  فص  رد  تسوا  هک 

یملاع ِناج  ِناج  هک  یلع  ای  وت  رب  مالس 

یمسّجم یقلاخ  وت  یقلاخ  تاذ  دبع  وت 

یمکحم باتک  مه  وت  یمربم  باطخ  وت 

یمظعا مسا  ّلک  وت  هن ، ءای  مالو و  نیع  وت 
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یمّلسم قح  ّقح  هب  قح  رایتخا  بحاص  وت 

اهرایتخا مامت  ادخ  زا  تتسد  هب  دوب 

يرس یفطصم  ریغ  هب  ایبنا  مامت  زا  وت 

يرد ار  ملع  رهش  وت  يرُد  ار  لضف  رحب  وت 

يردارب یبن  اب  وت  يرتارف  لسر  زا  وت 

يرورس هباحص  رب  وت  يدمحا  نیشناج  وت 

يردیح وت  یضترم ، وت  امنهر ، وت  ادتقم ، وت 

اهراختفا تسوت  هب  ار  لوسر  ار  يادخ 

مولع
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یلع ای  وت  تیاور  زا  یفرح  رهد ،

یلع ای  وت  تیآ  يا ز  هولج  خرچ  موجن 

یلع ای  وت  تیانع  کچوک  فرظ  دوجو ،

یلع ای  وت  تیاکح  ایبنا  جنپ  باتک 

یلع ای  وت  تیالو  ار  قلخ  ّلک  تسا  سب 

اهراز هلال  بلق  وچ  ار  میحج  دنک  یم  هک 

ما هدیرفآ  هماکچ  وت  يانث  اب  هک  منم 

ما هدینش  امش  زا  دوخ  لزا  زا  متفگ  هچنآ  ره 

ما هدیشک  سفن  رگا  ما  هدیشک  وت  رهم  هب 

ما هدیا  یشم و  مارم و  وت  حدم  هدوب  هرامه 

ما هدیصق  اهرازه  سفن  ره  هب  دوب  رگا 

اهرازه زا  متفگن  یکی  ار  وت  لیاضف 

هدب ممکحم  نایب  وت  ناوخ  هحیدم  منم 

هدب مملاع  طاشن  تمغ  ةرارش  کی  ز 

هدب ممد  نک  حیسم  اشگ  نابز  نک  میلک 

هدب ممزمز  هدید  هب  ناشف  مشتآ  هنیس  هب 

هدب ممثیم  نابز  ما  هتشگ  وت  مثیم »  » وچ

اهراد جوا  هب  دشک  ارم  نابز  نیا  هک  مشوخ 

----------

كرابم تدیع  نید  لامکا  هیآ ي  كرابم  يا 
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( هیریدغ  ) كرابم تدیع  نید  لامکا  هیآ ي  كرابم  يا 

كرابم تدیع  نیملسم  ّلک  دیع  يا  ریدغ  يا 

كرابم تدیع  نیما ، لیربج  یحو ، نیما  يا 

كرابم تدیع  نیمز ، نشور  تلد  مشچ  نامسآ 

كرابم تدیع  نینمؤملاریما ، الوم  هعیش ي 

كرابم تدیع  نیشناج  ار  یفطصم  يا  یلع  ای 

بشما تساه  ینیمز  نشج  نامسآ  لها  دیع 

بشما تسالوم  یلع  ای  شنیرفآ  ّلک  رکذ 

تیاده دیع  نید ، دیع  ترتع ، دیع  نآرق ، دیع 

تیانع دیع  دوج ، دیع  هعیش ، دیع  تّما ، دیع 

ُتممتا  » دیع
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تیالو دیع  یتمعن » مکیلع 

تیاهن یب  فطل  دیع  تمحر  دیع  وفع و  دیع 

تیامح ندرک  نینمؤملاریما  الوم  زا  دیع 

تیاور نیا  هتسب  شقن  یهایگ  ره  گرب  يور 

دش نید  لامکا  هیآ ي  لزان  قلخ ! مامت  ياک 

دش نینمؤملاریما  ردیح  یبن ، سفن  قح ، ریش 

دنیبب رواد  قلاخ  هجو  هدرپ  یب  ات  تسیک 

دنیبب ربمغیپ  دنخبل  لگ  مخ  ریدغ  رد 

دنیبب ربنم  اپ  ریز  شنارتشا  زاهج  زا 

دنیبب ردیح  ایبنالا  متخ  تسد  زارف  رب 

دنیبب رثوک  یقاس  دنیبب  رشحم  عفاش 

دنیبب رورس  دّیس و  دنیبب  ربهر  يداه و 

كرابم الوم  نینمؤم  تانمؤم و  مامت  يا 

كرابم اداب  نینمؤملاریما  رب  تیالو  نیا 

غّلب تساتکی  قلاخ  مکح  مکح ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

غّلب تسارحص  نیا  رد  تغالبا  ياج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

غّلب تساهنت  یلع  یب  شنیرفآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

غّلب تسایرد  ناهج  حون و  یلع  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

غّلب تسالوم  نینمؤم  رب  یلع  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

غّلب تسارهز  وا  ّیماح  وت  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 
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درادن ناج  نآرق  هدرم  نید  یلع  یب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

درادن نامیا  دنکشب  ار  دوخ  دهع  وا  اب  هک  ره 

تلالض تسا و  رفک  تسین  نید  یلع  رهم  یب  ِنید 

تلاسر غالبا  وت  رب  ددرگن  نکمم  یلع  یب 

تلالد ار  تّما  ّلُک  نک  یلع  يّالوت  رب 

يالو یب  تعاط  هوک 
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تلاجخ هوک  دوب  وا 

تلالج ردق و  تّزع و  نیا  وا  نأش  رد  زج  تسین 

تلادع رد  تّورم ، رد  تّوتف ، رد  تواضق ، رد 

لداع تسوا  لماک ، تسوا  فقاو ، تسوا  فراع ، تسوا 

لصاف تسوا  لصاو ، تسوا  رخآ ، تسوا  لّوا ، تسوا 

نک يربهر  ملاع  هب  کنیا  نینمؤملاریما  ای 

نک يرورس  رآرب و  رس  تقلخ  ّلک  نارس  رب 

نک يرواد  نک  يرواد  یتسا  رواد  ّیلو  وت 

نک يربلد  تغورف  اب  اه ! ناج  کلم  باتفآ 

نک يرگنشور  دبا  ات  باتب و  مخ  ریدغ  زا 

نک يرتشم  ار  نامسآ  تفه  هَن  هام  باتفآ و 

تیارح راغ  یفطصم  رانک  مخ  ریدغ  يا 

تیارس تحدم  ادخ  يا  تناوخ  حدم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا 

مظعا هللا  هجو  هللا ، نیع  هللا ، ّیلو  يا 

ملاع ِّلک  رایتخا  مامز  تتشگنا  رد  يا 

مکحم وت  زا  تیالو  يا  یقاب  وت  زا  تلاسر  يا 

مدآ هتشگ  مدآ  وت  يوک  رس  كاخ  زا  هک  يا 

میرم نبا  یسیع  وت  نامهم  نامسآ  رد  هدش  يا 

مّدقم ار  مّدقم  ره  ّرخؤم  ار  ّرخؤم  ره 

ییایربک هجو  هک  تدننیبب  ات  اشگب  هرهچ 
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ییادخ تدنیوگن  ات  تیادخ  رهب  نک  هدجس 

تّماعز دیاب  ار  وت  دیاب  ار  وت  اهنت  یلع  ای 

تماما نک  تماما  نک  تماما  نک  تماما  وت 

تّمارک هوک  وت  ِناسحا  هرفس ي  زا  يا  همقل 

تمایق ِّلک  وت ، نادیم  هنحص  زا  يا  هشوگ 

تّمادن رد  تّمادن  ترهم  یب  نینوک  تعاط 

تماق دنتسب  تتّماق  دق  نتفگ  اب  ایبنا 

ادخ نآرق  رد  هتفگ 
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ناج یلع  ار  تیانث  حدم و 

ناج یلع  ار  تیاپ  هدیسوب  لسر  متخ  ربنم 

ناج یلع  یناحبس  ّیح  لاثم  یب  لامج  وت 

ناج یلع  ینآرق  بلق  دمحا ، يوزاب  ّقح ، تسد 

ناج یلع  یناج  ار  هللا  لوسر  نت  تشهب  رد 

ناج یلع  ینامیا  ِّلک  وت  قح ، نید  مامت  وت 

ناج یلع  یناقرف  ّيرون و  رثوک و  یتا و  له 

ناج یلع  ینآ  زا  رتهب  تیانث  رد  میوگ  هچ  ره 

ّیقح نامیا  قح ، نییآ  قح ، ناناج  قح ، ناج 

ّیقح نازیم  وت  نازیم و  دوب  قح  ار  نینمؤم 

دیور یحو  زبس  ناتسب  رد  وت  حدم  هویم ي 

دیوشب رثوک  زا  بل  دریگ  وضو  دیاب  یفطصم 

دیوبب لگ  دناشف ، رِد  دیابر ، لد  دیاشگ ، بل 

دیوگب ارهز  شرتخد  رب  ار  وت  فاصوا  هک  ات 

دیوج وت  يور  دش  زاب  اج  ره  هک  یمشچ  نآ  مزان 

دیومب وگ  دلانب  وگ  تداسح  لخب و  زا  تمصخ 

درادن رثوک  یقاس  ّیتسود  لد  رد  هک  ره 

درادن ردیح  ازج  زور  رد  هک  سب  نیا  شتلّذ 

دیآ رد  نوچمه  مرح  راوید  هک  دیاب  اهراب 

دیآ ردام  اهدسا  تنب  نوچ  هک  دیاب  اه  نرق 
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دیآرب مزمز  همشچ ي  زا  قوش  گشا  همشچ  همشچ 

دیآ رواد  شرع  هب  هبعک  مدقم  ریخ  گناب 

دیآ ربمغیپ  ناهج  رد  لّوا  لابقتسا ، رهب 

دیآ رگید  نینمؤملاریما  کی  ملاع  هب  ات 

شنیرفآ ریم  تسوا  شنیرفآ  ریپ  تسوا 

شنیرفآ ریش  تسوا  یهلا  ریشمش  تسوا 

مریدغ ناملسم  مناملسم  کی  نم  متسیک 

مریدق دنوادخ  تایانع  رحب  رد  قرغ 
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مریسا هدرک  یلع  قشع  مندوب  زا  رتشیپ 

مریگتسد الوم  فطل  مرایتسد  الوم  رهم 

مریما ملاع  نیا  رد  دوبن  نینمؤملاریما  زج 

مریقح درادنپم  سک  متیبلها  ياپ  كاخ 

مراد ِراد  زا  میب  هچ  متسا  نادناخ  نیا  مثیم » »

مراد راک  رشحم  يادرف  نینمؤملاریما  اب 

----------

هتفرگ رپ  لاب و  زاب  معبط  یحو  لیئربج 

( هیریدغ ) هتفرگ رپ  لاب و  زاب  معبط  یحو  لیئربج 

هتفرگ رس  زا  یگدنز  هتفرگ  رپ  لاب و  زاب 

هتفرگ رثوک  یقاس  قشع  هب  رس  زا  یگدنز 

هتفرگرب رد  ار  قلخ  شضیف  هک  رثوک  یقاس 

اه ناهج  درف  ربهر  اه  ناج  کلم  رایرهش 

اه نامز  نازوس  عمش  اه  نامسآ  نارمکح 

ار الب  ماج  نزب  وا  ریدغ  مخ  زا  زیخ و 

هداتفا روش  مالسلا ) هیلع   ) یلع قوش  زا  رس  رب  ار  نایسدق 

هداهن مخ  ریدغ  كاخ  رب  هسوب  لگ  نامسآ 

هداتسیا میظعت  هب  دمحا  رضحم  رد  قح  کپی 

هداد لاح  هدوبر  لد  هدوشگ  بل  هدومن  خر 

شمالس رکذ  یبن  رب  شمایپ  بل  رب  ادخ  زا 
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شماع ضیف  صاخ و  رکذ  شمادم  قشع  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب 

ار یضترم  حدم  هداد  رس  یفطصم  روضح  رد 

دناشف یم  رب  نامسآ  نیمز و  رد  یبوط  لخن 

دناشف یم  رتخا  نماد  نماد  كاخ ،  رب  نامسآ 

دناشف یم  رپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع مزب  رد  یحو  نیما  ای 

دناشف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ يور  ورس  رب  غلب  لقن 

هدرک زاربا  لد  فرح  هدرک  زاب  بل  یفطصم 

هدرک زاس  الوم  حدم  هدرک  زاجعا  مد  هب  مد 

شحیدم اب  وبشوخ  هدرک 
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ار امن  زجعم  هچنغ 

دح زا  شیب  امرگ  ارحص و  هدیتفت  يداو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحا هدنیوگ  نارتشا  زاهج  بوچ  زا  ربنم 

دمرس نامرف  نخس  ناونع  جاجح و  عمتسم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم صخش  ادن  ار  رجاهم  راصنا و  هداد 

میوس هب  هدیئارگ  يو  میوزرآ  ناتاقب  یک 

میوا يالوم  نم  هک  ره  میوگب  کنیا  دیونشب 

ار ادخ  ریش  مالسلا ) هیلع   ) یلع وا  يارب  زا  الوم  هدناوخ 

تدابع ار  قح  دنک  سک  ایند  رمع  ردق  هب  رگ 

تداع هزور  زامن و  رکذ و  دوب  ار  وا  بش  زور و 

تداهش ضیف  دوش  لصاح  شا  هورم  افص و  رد 

تداعس دنیب  یمن  زگره  مالسلا ) هیلع   ) یلع يالوت  یب 

دشاب رادغ  يرفاک  دشاب  راداد  نمشد 

دشاب ران  رد  دبا  ات  دشاب  رازیب  وا  زا  قح 

ار ام  راذگم  ادج  وا  يالو  طخ  زا  بر  ای 

متسرپ قح  كاپ و  راصنا  همه  يا  رجاهم  يا 

متسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ نامه  نم  نارای  دیناد  یم  بوخ 

متسب دهع  لوا  زا  قح  اب  ناتداشرا  یپ  زک 

متسدب دشاب  وا  ریگ  ربیخ  تسد  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیا 

نیا تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ یتسه  نیا  تسا  رواد  رس  ات  ياپ 
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نیا تسا  ردیح  نیا  تسا  ردیح  نیا  تسا  ربهر  ار  نیملسم 

ار یفطصم  یصو  اهنت  نیا  دیسانشب  بوخ 

ار نیبم  قالخ  هدوب  لوا  قولخم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نیا 

ار نیملاعلا  بر  هدناوخ  قیالخ  زا  شیپ  یلع  نیا 

یلع نیا 
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ار نیمز  اه و  نامسآ  مامز  دراد 

ار نیما  لیربج  هدوب  دشرم  داتسا و  یلع  نیا 

تسا نیتملا  لبح  یلع  نیا  تسا  نیقیلا  قح  یلع  نیا 

تسا نیصح  نصح  یلع  نیا  تسا  نیبملا  حتف  یلع  نیا 

ار ایبنا  ربهر  هدوب  تدالو  زا  شیپ  یلع  نیا 

هرامه ددرگ  وا  درگرب  قح  قح و  اب  یلع  نیا 

هرانک دریگیمن  وا  زا  قح  قح و  زا  یلع  نیا 

هراظن دراد  نایکالفارب  كاخ  زا  یلع  نیا 

هراشا کی  اب  دهد  یم  ناج  دریگ و  ناج  یلع  نیا 

تسا دوجو  عمش  یلع  نیا  تسا  دوهش  بیغ و  یلع  نیا 

تسا دوجس  نیا  تسا  عوکر  نیا  تسا  دوعق  نیا 

ار امش  نید  دوخ  رهم  اب  دنک  لماک  یلع  نیا 

درادن رب  تدابع  لخن  یضترم  يالو  یب 

درادن رتسکاخ  دود و  زج  یلصاح  تسا و  شتآ 

درادن ردیح  ازج  زور  رد  هک  سک  نآ  تسا  سک  یب 

درادن رب  وا  نماد  زا  تسد  هک  نآ  تسا  زارف  رس 

بر ای  هارمه  یلع  اب  بر  ای  هللا  ای  شاب 

بر ای  هاداع  نم  داع  بر  ای  الاو  نم  لاو 

ار اعد  نیا  ممع  نبا  يارب  زا  تباجا  نک 

اه نامسآ  مامز  تتسد  رس  رب  يا  یلع  ای 
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اه ناکم  رد  تناکمال  یح  هداد  یئادخ  يا 

اه ناشکهک  تیالو  ناگوچ  يوگ  نودرگ  هب  يا 

اه نابز  درو  وت  رکذ  اهنخس  لقن  وت  لقن 

یئاشگ رییخ  يردیح  یئاضترم  یلع  وت 

یئادج هن  یئادخ  هن  یئادخ  رس  ات  اپ  دبع 

یئایربک
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ار ایربک  دنیب  وت  رد  ملاع  هک  نک 

توبن رهم  زا  هسوبلگ  اروت  ياپ  فک  يا 

توتف راثیا و  هدیدرگ  نابراس  ار  تا  هقان 

تورم لدع و  زا  يریوصت  تلدلد  مس  شقن 

توخا دقع  رشبلا  ریخ  وت و  نیب  قح  هتسب 

تلاسر تقشع  هیآ  تلادع  تغیت  هیاس 

تلاصا تبح  هیام  تلالج  ترصق  هیاپ 

ار اطخ  لسن  وت و  رهم  مه  هب  دوبن  یتبسن 

متوکز وجح  هزور و  زامن و  زا  رورغم  هن  نم 

متاجن طخ  وتدالوا  وت و  رهم  زج  تسین 

متامم رد  تایح و  رد  متسهوت  اب  مدوب  وت  اب 

متایس هوک  وت  نارفغ  رحب  رد  مگ  هتشگ 

متسه هچ  ره  مدوب  هک  ره  متسد  وت  ناماد  هب  يا 

متسشن تهار  رس  رب  متسب  وت  رب  لد  مثیم ) )

ار اپ  تسد و  یب  هداتفا و  نیا  فطل ،  زا  ریگ  تسد 

----------

تسا ریدغلا  بارش  تسم  ملد 

( هیریدغ  ) تسا ریدغلا  بارش  تسم  ملد 

تسا ریدغلا  باتک  میاپ  ارس 

تیادف مناج  رس و  یقاس  الا 
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تیاپ هب  مزیر  دوخ  تسه  مامت 

هد میتسه  ماد  دنب و  زا  تاجن 

هد میتسم  تیالو  يانیمز 

مشوه هعرج  کی  اب  ریگ  رب  نانچ 

مشوجب مخ  ریدغ  رد  مخ  نوچ  هک 

نک ملزنُا  ام  ةداد  فک  زا  لد 

نک ملماک  نید  مکل  تلمکا  ز 

تسا ریذپ  لد  يدیع  هک  مماج  هدب 

تسا ریدغ  دیع  نیا  تسا  زورون  هن 

تسّالوت ماج  زا  تسم  مدوجو 

تسّالجت رون  زا  ییایرد  ملد 

مییوگب ار  الوم  حدم  ات  ایب 
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مییوپب مخ  ریدغ  يارحص  هب 

دراد دیحوت  ۀمغن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دراد دیع  مه  ادخ  ارحص  نآ  رد 

رتافص اب  ّتنج  ییارحص ز  هچ 

رتابرلد مه  ینم  ناماد  ز 

نابرق دیع  زا  رت  بوخ  يدیع  هچ 

نآرق زور  ترتع  زور  يزور  هچ 

غّلب تسا ، غالبا  تقو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

غّلب تسا ، غاد  هب  ار  قفانم 

تسا مایپ  نیا  ار  قح  کیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تسا مامت  ان  تیالو  یب  تلاسر 

ار يردیح  لالج  نک  نایامن 

ار يربمغیپ  ینک  لماک  نآ  زک 

تسیک یلع  ملاع  مدرم  اب  وگب 

تسین یلع  يّالوت  زج  نید  وگب 

تسا باتک  ّصن  یلع  مکح  وگب 

تسا بان  مالسا  یلع  ّطخ  وگب 

لزان تشگ  نم  رب  هیآ  نیا  وگب 

لماک تسین  تیالو  یب  تّوبن 

تسا ریما  ردیح  ربمغیپ و  ییوت 
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تسا ریدغ  ار  وا  ارح  راغ  ار  وت 

تسا باتک  کی  تیالو  اب  تلاسر 

تسا باتفآ  رگید  تسا و  هام  یکی 

شوگ رس  هب  رس  ملاع  قلخ  يا  الا 

شوماخ شوماخ  دنز ، مد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تسا نیمث  ّرُد  بل  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تسا نینمؤملاریما  يوگ  انث 

اه ناج  شوگ  رب  دسر  یم  ییوگ  وت 

اه نامسآ  نیمز و  رد  شمایپ 

الوم زورما  منم  ار  سک  ره  هک 

یلُوا تسوا  رب  وا  سفن  زا  یلع 

تسا نیتسار  ماما  ار  نید  یلع 

یلع
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تسا نیتسآ  رد  ادخ  تسد 

شنیب لها  غارچ  ینعی  یلع 

شنیرفآ هانپ  ینعی  یلع 

مالسا نییآ  ۀنییآ  یلع 

مالسا نید  مامت  ینعی  یلع 

قح یلع  نامیا ، یلع  نازیم ، یلع 

قلطم دیحوت  مدق  ات  رس  یلع 

تسا نید  نکر  هبعک  دولوم  یلع 

تسا نیقیلا  ّقح  ۀنییآ  یلع 

دوب اول  بحاص  قح  بزح  رب  یلع 

دوب اوق  ّلک  ةدنامرف  یلع 

تخوس لزا  مزب  رد  هک  یعمش  یلع 

تخومآ دیحوت  ار  لیربج  یلع 

دوب ادخان  یتسه  کلم  رد  یلع 

دوب ادخ  اب  قیالخ  زا  شیپ  یلع 

مد یلع  رکذ و  یلع  دمح و  یلع 

مزمز تیب و  میطح و  رجح و  یلع 

تسا مایص  تسا و  هولص  ّجح و  یلع 

تسا مایق  تسا و  دوعق  نکر و  یلع 

ربیخ حتف  رد  ادخ  تسد  یلع 
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ربمیپ رای  دُحا  زور  یلع 

تفگ ناج  كرت  يرای  رد  یلع 

تفخ لسر  متخ  رتسب  رد  یلع 

تشپ یب  دیشوپ  نت  هب  نشوج  یلع 

تشک دودبع  رمع و  گنج  رد  یلع 

اپ یبن  شود  رب  تشاذگب  یلع 

اج زا  دنک  رب  ار  دیشروخ  یلع 

هتسب سفن  وید  يوزاب  یلع 

هتسکش ار  اه  تب  هبعک  رد  یلع 

دیبات ردص  رد  ار  مالسا  یلع 

دیبات ردب  نوچ  مه  ردب  رد  یلع 

دمحا تسا و  نآرق  تسا و  نید  یلع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ینعی  یلع  ینعی  یلع 

تسوا نید  نکر  مظعا  هللا  یلو 

تسوا نیملسم  مامت  رمالاولوا 

نآرق هک 
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شعوضخ فصو  دنک  یم 

شعوکر لاح  یشخب و  متاخ  ز 

تسوا ةراوآ  هلسلس  نارازه 

تسوا ةرابرد  هلزنم  ثیدح 

مناشف یملس  کُملس  زا  رهُگ 

مناوخب یمحل  کمحل  ثیدح 

دوب مدع  دوب و  مدع  دوب و  مدع 

دوب مدقمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اب  ردیح  هک 

مه اب  دندناشفا  دیحوت  رُد 

مه اب  دندناوخ  یم  ود  ره  ار  ادخ 

تسد یبن  اب  تدالو  زا  داد  یلع 

تسب یلع  اب  تّوخا  دقع  یبن 

دوب نمجنا  هام  خرچ  رد  یلع 

دوب نخس  مه  وا  اب  رهم  يدینش 

تفگ یلع  اب  یفرح  دیشروخ  رگا 

تفگ یلع  اب  اهنت  هک  مراد  نیقی 

نم متسیچ  مدوب  هک  مناد  یمن 

نم متسیک  نارای  دیسرپ  رگا 

ییایر سِولاس  هن  میّفوص  هن 

ییاهب هن  یباب  هن  یباّهو  هن 
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مراد تسود  ار  نیا  هن  ار و  نآ  هن 

مراد تسود  ار  نینمؤملاریما 

مرای هس  نآ  يرهم ز  تسه  لد  رد  هن 

مراد راک  هفیقس  لها  اب  هن 

مریدغ ناملسم  مناملسم 

مریما دشاب  نینمؤملاریما 

میوربآ وا  رد  كاخ  دوب 

میوا دنزرف  هدزای  مالغ 

دوب یلع  اب  یلاسدرخ  زا  ملد 

دوب یلع  ای  مرکذ  هتفگان  نخس 

دنتشرس یم  ار  ملِگ  لّوا  زا  وچ 

دنتشون ار  الوم  مان  لِگ  نآ  رب 

نم لِگ  دوب و  یضترم  يالو 

نم لد  دوب و  یلع  دوب و  یلع 

داب شهر  كاخ  مدق  ره  رد  مرس 

داز ارم  تفگ و  یلع  ای  ردام  هک 

وچ
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مداهن یکاخ  ملاع  رد  اپ 

مداهن زا  یشورخ  دمآ  نورب 

دوب یلع  اب  مدوجو  ياپارس 

دوب یلع  الوم  ای  گناب  مشورخ 

تفگ یلع  الوم  زا  مشوماخ  بل 

تفگ یلع  ای  مشوگ  هب  مه  نذّؤم 

مریسا ور  نآ  زا  ردام  قشع  هب 

مریش تیالو  کشا  اب  هک 

دنداز قشع  ریدغ  ردنا  ارم 

دنداد قشع  ریش  قوش و  کشرس 

دش نیجع  منوخ  اب  ریش  کشرس و 

دش نینمؤملاریما  يّالوت 

ردام داد  تیالو  ریش  ارم 

ردام داز  ردیح  قشع  اب  ارم 

تسا تایح  بآ  ار  حور  تیالو 

تسا تاجن  کلف  ار  قلَخ  تیالو 

تسا رون  يایرد  رهوگ  تیالو 

تسا روط  هب  یسوم  مدمه  تیالو 

تسا لیلج  بر  هیده  تیالو 

تسا لیئربج  يامنهر  تیالو 
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راخ لد  زا  درآ  رب  لُگ  تیالو 

راد ۀبوچ  تسا و  مثیم  تیالو 

تیامح ردیح  زا  ینعی  تیالو 

تیاور ترتع  زا  ینعی  تیالو 

نتسش تسد  ناج  زا  ینعی  تیالو 

نتسج تسود  ياضر  نوخ  جوم  هب 

روگ ات  هراوهگ  زا  ینعی  تیالو 

رون طخ  يور  زا  ترتع  قیرط 

ترطف هب  دراد  یگتسب  تیالو 

ترتع تسا و  نآرق  ّطخ  تیالو 

تسا نیمه  ربمغیپ  لوق  نآرق ، هب 

تسا نینمؤملاریما  نید  مامت 

تسین نیا  زج  تسا و  نیمه  قح  ّقح  هب 

تسین نید  تسین  تیالو  ار  سک  ره  هک 

لد رد  تسین  الوم  رهم  رگ  ار  وت 

لصاح هچ  تتادابع  تاعاط و  ز 

مزمز بآ  اب  وضو  يریگ  رگا 

ددرگ هداّجس  رگا 
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مظعا شرع 

گالفا ماب  رب  ناذا  ییوگ  رگا 

كاچ تا  هنیس  ددرگ  ریبکت  زا  رگ 

تعوضخ ددرگ  لثملا  برض  رگا 

تعوکر هللا و  وه  لق  دمح و  هب 

ینام لاس  اهدص  هدجس  رد  رگا 

یناوخ هتسخ  نورد  زا  ار  ادخ 

دّهعت تدیحوت  هب  دشاب  رگا 

دهّشت ردنا  دیهش  يدرگ  رگا 

يزانب دوخ  زامن  رب  ادابم 

يزامن یب  يرادن  رگ  تیالو 

ناج نت و  دننام  هکنیا  متفرگ 

نآرق لُّک  اب  یکی  دش  تدوجو 

رب زا  يدناوخ  ار  نآ  تایآ  همه 

رخآ نیس  ات  نیلّوا  ءاب  ز 

يرادن نادرم  هش  رهم  رگا 

يرادن نآرق  زا  هرهب  نآرق  هب 

رد یلع  تسا و  ملع  رهش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

ردارب وش  دراو  رهش  رد  رد  ز 

دشاب دزد  رد  زا  دیان  وکنآ  ره 
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دشاب دزم  شمیحج  رشحم  رد  هک 

ناج یلع  نک  الّجت  قرغ  ارم 

ناح یلع  نک  ّالوت  تسم  ارم 

نادرگ باریس  تفرعم  ماج  ز 

نادرگ بآ  دوخ  لفحم  عمش  وچ 

متسب وت  رب  لد  ما  هدولآ  رگَا 

متسشن لُگ  رانک  مراخ  رگ  و 

متسه وت  ناوخ  ةدرورپ  کمن 

متسکش ار  نادکمن  مدروخ  کمن 

يزیزع وت  متسپ ، راخ و  رگا 

يزیرب ار  میوربآ  ادابم 

ملوتب يارهز  دنمتدرا 

ملوبق نک  ملوبق  نک  ملوبق 

ییاپ تسد و  یب  مثیم »  » نم میک 

ییادگ یتسد  یهت  يراک  هنگ 

مراد جوا  رب  دشک  نمشد  وگب 

مراد تسود  ار  نینمؤملاریما 

----------

ریفص یحو ، ریفس  لد  زا  دشک  یم  هرابود 

هرابود
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( هیریدغ ) ریفص یحو ، ریفس  لد  زا  دشک  یم 

ریدغ ّمُخ  هب  ادخ  هتفرگ  دیع  نشج  هک 

یحو هنارت ي  اب  هک  اپ  رب  همه  نایلاوم 

ریسفت مکنید  تلمکا  هیآ ي  مینک 

دمحا ّلک  لقع  مالعا  دنک  نینمؤم  هب 

ریما تسا  یلع  امش  رب  ادخ  تسادخ  ات  هک 

ناناملسم همه  رب  دوب  ماما  یسک 

ریشمش دراد و  صالخا  دراد و  ملع  هک 

زورما ریما  يدازآ  هدش  نینمؤم  هب 

ریسا هدرکن  يا  هظحل  ارو  سفن ، وید  هک 

قلخ زا  شیپ  ریما ، ماما و  دوب  هک  یسک 

ریما هتشگ  هرابود  ماما و  هتشگ  هرابود 

دیاب یم  ریما  نآرق  روشک  هب  یسک 

ریفکت دوش  وا  يّالوت  نود  هب  نید  هک 

تسا یلع  مامت ، ینعم  نامه  هب  نید  مامت 

تسا یلع  ماما ، دوب  ناملسم  هک  یسک  ره  هب 

دوب رواد  كاپ  تاذ  طقف  چیه ، دوبن 

دوب ربمیپ  ادخ  لوسر  ماما و  یلع 

درک یم  قح  رون  يایرد  هب  ریس  لوسر ،

دوب ربهر  دوبن  دوب و  هک  هچنآ  هب  یلع 
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لیئاکیم دوب و  لیربج  مّلعم  یلع 

دوب رسارس  کلم  لیخ  سّردم  یلع 

یلع مامت  یبن  ّیبن و  مامت  یلع 

دوب رگید  لوسر  ردیح  ردیح و  لوسر ،

ناشن دوبن  ردام  ردپ و  زا  زونه 

دوب ردارب  یضترم ، ادخ  لوسر  اب  هک 

دنمه رانک  رد  هک  وربا  ود  قاط  ناسب 

دوب ربارب  رگدکی  اب  هک  مشچ  ود  ای  و 

رگیدکی يور  شیپ  رد  هنیآ  ود  ای  و 

رکیپ ود  رد  حور  کی  هک  دینک  نیقی 
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دوب

لوتب ناج  هب  مسق  ردیح  دمحا و  هب  مسق 

لوسر سفن  تسا  یلع  ّیلع و  سفن  لوسر ،

تسادخ قلخ  دیع  دنوادخ و  دیع  ریدغ 

تسارهز و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ّیلع و  دیع  ریدغ 

ّتنس ترتع و  تسا و  باتک  دیع  ریدغ 

تسادهّشلادّیس دیع  نسح ، دیع  ریدغ 

يوبن تّوبن  رب  ادخ  رهُم  ریدغ 

تساه لد  یمامت  رد  یلع  رهِم  ریدغ 

دمحا تلاسر  لامک  دیع  ریدغ 

تسارح راغ  ریدغ  مّود  تثعب  ریدغ 

شنازوس تخس و  يامرگ  همه  اب  ریدغ 

تسادخ ناتسود  ياه  لد  هدننک ي  کنخ 

رون تملظ و  نایم  یعیسو  زرم  ریدغ 

تسارس ود  هجاوخ ي  رمع  هرطاخ ي  ریدغ 

تسا نرق  هدراچ  هک  یگرزب  دیع  ریدغ 

تسادیپان تسا و  دیشخرد  باتفآ  وچ 

تسا یکی  ریما  ادخ  کلم  هب  قلخ  يارب 

تسا یکی  ریدغ  هعیش و  یلع و  دّمحم و 

دوبن ریدغ  رگا  دوب  نازخ  یحو ، تشهب 
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دوبن ریدغ  رگا  دوب  نابش  گرگ ، هّلگ ، هب 

رشح فص  ات  داهج  ّجح و  هزور و  زامن و 

دوبن ریدغ  رگا  دوب  ناج  رس و  یب  مسج  وچ 

یسک تفرگ  یم  رون  ادخ  باتک  زا  هن 

دوبن ریدغ  رگا  دوب  ناشن  لوسر  زا  هن 

ناعنک فسوی  يور  هم  وچ  نید  لامج 

دوبن ریدغ  رگا  دوب  ناهن  رفک  ِهاچ  هب 

درخ لقع و  نید و  نامیا و  روشک  مامز 

دوبن ریدغ  رگا  دوب  نادرخ  یب  تسد  هب 

دیحوت هتشرف ي  یبیرغ  راسهوک  هب 

ناشف گشا  هشیمه 
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دوبن ریدغ  رگا  دوب 

تسا هعیش  تّزع  ِنابهگن  هک  يرواد  هب 

تسا هعیش  تثعب  هّجحیذ  هدجه  زور  هک 

زگره یلع  یب  مالسا  بکوک  عولط 

زگره یلع  یب  مالسا  بتکم  ماود 

هدرک يربمیپ  ربمیپ  هک  نامز  نآ  زا 

زگره یلع  یب  مالسا  بش  کی  هتشذگ 

رشح فص  رد  قلخ  تاعاط  همه  یلوبق 

زگره یلع  یب  مالسا  بحاص  هب  مسق 

تسا رون  تمحر و  دیحوت و  هک  یحو  مالک 

زگره یلع  یب  مالسا  بل  زا  هتشذگ 

نمؤم یگدنب  صالخا و  یکاپ و  دهز و  هب 

زگره یلع  یب  مالسا  بّرقم  دوش 

ادخ دزن  هب  ایبنا  همه ي  تّوبن 

زگره یلع  یب  مالسا  بنیز  هب  مسق 

دیربب نم  مایپ  بهاذم  ناوریپ  هب 

زگره یلع  یب  مالسا  بهذم  مامت 

میراد یلعشم  دیحوت  وترپز  رگا 

میراد یلع  زا  ربمغیپ ، دناد و  يادخ 

یلع يارب  زا  دش  ملاع  تقلخ  مامت 
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یلع يادف  دوش  مناج  هبترم  رازه 

درک تولخ  وچ  یلع  اب  لجوّزع  يادخ 

یلع يادص  اب  تفگ  وا  هب  تفگ  هچنآ  ره 

بجع داهن و  دوخ  تسد  یبن  فتک  هب  ادخ 

یلع ياپ  ياج  تشگ  ادخ  تسد  ياج  هک 

داد یم  مسق  یلع  دوجو  هب  ار  يادخ 

یلع ياعد  وا  ياه  بل  هب  دوب  هک  یبن 

ندید ناوت  غادخ  لوسر  كاپ  مشچ  هب 

یلع يامن  ادخ  لامج  هب  ار  يادخ 

داتفا هرگ  اجک  ره  لسر  متخ  راک  هب 

یلع ياشگ  هرگ  تسد  هب  دوشگ  ادخ 

اپارس دوش  تقلخ  یمامت  رگا 
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مشچ

یلع يابرلد  راسخر  هب  تسوا  هاگن 

دوب ماما  يرگید  یلع  ریغ  هنوگچ 

دوب مارح  تب  مادنا  رب  هبعک  سابل 

یلع تسادتقم  وریپ  کلم  سنا و  ّنج و  هب 

یلع تسادخ  تمعن  همه  نید و  لامک 

تسا نیا  قح  ياهتنا  یب  تمحر  مامت 

یلع تسام  ماما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رانک  رد  هک 

ربیخ قدنخ و  ردب و  دحا و  هوزغ ي  هب 

یلع تساود  ادخ  لوسر  بلق  مخز  هب 

شُک بحرم  گنج ، هب  تسا و  نکش  تب  هبعک  هب 

یلع تساه  لخن  ياپ  ناشف  گشا  هدجس  هب 

رشب لهج  دنمدرد  همه ، درد  بیبط 

یلع تسانشآ  رای و  سک  همه  اب  بیرغ ،

رثوک ّتنج و  نازیم و  رشحم و  طارص و 

؟ یلع تساجک  ادص  تمایق  زور  دننز 

؟ تخب دب  يا  يزیرگ  یم  وا  ییامنهرز 

یلع تسامنهر  لیربج  هب  هک  يا  هدیدن 

تسوا تیالو  نید  تسا و  نید  یمامت  یلع 

تسوا تیار  لّظ  هب  رشحم  هصرع ي  مامت 
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یلع يورز  يا  هلال  یبلط  ناهج  رگا 

یلع يوکز  يا  هشوگ  يرگنناهج  هنرگو 

شکم رضخ  زان  الوم و  هب  زاین  ربب 

یلع يوجز  يا  همشچ  اقب  بآ  تسه  هک 

تسادیپ ایبنا  فاصوا  همه  مّسجت 

یلع يوخ  قلُخ و  راسخر و  تماق و  دّقز و 

دنشخب ناور  ار  دیحوت  نت  مد ، ضیفز 

یلع يوگتفگ  دنرآ  بل  هب  ناتب  رگا 

یلو تسا  كرابم  رثوک  همشچ ي  هچ  رگا 

یلع يوبس  زا  رثوک  دروخ  هک  یسک  اشوخ 

تقلخ زونه 
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دوب هک  دوبن  يا  هدنبنج 

یلع يوه  ياهز و  رپ  ادخ ، کلم  مامت 

تشهب هب  دنک  یم  زان  یسک  رشح  زور  هب 

یلع يوجتسج  هب  درآ  رب  كاخز  رس  هک 

مسق دیهد  یلع  دوجو  هب  ار  يادخ 

« مثیم  » دوش وا  راّمت  مثیم  كاخ  هک 

----------

زورما هدمآ  ریوک  يارحص  هب  سودرف 

( هیریدغ ) زورما هدمآ  ریوک  يارحص  هب  سودرف 

زورما هدمآ  ریبع  حبص  سفن  اب  ای 

زورما هدمآ  ریدغ  دنوادخ  نامرف ز 

زورما هدمآ  ریشب  مالسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ

زورما هدمآ  ریدغ  دیع  یلو  تسا  دیع 

زورما هدمآ  ریما  قلخ  همه  هب  ردیح 

دیراذگب ار  سرا  دور  سر  باحصا ، 

دیراپسب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هب  لد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیع  رد 

تسا ریدق  دنوادخ  دیع  یلو  تسا  دیع 

تسا ریشب  مالسا  ربمغیپ  هک  تسا  يدیع 

تسا ریما  قلخ  همه  هب  ردیح  هک  تسا  يدیع 

تسا ریعس  ران  ودع  ناج  رب  هک  تسا  يدیع 
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تسا ریت  هن  دادرم ،  هن  زورون ،  هن  دیع  نیا 

تسا ریدغ  تسا  ریدغ  تسا  ریدغ  دیع  نیا 

دیناشفب لگ  لد  هراپ  زا  هک  تسا  قح 

دیناتسب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ار ز  دوخ  يدیع  ات 

لماک هدش  تیاضر  دوبعم  هک ز  يدیع 

لماک هدش  تیاده  ریگناهج  راونا 

لماک هدش  تیانع  فطل و  ادخ  يوس  زا 

لماک هدش  تیاصو  رما  یبن  قطن  اب 

لماک هدش  تیاهن  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ نیئآ 

لماک هدش  تیالو  هب  تلاسر  غالبا 

لیربج
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دیابرب ملاع  هجاوخ  زا  لد 

دیآ مکنید  مکل  تملکا  همغن  اب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم راداد ،  قلاخ  زا  هدمآ  مکح 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رابرهگ ،  لعل  زا  نک  غالبا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رای ،  ار  وت  دنوادخ  تسد  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رادهگن ،  هقان  نانع  ریگرب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم راذگم ،  هلفاق  دور  راذگم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رآ ،  دوجو  قامعا  دایرف ز 

تسا ریدغ  دنوادخ  مکح  نیا  نک  مالعا 

تسا ریما  قلخ  همه  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع وت  زا  دعب 

هدوب وت  راکیپ  حتاف  ادخ  ریش  وا 

هدوب وت  رادیرخ  هتسویپ  فک و  رب  ناج 

هدوب وت  رای  دحا  بازحا و  هوزغ ،  رد 

هدوب وت  رادفرط  رارشا  هلمح  رد 

هدوب وت  رات  بش  عمش  عمش  ارح  راغ  رد 

هدوب وت  راداد  قلاخ  وت و  ریشمش 

هتفگن كرت  ار  وت  هظحل  کی  هک  تسا  نیا 

هتفخ وت  ياج  رطخ  جوم  رد  هک  تسا  نیا 

ار ادخ  مرگ ،  نیمز  هلعش ،  اوه  تسا و  رهظ 

ار اضف  دیشروخ و  شبات  همه  دینیب 
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ار ازج  زور  ناگمه  دای  هب  هدروآ 

ار ازف  حور  بل  ود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ هدوشگب 

ار اه  هلفاق  همه  داد  ادن  هرابکی 

ار امس  ار و  نیمز  قلخ  اه  هلفاق  هن 

شوگ مدقب  ات  رس  هدش  ملاع  هن ،  جاجح 

يارآ لد  قطن  اب 
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شوماخ همه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم

رواد مکح ز  نارتش  زاهج  ربنم ز 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ مکح  نا  هدنیوگ  هدنناد و 

رثوک یقاس  يربهر  نخس  ناونع 

ربیخ حتاف  ادخ  ریش  یبن  ریشمش 

رشحم فص  ات  همه  دینادب  قلخ  ياک 

رمحا رفصا و  زا  دوسا و  زا  ضیبا و  زا 

الوا يو  سفن  رب  يو و  رب  منم  هک  سک  ره 

الوم ربهر  ممع  نبا  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسار  وا 

تسا ریدق  تسا  ریدق  تسا  ریدق  تسد  نیا 

تسا ریشب  تسا  ریشب  تساریشب  قلخ  رب 

تسا ریذن  تسا  ریذن  تسا  ریذن  هتویپ 

تسا و رینم  تسا  رینم  تسا  رینم  دیشروخ 

تسا ریصب  تسا  ریصب  تسا  ریصبو  اناد 

تسا ریما  تسا  ریما  تسا  ریما  رشح  ات 

تسا مایص  تسا  هولص  تسا و  هوکز  جح و  نیا 

تسا ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  رشح  ات 

تسا میسق  ران  رب  خزود و  رب  هک  تسا  نیا 

تسا میعز  تسا  میعز  رشحات  هک  تسا  نیا 

تسا میلع  تسا  میلع  رارسا ، همه  رب  نیا 
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تسا میظع  دنوادخ  يامظع  تیآ  نیا 

تسا میعن  تانج  همه  شرهم  هک  تسا  نیا 

تسا میحج  ران  ررش  شضغب  هک  تسا  نیا 

دناهرب ار  رشب  ران  زا  هک  تسا  نیا 

دناسرب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب  ار  امش  رشح  رد 

دیرایب يور  یلع  هب  ملاع  مدرم  يا 

دیراذگب تعاط  هرهچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع كاخ  رب 

ار مالسلا ) هیلع   ) یلع مان  لد  هحفص  رب 
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دیراگنب

دیراپسب شیصو  هب  ار  یبن  ثاریم 

دیراشفب ار  ادخ  تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریغ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریغ  زا 

تسا لوسر  لوق  نیا  هللا و  مالک  ّصن  نیا 

تسا لوبق  نینوک  تعاط  مالسلا ) هیلع   ) یلع رهم  اب 

تسا هلا  تسد  یبن  لصا  یبن  اج  نیا 

تسا هانگ  تسا  باوث  هچ  ره  شیتسود  یب 

تسا هابت  تسا  هابت  تسا  هابت  رشح  رد 

تسا هاپس  ربم  نید  رگشل  رب  هک  تسا  نیا 

تسا هانپ  تسا  هانپ  قلخ  رب  هک  تسا  نیا 

تسا هاوگ  تسا  هاوگ  دنوادخ  نآرق و 

لماک هدش  تیانع  دوبعمز  زورماک 

لماک هدش  تیالو  هب  توبن  دیحوت و 

شریما هدناوخ  ادخ  هک  يریما  تسا  نیا 

شریزو هدناوخ  یبن  هک  يریزو  تسا  نیا 

شریشب هدوب  لسر  هک  يریشب  تسا  نیا 

شریصب هدناوخ  درخ  هک  يریصب  تسا  نیا 

شریقح تسیگرزب  هک  یگرزب  تسا  نیا 

شریسم تسا  تاجن  هک  یطارص  تسا  نیا 

ملاع مدرم  رگا  تسود  مالسلا ) هیلع   ) یلع دندوب 
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منهج تشگ  یمن  قلخ  مسق  هللااب 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع دوج  مرک و  فطل و  ۀمشچرس 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع دوهشم  دهاش و  لزا  زور  زا 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع دوصقم  دصقم و  ملق  حول و  رب 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع دوبعم  دباع و  امس  ضرا و  رد 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع دوجسم  دجاس و  کلم  لیخ  رب 

دوب مالسلا ) هیلع   ) یلعدوب ات  دشاب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسه  ات 

( مالسلا هیلع   ) یلع لآ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع مدرم ، 
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دنرون لعشم 

دنروک همه  ملاع  مدرم  مالسلا ) هیلع   ) یلع رون  یب 

میرادن رای  ناهج  ود  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریغ  ام 

میرادن راک  یسک  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع میراد 

میرادن راکیپ  رس  زج  وا  نمشد  اب 

میرادن رایغا  ۀنعط  متس و  زا  میب 

میرادن راّرک  ردیح  یتسود  زج 

میرادن رادیرخ  میچیه و  همه  وا  یب 

ار ام  لگ  ملاعب  دنتشرس  هک  يزور 

ار ام  لد  ردیحب  هظحل  نامه  دنداد 

تیادف هب  ملاع  ود  ناج  یبن  ناج  يا 

تیادف هب  مدآ  يروح و  کلم و  ّنج و 

تیادف هب  مرکم  نالوسر  حاورا 

تیادف هب  میرم  یسیع  دص  یسوم و  دص 

تیادف هب  مظعم  شرع  ملق و  حول و 

تیادف هب  مه  نم  لباق  مین  دنچ  ره 

مساپس قطن و  نخس و  نابز  تسه  ات 

مسانشن يریما  وت  زج  مسق  هللااب 

ام ندمآ  زا  رت  شیپ  ام  مدمه  يا 

ام نفک  شقن  وت  يالوت  رهُم  يا 
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ام نت  هب  هدیمد  حور  قح  وت  رهِم  اب 

ام ندب  زا  دور  زاب  ناج  وت  بّح  اب 

ام نهد  رد  ناوت  تفای  نابز  هک  يزور 

ام نخس  لوا  وت  يارآ  لد  مان  دش 

دنتسه وت  راد  هتیفش  همه  هن ، مثیم ) )

دنتسه وت  رامت  مثیم  مدق  كاخ 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  جاودزا 

هدش رثوک  یقاس  اب  ندز  رغاس  بش  بشما 

( ارهز ترضح  جاودزا   ) هدش رثوک  یقاس  اب  ندز  رغاس  بش  بشما 

هدش ردیح  رد  كاخ  نامسآ  سورع  بشما 

هدش رهطا  هقیدص  خر  وحم  یلع  بشما 

هدش رتسگ  انث  ناملغ  همطاف  تیب  هب  بشما 
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هدش رواد  يوس  زا  قلخ  شزرمآ  بش  بشما 

هدش ربمغیپ  داماد  نینموملا  ریما  اریز 

یلع اب  بشما  دنیوگ  کلم  روح و  رشب و  نج و 

یلع ای  كرابم  اداب  تیداماد ،  تیداماد ، 

دنکیم یلاله  نودرگ  يرتخا ،  اجنیا  هم  رهم و 

دنک یم  یلائل  لذب  نارتخا  اب  نامسآ  ای 

دنکیم یلایخ  ریس  همطاف  يارس  رد  لد 

دنک یم  یلاقم  نیریش  وا  مزب  رد  ناج  یطوط 

دنکیم یلاوملا  یلوم  یحادم  نیمالا  حور 

دنکیم یلاح  هب  یلاح  شمد  اب  ار  کلم  روح و 

نیمز رب  تمحر  تایآ  امس  زا  ناراب  وچ  دزیر 

نینموملا ریما  الوم  يداماد  سلجم  رد 

رشب رخف  رب  هدیدرگ  امس  زا  لزان  لیربج 

ربماغیپ نیرتهب  یک  ادخ  زا  ماغیپ  هدروآ 

ردق حول  رد  میتسب  ار  دقع  نیا  لزا  زا  ام 

رگد راب  نک  داشنا  ار  هبطخ  نیا  نیمز  رد  وت 

رمق سمش و  نیا  لصو  اب  دش  رپ  مجنا  یتیگ ز 

ردپ الوم  هدزای  رب  دوب  نیا  تسا و  ردام  وا 

تسا رثوک  یقاس  رثوک و  لصو  لصو ،  نیا 

دوشیم رهطا  يارهز  ردیح و  دقع  دقع ،  نیا 
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دوش ناجرم  يولولود  شلصاح  ایرد  ود  لصو 

دوش ناج  غارچ  نشور  دبا  ماش  ات  ود  ره  زک 

دوش نابرق  ناهج  ناج  نیا  هار  رد  نآ  ياپ  رب 

دوش نآرق  هتشک  نیا  هدنز و  شحلص  نید ز  وا 

دوش نابات  لعشم  ناج  وا  نسح  زک  نسح  ناجرم 

دوش نازوس  هلعش  لد  وا  زا  تسا و  نیسح  ولول 

هک ناجرم 
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نینچنیا هدید  هک  ولول  نانچنآ  هدید 

نیا يور  يادف  ملاع  وا  يوک  يادگ  مدآ 

ننملاوذ یح  سومان  دسا  تنب  همطاف  يا 

نسحلاوب رانک  رگنب  ار  شیوخ  سورع  بشما 

نز هسوب  ارهز  تسد  رب  نک  هدنخ  ردیح  يور  رب 

نتشیوخ ناج  دننام  ربب  شناشنب  نیشنب و 

نکف وترپ  شخر  هامالولا  تیب  رد  هدیدرگ 

نخس وا  زا  دونشب  ات  یلع  ینعی  ادخ  شوگ 

هتخاب لد  ناوخ  حیبست  نک  سیدقت  وگ ،  لیلهت 

هتخادنا رگد  يروش  همطاف  قوش  هب  رس  رد 

دنز یم  رگید  دنخبل  نانج  رد  هجیدخ  بشما 

دنز یم  رپ  دوخ  داماد  ندید  قوشب  شحور 

دنز یم  رس  یفطصم  اب  ادخ  ریش  هناخ  رد 

دنز یم  رثوک  یقاس  یلع  تسد  رب  هسوب  هگ 

دنز یم  رهطا  يارهز  خر  هام  رب  هدنخ  هگ 

دنز یم  ربمیپ  يور  لگ  رب  مسبت  یهاگ 

همطاف يارس  رود  ایبنا  كاپ  حاورا 

همطاف يانث  حدم و  یلع  رهب  زا  دنناوخ 

نینموملا ریما  تیب  رد  رب  هداتس  مدآ 

نیلسرملا خیش  حون  اب  همطاف  يانث  دناوخ 
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نیرفآ روش  دهاش  نا  لیلخ  دراد  فکب  رجنخ 

نینزان نآ  مدقم  رد  درب  رش  شحیبذ  زا  ات 

نیمز رب  یسیع  هداتفا  اپ  يور  یسوم  هداتسا 

نیشن لد  ياه  همغن  اب  دنک  یحادم  دواد 

دنک یم  يراذگتمدخ  ابرلد  نسح  هب  فسوی 

دنک یم  يراد  هدنز  بش  یلع  رکذ  اب  بوقعی 

شرهوش تیب  هب  بش  نآ  سورع  دیآ  ات  تساوخ  یم 

شرسیا مه  شنمیا  مه  کلم  جاوفا  دش ز  رپ 

زا لیربج 
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شرس تشپ  زا  لاکیم  دور و  ششیپ 

شربمغیپ لد  رد  اج  هقان و  باکر  رد  اپ 

شربعم رد  دوخ  فلز  اب  شک  بوراج  هدش  ناوضر 

شردام ياج  تسا  یلاخ  هناحبس  هناحبس 

دنک یم  يرارقیب  لد  شمدقم  قوش  هب  ردیح 

دنک یم  يرامش  هظحل  رد و  تشپ  رد  هداتسا 

وا راسخر  زا  هدرپ  ات  یضترم  تسد  تفرگب 

وا راب  رهوگ  لعل  زا  نایع  دش  مسبت  شقن 

وا رای  ارهز  هدیدرگ  نیبب  ار  ملاع  ود  رای 

وا راوخ  مغ  همطاف  دش  رگن  ار  ملاع  راوخ  مغ 

وا راوید  رد و  تیب و  بناج  یمشچ  هدنکفا 

وا راثیا  هصق  زا  رد و  قرح  زا  دمآ  دای 

یلع اب  اتفگ  هتسهآ  یضترم  رود  دیدرگ 

یلع ای  تیادف  مزاس  دوخ  ناج  ات  مدمآ  نم 

مع نبا  نیا  مع  تخد  نآ  اپ  دنداهنب  هلجح  رد 

مدق ات  رس  زا  ناج  نیا  اپب  ات  رس  زا  حور  نآ 

مرح بحاص  ار  تیب  نیا  مالکات  ریخ  ار  یحو  نآ 

مه تسد  رد  لسر  متخ  ار  ود  ره  تسد  داهنب 

مرتخد دشاب  وت  يوش  یلع  نیاک  ارهزب  اتفگ 

مرکلاوذ یح  تسیضار  اضر  وت  زا  دوش  وا  رگ 
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نیا تسا  روحلا  هیسنا  یلع  اتفگ  یلع  اب  سپ 

نیا تسارهز  وت  سومان  یبن  حور  ادخ ،  رس 

ار شیوخ  ناج  وت  رب  نم  مهدیم  تناما  بشما 

ار شیوخ  ناور  حور و  وت  تسد  رد  متشاذگب 

ار شیوخ  ناوت  بات و  شیوخ ر ا  ناور  حور و 

 ، وار منیبیم د  هدنیاپ 
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ار شیوخ  ناشن  مان و 

ار شیوخ  نامدود  نم  متفای  وا  نماد  رد 

ار شیوخ  ناهج  ناج  یلع ،  يادهگن  ناج  نوچ 

ارم راز  لد  هتسخ  ار  درازایب و  سکره 

ارم راداد  هدرزآ  ارم  درازآ  هک  سکنآ 

همطاف رواد  سومان  رتشیپ  زا  شیپ  هدوب  يا 

همطاف رثوک  ریهطت و  ادخ  يوس  زا  تحدم  يا 

همطاف ردیح  وفک  يا  یفطصم  تسوب  تسد  يا 

همطاف رتخد  هزیکاپ  ار  وت  يربک  بنیز  يا 

همطاف ردام  هدازآ  یلع  نب  نیسح  رب  يا 

همطاف ربهر  قلخ  رب  وت  دنزرف  هدزای  يا 

هدش ملاع  لد  نشور  وت  لصو  ردق  ماش  رد 

هدش مثیم "   " ینیریش یلع  رکذ  وت  حدم 

----------

تسا ربمیپ  ادخ و  رورس  بش  بشما 

( ارهز ترضح  جاودزا   ) تسا ربمیپ  ادخ و  رورس  بش  بشما 

تسا رگید  روش  کلم  روح و  عمج  هب  بشما 

بوکیاپ تسمرس و  همه  ناگتشرف  بشما 

تسا رطعم  شلاب  رپ و  لگ  وچمه  لیربج 

تسه هچره  تاوامس  ضرا و  مامت  بشما 
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تسا ربکا  دنوادخ  تاذ  رورس  مزب 

دنا سلجم  لقن  یگمه  ناگراتس  بشما 

تسا رتخا  رپ ز  نیمز  گنر  زبس  ناماد 

تسا ملاع  تاداس  تدالو  بش  بشما 

تسا ردیح  ارهز و  یسورع  بش  بشما 

تسا یلع  يداش  همزمز  شرع  هب  بشما 

تسا یلع  يداماد  كرابم  بش  بشما 

دینک ربخ  ار  مما  مامت  ناربمغیپ 

دینک رفس  هنیدم  يوس  هب  همه  بشما 

تسد يور  هب  لعشم  هدرک و  دود  دنفسا 
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دینک رظن  الوم  هرهچ  هب  وس  راچ  زا 

همطاف حدم  یگمه  یلع  رب  دیناوخ 

دینک رحس  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هرجح  رود  هب  ار  بش 

سورع هقان  َرب  رود و  تسد  هب  نآرق 

دینک رب  رثوک ز  هدجس و  ردق و  ریهطت و 

ادخ ربمغیپ  تناما  نیا  ظفح  رب 

دینک رتشیب  یلع  ناج  هب  اعد  بشما 

وت سوب  تسد  کلم  هدوب  هک  اهیلع  هللا  مالس  دسا  تنب 

وت سورع  هتشگ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  هدب  يدیع 

دنمّرکم فیرش و  ود  ره  هک  هم  رهم و  نیا 

دنمّظعم شرع  هب  طیحم  ناشرون  اب 

رشح زور  دعب  ات  تقلخ ، دوجو  زا  شیپ 

دنا مه  اب  هتسویپ  هدوب و  هرامه  مه  اب 

نیمز نیا  رد  اوح  مدآ و  طوبه  زا  شیپ 

دنمدآ اوح و  هلالس  با و  ّما و 

یحو نامسآ  هکرابم  هموظنم 

دنا مکحم  تایآ  ینعم  رون و  قادصم 

رسپ هدزای  دوب  فافز  نیا  لوصحم 

دنا ملاع  ناماما  هک  ناشیادف  ملاع 

دنا هرامش  یب  نیمز  يور  هب  ناشدالوا 
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دنا هراتس  نانیشن  شرع  لک  مشچ  رد 

لازیال دنوادخ  دوب  هتسب  هک  يدقع 

لاصو بش  فافز و  ماش  هب  دش  لیدبت 

سورع هقان  هدش و  نابراس  لیربج 

لالج دص  ود  اب  یلع  تیب  يوس  هب  دمآ 

فرط کی  ز  هتفرگ ، هقان  مامز  وس  کی 

نوچ
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لاب سورع  قرف  هب  هدوشگ  ناب  هیاس 

باقن دشک  الوم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يور  یتقو ز 

لالب ناذا  دیوگ  هنذأم  هب  را  دراد  اج 

نامسآ رد  بشما  دنک  یم  صقر  دیشروخ 

لالح ود  مزب  رد  هدش  مخ  لاله  نوچ  هم 

تسا كرابم  نآرق  ترتع و  رورس  نشج 

تسا كرابم  ناجرم  ؤلؤل و  رحب  ود  لصو 

تسا تعاطا  دهز و  هوسا  تسیک  داماد 

تسا تعارز  تانق و  رفح  راک ، ود  شلغش 

رهن راچ  تسا و  نیمز  تسیچ ؟ سورع  رهم 

تسا تعافش  رشحم  هصرع  هب  رگد ؟ رهم 

؟ راک ود  نیا  ریغ  دوب  هچ  رنه  ار  داماد 

تسا تعاجش  خرس  هشیب  هب  ادخ  ریش 

؟ كرتشم تسا  یطخ  هچ  رای  ود  نیا  نیب  رد 

تسا تعانق  اضر و  ربص و  زامن و  دهز و 

؟ تسیچ یگدنز ز  نیا  هرامه  ینیریش 

تسا تعاس  هب  تعاس  هفطاع ، افو و  رهم و 

تسا یلع  ای  هتسهآ  بلریز  سورع  رهم 

تسا یلع  یضترم  هرز  وا  زاهج  لک 

ناشنأش هب  نآرق  هدمآک  جوز  ود  ره  نیا 
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ناشناشن کیالم  لیخ  هب  ادخ  هداد 

ادخ بناج  زا  لگ  هتسد  ياج  لیربج 

ناشنامسآ زا  دروآ  هیده  ریهطت 

یگنسرگ رد  بش  هس  هچ  رگا  رس  دندرک 

ناشنان تسا  رهد  هروس  لوزن  زمر 

سب دوب و  دنوادخ  يارب  ناشماعطا 

ناشناحتما زا  رختفم  تسادخ  اجنیا 
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كاپ جوز  ود  نیا  يوریپ  هب  ناهج  قلخ 

ناشناهج تقیقح  هب  دوش  نانج  غاب 

تسا ملاع  رمع  ناش  یناگدنز  لاس  هن 

تسا مدآ  تالامک  مامت  هگشناد 

دنروانش یتسه  می  رد  هام  رهم و  ات 

دنردیح ارهز و  هلالس  زا  رپ  ملاع 

هوکش اب  دقع  نیا  یسورع و  نیا  لوصحم 

دنرتخا هدنبات  ود  باتفآ ، صرق  ود 

همطاف ود  دمحم ، ود  يرگنب  کین  رگ 

دنرثوک ود  ای  ادخ  یحو  باتک  ود  ای 

ناشدج ُما و  بَا و  هب  مروخ  یم  دنگوس 

دنرتوکن ملاع  ود  قلخ  نتراچ ز  نیاک 

ردپ شا  هیرذ  مدآ و  هب  رسپ  ود  نآ 

دنردام رهدلادبا  ات  هعیش  هب  ود  نیو 

ناشیادف تقلخ  ملاع  مامت  ناج 

ناشیانث حدم و  هب  هدیصق  وگب  مثیم " "

----------

امهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  ترضح  جاودزا  بش  هرابرد  لیوط  رحب 

( ارهز ترضح  جاودزا   ) امهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  ترضح  جاودزا  بش  هرابرد  لیوط  رحب 

حون زا  ناربمغیپ  فص ، دنتـسب  بدا  اب  ییوگ  وت  مدآ ، بل  رب  يداش  دنخبل  لگ  منیب  یم  تسادـیپ ، يرگید  طاشن  بشما  ایبنا  مزب  هب 
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ياه هیآ  زا  یلگ  کی  ره  فک  رد  نامیلس  شدنزرف  دواد و  فسوی و  بانج  بوقعی و  هللا و  حور  هللا و  میلک  قاحسا و  میهاربا و  و 
ناج يا  داب  كرابم  يداماد ، تخت  جوا  يداش و  تعلخ  تیاسر  دـق  رب  داب  كرابم  الوم  يا  هک  بل  رب  ناشداب  كرابم  ياوآ  رون و 

حور دشاب  هک  تیالاعتقح ، تاذ  هدیشخب  يرسمه  وکین  هچ  تیارهز ، لصو  دّمحم 
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.مرکا ربمغیپ  هعضب  كاپ و 

****

زا نیما  لیربج  دـنروط ، لفحم  اه  لد  انیـس و  ۀنیـس  ملاع  دنرورـسم و  داش و  کـیالم  دـنرون و  ياـیرد  همه  بشما  یلعلا  تاواـمس 
ۀبطخ لوا  میدناوخ  نامـسآ  رد  ام  هک  دمحا  رب  مرگ  یمالـس  اب  قح  زا  هدروآ  مایپ  مرکا ، ربمغیپ  رـضحم  رد  هدمآ  نانم  راداد  بناج 

ياـیرد ود  ار ، نازورف  دیـشروخ  ود  ار ، ناـنآ  دـقع  يدـنبب  کـنیا  نیمز  رد  دـیاب  وت  ار ، رهطا  يارهز  ترتخد  نینمؤملاریما و  دـقع 
هدـناوخ قح  ار  ود  نیا  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  ار  ناناج  ود  ار و  ناج  ود  ار ، نانم  تاذ  هجو  ود  ار ، نامیا  كاپ  حور  ود  ار ، ناشورخ 

.مه وفک 

ۀشرع رب  اپ  تشاذگب  دمآ و  دجسم  هب  ناتسب ، رد  هلال  نوچمه  تفکشب  وا  دنخبل  لگ ، نامرف  نیا  دینـشب  نوچ  یحو  نیما  زا  دّمحم 
مه رغـصا ، ربکا و  زا  نز  درم و  زا  نیملـسم  ای  الا  رواد ، ترـضح  رما  هب  رهوگ ، نیـشنلد  مالک  نیا  اب  بل  توقای  زا  دـیراب  ورف  ربنم ،

عمـش ود  ار ، رورپ  حور  حور  ود  ار ، رتخا  کین  وفک  ود  ار  ردـیح  ارهز و  مرتخد  متـسب  دـقع  مراگدرورپ  ترـضح  رما  هب  نم  کنیا 
.ملاع قلاخ  ار  ناشدقع  شنیرفآ  زا  رتشیپ  هتسب  هک  ار ، رسمه  ود  گنس و  مه  ود  ار ، رهوگ  ود  ار  ایرد  ود  ار ، رتسگرون 

****

، همطاف رب  وگ  کیربت  نانز  نارابلگ ، هللا  لوسر  باحـصا  دـنخبل  لـگ  زا  دـش  نیمز  ناراـی ، ار  هدژم  نیا  لـسر  متخ  زا  دندینـشب  وچ 
لیلهت وگ  حیبست  نایسدق  مامت  شیالجت ، دوب و  یلع  شیارهز ، دوب و  دّمحم  الوم  رب  دنتفگ  یم  داب  كرابم  نادرم ،
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رب هقیدص و  ترـضح  رب  ربمغیپ و  رب  تفگ  یم  تینهت  یلاعت  دـنوادخ  رهوش ، نز و  نیا  رود  دنتـشگ  یم  دـنتفگ و  یم  ریبکت  ناوخ 
.متاخ ربمغیپ  ینارون  لد  يدوب  رترورسم  همه  زا  رورسم  دندوب  همه  رشحم  نماد  ات  یلع  الوم  ۀعیش  رب  ردیح و 

****

تیآ ناروح  دـندناوخ  یم  دـندرب و  یم  هاـم  نیا  ِرب  ار  تمـصع  دیـشروخ  دـمآ و  یـسورع  ماـیا  تشذـگب و  ناـمز  يدـنچ  زا  سپ 
یم دحا  هللاوه  لق  وا  رس  لابند  لیئاربج و  تسد  رد  شا  هقان  مامز  يدوب  یم  ریهطت و  ۀیآ  رون و  نیـسای و  رثوک و  ردق و  یـسرکلا و 

اب هک  هناخ  رد  رب  هداتـسیا  داماد  لـیئارزع و  درک  یم  شهر  شرف  ناـج  لـیئاکیم و  تخیر  یم  دوخ  لاـب  زا  لـگ  لیفارـسا و  دـناوخ 
.میرم ةروس  دوخ  رثوک  لامج  ياشامت  اب  دناوخب  درادرب ، هدرپ  قح  تمصع  لامج  دیشروخ  یهللادی ز  تسد 

****

بل هب  شیاپ ، ات  قرف  زا  یبن  شیامیـس ، رون  رد  ادـخ  شیالجت ، وحم  یلع  الوم ، ۀـناخ  رد  اپ  تشاذـگب  هقاـن و  زا  سورع  دـمآ  دورف 
یلع ای  مدامد  لد  نابز  اب  دای و  درک  دوخ  ةدـنیآ  زا  داتفا  نیلگ  تیب  نآ  راوید  رد و  رب  شهاگن  هراـبکی  هک  شیـالاعت  دـنوادخ  رکذ 
درم اهنت  درمان  همه  نآ  نایم  تراوید ، ياپ  دیهـش  تراکادـف ، رای  منم  ترای  ناج  ياپ  اـت  منم  تفگ : یم  یلعاـب  ییوگ  تفگ ، یم 

تیاه مغ  هاچ  مدوجو  یلیـس ، ةدامآ  تا  ییرای  يارب  دـشاب  ترـسمه  بشما  زا  یلین  ةرهچ  نم  شیارآ  دوب  یهاوخ  رگ  وت  تراـثیا ،
.مکحتسم هوک  نوچ  دبا  ات  مداتسیا  ترانک  رد  مواقم  تیارهز ، داب  تیادف 

****

بشما يرگنب  ات  دسا  تنب  همطاف  ییاجک 
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اداب ز نوزف  قح  مالـس  يا  هجیدـخ  ارهز  ترـضح  تسورع  رب  نینمؤملاریما و  يور  رب  هسوبلگ  نزب  الوم ! رداـم  يا  اـیب  ار ، تسورع 
ار شیوخ  ناج  هکلب  یتسه ، هن  يداد ، ادـخ  نید  يرای  رد  ار  شیوخ  تسه  وت  تداماد ، هللا  هجو  هتـشگ  ینیبب  ات  ییاـجک  تدادـعا 

اناـمه هدیـشخب  وـت  رب  ار  دوـخ  تسه  مه  ادـخ  يداد ، ادـخ  هار  رد  شیوـخ  تسه  وـچ  يداز ، یلع  رب  ارهز  وـت  يداـهنب ، تسد  رد 
داب ملاع  قلخ  ناج  دـناوخ و  شلوسر  ناج  قح  كاپ  تاذ  هک  يداماد  هچ  تداماد  دیـشخب  یلع  دـننامه  ارهز و  وچ  تداد  يرتخد 

«. مثیم  » دهن وا  مودق  كاخ  رب  هک  رس  لباق  هچ  شنابرق 

----------

تسا فالخ  نیع  مغ  هک  هدنخ  نزب  زیخرب و 

( ارهز ترضح  جاودزا   ) تسا فالخ  نیع  مغ  هک  هدنخ  نزب  زیخرب و 

تسا فاوط  مرگ  وه  هناخ  مرح  هب  نودرگ 

تسا فافع  نشج  ای  هدمآ  دیع  هدمآ  دیع 

تسا فافز  ماش  ار  همطاف  قح  تمصع  ای 

كرابم دیشخرد  دوب  ناهن  هک  يرس 

كرابم دیشروخ  ود  لصو  نیمز  يور  رب 

تسا روط  يداو  لد  هدمآ  قوش  یسوم  ناج ، 

تسا رورس  قرغ  هدز و  رس  کلف  یسیع ز 

تسا روبز  دواد  فک  رد  فعش  روش و  اب 

تسا رون  ود  لصو  زا  ربخ  تیالو  تیب  رد 

ارهز رس  درگ  هب  هتشگ  لسر  حاورا 

ارهز رهوش  ادخ  ریش  دش  هک  دنیوگ 

تسا روح  شیارآ  بش  بشما  هک  دیزیخ 

تسا ربت  نشج  مه  هدش  الوت  دیع  مه 

تساربک رشحم  ناهج  روش  زا  يداش و  زا 
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تسارهز ترضح  یلع و  لاصو  نشج  نیا 

درگ هب  دیدرگ 
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بشما همطاف  مرح 

بشما همه  الوم  هب  دیئوگب  کیربت 

كرابم رادلد  ود  لصو  لد  روشک  رد 

كرابم راداد  قلاخ  رب  دمحا و  رب 

كرابم رارک  ردیح  همطاف و  رب 

كرابم راهطا  ترتع  رب  هعیش و  رب 

هجیدخ يانعر  لگ  فافز  نشج  رد 

هجیدخ ياج  ناگمه  نایم  تس  یلاخ 

شرای همطاف  یلع  داماد ،  دقاع و  قح ، 

شراوس هقان  يور  هب  کیالم  دندرک 

شراسی هب  نیمی و  هب  یتشهب  ناروح 

شراد هیشاغ  نانز  هدنخ  نیما  لیربج 

همیرک تسا و  میرک  لصو  بش  هدنخرف 

همیلو دیریگب  ود  ره  زا  هک  دیزیخ 

شهلا نسح  دوب  هک  یسورع  تسارهز 

شهاگن مالسا  ربمغیپ  هدرب ز  لد 

شهانپ تشپ و  ادخ  تسالوم  رسمه  نیا 

شهار هب  مشچ  دوب  هناخ  رد  داماد ، 

تس یلاح  هچ  يروش و  هچ  رارک  ردیح  رد 

تس یلاخ  وت  ياج  دسا  تنب  همطاف  يا 
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هراپ هدش  لد  نهریپ  یلع  قوش  زا 

هراظن وحم  مدق  هب  ات  رس  هدش  الوم 

هراتس هام و  بش  لد  رد  نیرق  هدیدرگ 

هراشا هب  دیوگ  همطاف  ادخ  ریش  ادخ  اب 

متسلا دهع  لزا  زور  زا  وت  رهم  ياک 

متسه همطاف  وت  رگنسمه  رسمه و  نم 

درجم حور  يا  یبن  سیفن  سفن  يا 

دلخم دلخ  ارم  وت  نیلگ  تیب  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رای  نید  یماح  ادخ  تسد  يا 

دمآ همطاف  وت  مغ  کیرش  وت  رای 

مدرگب رای  ار  وت  هک  ات  ما  هدمآ  نم 

وت رود 
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مدرگب راوید  ورد  نایم 

متسه وتر  ای  اج  همه  اما  ما  هلاس  هن 

متسه وت  رات  بش  عمش  لد  هلعش  اب 

متسه وت  رادافو  رای  مغ  يداش و  رد 

متسه وت  راکادف  زابرس  هک  هن ،  رسمه 

تس یلین  هرهچ  نم  یئابیز  وت  قشع  اب 

تس یلیس  هدامآ  متروص  مسق  هللااب 

تسا نیمز  يور  یبن  لآ  زارپ  زورما 

تسا نیرب  دلخ  نیمز  يور  ناشمدقم  زو 

تسا نید  هلسلس  نیا  زا  رصع  ره  هب  هدنیاپ 

تسا نیا  همطاف  یلع و  لاصو  لوصحم 

شاب یلع  لآ  هر  كاخ  اج  همه  مثیم ) )

شاب یلزا  لامج  عمش  نآ  هناورپ 

ریگب رس  زا  یگدنز  نم ! عبط  ۀتشرف 

( ارهز ترضح  جاودزا   ) ریگب رس  زا  یگدنز  نم ! عبط  ۀتشرف 

ریگب رپ  نزب  لاب  ادخ ، يوس  هب  زاب 

ریگب رواد  ّیح  هلص ز  دورس و  ناوخب 

ریگب رثوک  بارش  یلع  الوم  تسد  ز 

فافع ناگتشرف  بوک  ياپ  ناشف  تسد 

فافز نشج  هتفرگ  یلع  يارب  ادخ 
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****

تشز غاز  نوچ  تسا  مغ  ام  شیع  نشلگ  هب 

تشهب زا  رایب  هلال  ادخ  یحو  نیما 

تشون یسورع  رعش  ادخ  تلاب  هب  نیبب 

تشرس وکین  رای  ود  زاب  دندیسر  مه  هب 

لامک باتفآ  ود  كانبات  رتخا  ود 

لالجلاوذ ِتیآ  ود  هعقاو  ةروس  ود 

دینک تعلخ  رون  ندب ز  رب  ناگتشرف 

دینک تقلخ  هب  زان  ادخ  رد  هدش  قرغ 

دینک تّمه  مامت  تسا  همطاف  یسورع 

دینک توعد  هنیدم  يوس  ار  ناربمیپ 

ایربک ۀمیلو 
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تسا یلع  دقن  ۀیده 

تسا یلع  دقع  ةرفس  ناتسود  یلع  بلق 

****

همتاخ مغ  هتفای  دینک  يداش  هک  الا 

همه لاح  لماش  هدش  یهلا  ضیف 

همزمز نیا  دسر  یم  تانئاک  سفن  زا 

همطاف رب  همطاف  سورع  بشما  هتشگ  هک 

تسا ردیح  رگا  یلع  یلع ، الوم  ردام 

تسا ربمغیپ  رتخد  همطاف  وت  سورع 

****

هتخوس ودع  ناج  دسح  زک  منز  هدنخ 

هتخودنا هک  هچ  ره  لخب  ران  رد  هتخیر 

هتخرفارب هرهچ  ایح  زا  ار  سورع 

هتخود ادخ  تسد  ار  داماد  سابل 

دهن لزنم  هب  مدق  نوچ  هک  دهاوخ  سورع 

دهد لئاس  هب  هیده  ار  شیوخ  نهریپ 

****

تسا یلع  ردارب  رای و  ار  كالول  ۀجاوخ 

تسا یلع  رسمه  مدمه و  دبا  ات  ار  همطاف 

تسا یلع  ربیخ  حتاف  دحا  ردب و  ریما 
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تسا یلع  رثوک  یقاس  وت ، داماد  هجیدخ !

ار دادادخ  فطل  همه  نیا  نادب  ردق 

ار داماد  يوزاب  سوبب  رآ و  رب  هدنخ 

****

تسا ربمغیپ  رتخد  سورع  تسا و  یسورع 

تسا رواد  ۀنیآ  سورع  تسا و  یسورع 

تسا رهطا  ۀمطاف  سورع  تسا و  یسورع 

تسا ردیح  ییادف  سورع  تسا و  یسورع 

تسا یلع  ات  وا  جورع  یلع  اب  وا  دوجو 

تسا یلع » ای   » اهرازه سورع  نیا  ِسفن  ره 

****

هدش ابیز  ردقچ  فافز  تخت  هب  یلع 

لگ وچ  همطاف  سفن  اب 
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هدش او  مه  ز 

هدش ارآ  لد  هک  سب  درب  یم  ادخ  لد ز 

هدش ارهز  رهوش  وا  هک  رتهب  هچ  نیا  زا 

شا ینارون  تعلط  تسایربک  ۀنیآ 

شا یناشیپ  هب  هسوب  دنز  ملاع  ۀجاوخ 

****

دینک ردام  يانث  همطاف ! ِيرارز 

دینک ردیح  هب  اعد  دینک  ردام  يانث 

دینک رهوش  نز و  نیا  رب - هیده  لد  ةراپ 

دینک رثوک  ةروس  لگ  ياج  ناشراثن 

ار ریبکت  يادن  شرع  ماب  رب  هدناسر 

ار ریهطت  رثوک  دیرگنب  مه  رانک 

****

نیبم ّیح  قلاخ  جوز  ود  ره  نیا  دقاع 

نیمز ناگراتس  هام  رهم و  نیا  لصاح 

نیمالا حور  ترضح  رون  نشج  نیا  مداخ 

نیس ای و  و  كرابت »  » ناشدقع ۀباطخ 

ناشرادید تشهب  داب  رود  دب  مشچ  ز 

ناشرادهگن ادخ  ناشرای  ادخ  تسد 

****
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دنردیح همطاف و  ایربک  ۀنیآ 

دنردیح همطاف و  ایبنا  ملعم 

دنردیح همطاف و  ایصوا  سسؤم 

دنردیح همطاف و  ایلوا  با  ّما و 

لوتب وفک  تسا  یلع  تسا  یلع  وفک  لوتب ،

لوسر زا  ناشدورد  ادخ  زا  ناشمالس 

****

یلع ای  تکرابم  اهتنا  یب  تمعن  

یلع ای  تکرابم  ایربک  تیانع  

یلع ای  تکرابم  اسنلاریخ  لاصو  

یلع ای  تکرابم  ادخ  تشهب  بیس  

تمرخ ناهج  ود  يا  وت  نشج  سلجم  هب 

« تمثیم  » ةدیصق تسا  یلباقان  ۀلال 

----------

تسا كرابم  ّالجت  هدرک  عیبر  هام 

( ارهز ترضح  جاودزا   ) تسا كرابم  ّالجت  هدرک  عیبر  هام 
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تسا كرابم  ّالوت  لها  رورس  هام 

تسا كرابم  ارهز  ردیح و  لاصو  نشج 

تسا كرابم  الوم  هب  جاودزا  نشج  نیا 

یلع دش  داشلد  همطاف  لصو  ضیف  زا 

یلع دش  داماد  دینز  فک  دیزیخ و 

دنوش نرتقم  مه  هب  هام  رهم و  زورما 

دنوش نسحلاوب  ۀمداخ  شرع  ناروح 

دنوش نز  هسوب  شرد  كاخ  هب  کلم  نج و 

دنوش نسح  نیسح و  فافز  نیا  لوصحم 

تسا رهطا  يارهز  یسورع  بش  زور و 

تسا ردیح  داماد  دمحا و  ادخ و  دقاع 

ایب ایلوا  هش  لصو  مزب  هب  مدآ 

ایب ایبنا  ۀمه  اب  دلخ  غاب  زا 

ایب ایلوا  هش  مزب  هب  ایبنا  اب 

ایب ایب  یتشهب  نانز  اب  وت  میرم 

دننک یم  هناخ  نیا  رد  يور  شرع  ناروح 

دننک یم  هناش  ار  همطاف  يوم  هدنخ  اب 

مالس ادخ  يوس  هرامه ز  ار  داماد 

مالس ایبنا  ۀمه  زا  جوز  ود  نیا  رب 

مالس یضترم  یلع  زا  یسورع  نیا  رب 
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مالس يده  جرب  ةراتس  هدزای  رب 

تسا بتکم  ياقبا  ّتلع  جاودزا  نیا 

تسا بنیز  دالیم  ۀعیلط  مسق  هللااب 

همطاف دید  یلع  يور  هب  ادخ  نسح 

همطاف دیدنخ  هلال ؤ  وچمه  تفکشب 

همطاف دیشخرد  باتفآ  مشچ  رد 

همطاف دیدرگ  وت  سورع  دسا  تنب 

سورع ینارون  ةرهچ  هب  نز  دنخبل 

سورع یناشیپ  هب  هسوب  وت  نزب  لّوا 

سونبآ خرچ  زا  دکچ  یم  هراتس  بشما 

سورع ۀلجح  رس  هب  یلع  رضحم  رد 

سولج نک  هلجح  نآ  رد  رب  هجیدخ  آزاب 

سورع تسد 
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سوبب ار  داماد  تروص  و 

تسا كرابم  بشما  هدش  یلجنم  وت  بلق 

تسا كرابم  بشما  هدش  یلع  وت  داماد 

تسا دّلخم  دلخ  همه  ربخ  نیا  زا  ملاع 

تسا دمرس  دنوادخ  ّیلو  يداماد 

تسا دمحا  داماد  هک  تسا  دمحا  ناج  نیا 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مامت  هک  وگب  هن  داماد 

تسا مّرکم  لوسر  تخد  سورع ، اجنیا 

تسا ملاع  ود  قلخ  تعافش  شا  هّیرهم 

یلع ۀناخمرح  تسافص  اب  هچ  بشما 

یلع ۀناحیر  هدش  ایربک  سومان 

یلع ۀناشاک  هب  هداهن  مدق  رثوک 

یلع ۀنامیپ  هدمآ  رون  زیربل 

دهن مدق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم فافز  هلجح ي  رد 

دهد مه  تسد  ار  همطاف  ّیلع و  تسد 

دز راقو  ّزع و  همهنآ  زا  یلع  بلق 

دز رای  رادید  هب  قایتشا  دنخبل 

دز راهب  میسن  شیوزرآ  غاب  رب 

دز رانک  ارهز  خر  زا  باقن  مک  مک 

درک هراظن  ار  يده  نامسآ  دیشروخ 
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درک هراظن  ار  ادخ  يور  تفگ و  لوح  ال 

تسا نم  رسمه  نیا  هک  قوش  دز و ز  دنخبل 

تسا نم  رکیپ  رد  هک  تسا  دمحا  ناج  ای 

تسا نم  رهطا  ۀمطاف  هّمئالا  ّما 

تسا نم  رثوک  نیا  یقاس و  رشح  زور  نم 

يدمآ شوخ  تیالو  ماما  یتسه  يا 

يدمآ شوخ  تیالو  مامت  ردام  يا 

ما هدید  رون  يا  ما  هدید  هب  اپ  راذگب 

ما هدیچ  وت  هار  ِرس  لُگ  قوش  کشا  زک 

ما هدیسر  تلصو  هب  هدیرب  لد  هچ  ره  زا 

راظتنا شوخ 
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ما هدیشک  ار  تندمآ 

دش وت  زا  نشلگ  نم  کچوک  يالولا  راد 

دش وت  زا  نشور  یلع  بلق  هن  یلع  تیب 

ییوت نم  يالاعت  يادخ  هنییآ ي 

ییوت نم  يانیب  ةدید  زورف  لعشم 

ییوت نم  ياشامت  تشهب  مسق  هللااب 

ییوت نم  يارهز  هک  ماقم  نیا  هب  مزان 

تسا ملاع  قلخ  ۀمزمز  هک  وت  فصو  ره 

تسا مثیم »  » لخن کی  هب  هویم  رازه  ییوگ 

----------

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

تدالو

ناوخب رثوک  هدمآ  ایند  هب  رثوک  نامسآ 

( تدالو  ) ناوخب رثوک  هدمآ  ایند  هب  رثوک  نامسآ 

ناوخب ربمغیپ  تخد  حدم  یحو  دورس  اب 

ناوخب رواد  ۀبوبحم  ۀحودمم  نآ  حدم 

ناوخب ردیح  مد  اب  هن ، نتشیوخ  نابز  اب 

ناوخب رهطا  ۀقیدص  زا  ردیح  نابز  اب 

ناوخب رتابیز  زورما  يا  هدناوخ  ابیز  هچ  ره 

نک حدم  ار  يده  جرب  رتخا  تمصع  هام 
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نک حدم  ار  ادخ  ردقلا  هلیل  دمحا  حور 

لغب رد  هتفرگ  ار  ناج  ناهج  کی  ملاع  ناج 

لغب رد  هتفرگ  ار  نآرق  هدوشگب  لد  تسد 

لغب رد  هتفرگ  ار  نامیا  راونالا  علطم 

لغب رد  هتفرگ  ار  نارفغ  يایرد  رهوگ 

لغب رد  هتفرگ  ار  ناّنم  راداد  یتسه 

لغب رد  هتفرگ  ار  نآ  زا  رتهب  ییوگ  هچ  ره 

نیا تساربک  تمصع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

نیا تسارهز  شتعلط ، باتفآ  رب  نز  هسوب 

تسا رواد  لامج  يّالجت  رس  ات  اپ  نیا ز 

تسا ربمغیپ  یتسه  مامت  رتخد  کی  هن  نیا 

تسا ردام  تسا و  رتخد  تسا و  رثوک  دمحا  هب  نیا 

هکلب
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تسا رورپ  یسیع  ياسیع  هدزای  مام 

تسا روحم  وا  ّتیصخش  ار  موصعم  هدراچ 

تسا رتالاب  ایبنا  مامت  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زج 

شدیوگ اهانث  نآرق  هیآ ي  اب  قح  تاذ 

شدیوگ اهادف  ملاع  ّتیصخش  نیلّوا 

وا لثم  درادن  رهوگ  قح  رارسا  نزخم 

وا لثم  درادن  رهظم  نیملاعلا  ّبر  تاذ 

وا لثم  درادن  رثوک  لسر  متخ  فحصم 

وا لثم  درادن  رب ، تّوبن  زبس  رس  لخن 

وا لثم  درادن  رتخد  ایبنالا  متخ  صخش 

وا لثم  درادن  روای  ادخ  تسد  قح  ریش 

تسا مک  وا  يانث  رد  میوگ  هچ  ره  متفگ  هچ  ره 

تسا ملاع  نایب  قوف  ادخ  سومان  حدم 

تسا همطاف  شراهب  دیحوت و  غاب  شنیرفآ 

تسا همطاف  شرابتعا  تمایق  ات  نآرق  نید و 

تسا همطاف  شراختفا  تّوبن  رخف  یفطصم 

تسا همطاف  شرایتسد  ادخ و  تسد  یضترم 

تسا همطاف  شرادنو  راد  همه  هن  شرایتسد 

تسا همطاف  شرای  رشح  زور  هک  سک  نآ  اشوخ  يا 

تسا سب  ام  زجع  رارقا  نامه  وا  يانث  رد 
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تسا سک  ره  راک  هن  رتخد  نیا  فاصوا  نتفگ 

نیرفآ تسه  یتسه  مامت  ینعی  همطاف 

نیملاعلل ٌهمحر  تشهب  ینعی  همطاف 

نید اوقت و  تمصع و  باجح و  ینعی  همطاف 

نیمز رد  اهنامسآ  غارچ  ینعی  همطاف 

نیتسآ رد  رگد  یهّللادی  ینعی  همطاف 

نیتملا لبح  نامه  ینعی  یلع  ینعی  همطاف 

ایربک لاثم  یب  لامج  ینعی  همطاف 

ایبنا ّلک  هللا  باتک  ینعی  همطاف 

دنک یم  ییادخان  یتسه  کلف  رد  همطاف 

رشحم زور  رد  همطاف 
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دنک یم  ییایربک 

دنک یم  ییاشگ  لکشم  قح  ریش  زا  همطاف 

دنک یم  ییامندوخ  ردیح  مشچ  رد  همطاف 

دنک یم  ییادخ  راک  یگدنب  رد  همطاف 

دنک یم  ییاهن  فطل  نایعیش  رب  همطاف 

نایکالفا لفحم  غارچ  ینعی  همطاف 

نایکاخ اب  نیشنمه  تفأر  ینعی ز  همطاف 

دوجو رازلگ  هب  ناتسراهب  کی  ارهز  تسیک 

دوجس لها  هلبق ي  ناج  ۀبعک  ارهز  تسیک 

دوهش بیغ و  ملاع  راد  زار  ارهز  تسیک 

دودو ّیح  ۀبوبحم  نیرترب  ارهز  تسیک 

دوج رحب  ناسحا  تسد  تمحر  باب  ارهز  تسیک 

دومع ار  تیالو  زبس  ۀمیخ  ارهز  تسیک 

تسا تعلط  ییایربک  یباتفآ  ارهز  تسیک 

تسا تروص  کی  رد  موصعم  هدراچ  ارهز  تسیک 

همطاف تلامج  ربمغیپ  برق  تشهب  يا 

همطاف تلالج  تام  ایبنا  مامت  يا 

همطاف تلامک  وحم  نینمؤملاریما  يا 

همطاف تلاعن  ّفص  ةدنب  کیالم  يا 

همطاف تلایخ  جوم  رد  یحو  مامت  يا 
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همطاف تلاوز  یب  ضیف  نوهرم  همه  يا 

يا هک  مناد  یمن  ییاروح  هّیسنا ، هرهاط ،

يا هک  ناد  یمن  ییارهز  هقیّدص ، همطاف ،

میتخاب ار  دوخ  راکفا  شناد و  شوه و  لقع و 

میتخات یتسه  يوسنآ  ات  مه  تیمک و  اب 

میتخادرپ نخس  داریا  هب  ای  نئمضم  هب  ای 

میتخادنا ترداچ  ياه  هتشر  رب  اه  تسد 

میتخاس دئاصق  هعطق ، لزغ ، هدناوخ  اهرعش 

میتخانشن ار  وت  میتشگ و  هناوید  تبقاع 

؟ یتسیچ نانیا  قوف  ای  کلم ، ای  ناسنا ، روح ،

؟ یتسیکوت یتسیک  وت  یتسیک  وت  یتسیک 

مربمغیپ رتخد  مالغ  میوگ  یمن  نم 

هک میوگ  یمن  نم 
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مربنق رانک  یناشنب 

مرس رب  دراذگ  اپ  تلالب  میوگ  یمن  نم 

مرهوگ بل  رب  هتشگ  تیانث  میوگ  یمن  نم 

مرتسکاخ ینک  ات  نازوسب  میوگ  یمن  نم 

مرد نیا  يادگ  نک  ملوبق  میوگ  یم  کیل 

ینک مداش  تمحرم  فطلز و  ات  مراد  تسود 

ینک مدازآ  خزود  زا  دوخ  وت  متسه  یخزود 

مدب مراک  هنگ  مرادرک ، تشز  مهایسور ،

مدمآ ات  يا  هداد  مهار  شیوخ  يوکب  وت 

مدرامنم تبنیز  ناج  هب  مدودرم  هچ  رگ 

مدی دشاب  یهت  تسا و  هانگ  زا  رپ  يا  همان 

مدز ار  رد  نیا  رخآ  مدرک  ریس  ار  یملاع 

مدترم رد  نیا  تشپ  زا  رگد  ییاج  مور  رگ 

تلگ تشخ و  ۀناخ  يادگ  ینعی  ممثیم » »

تلحاس يوس  هب  ممشچ  هنگ  يایرد  قرغ 

----------

ییارآ ملاع  باتفآ  يدامج  هام  الا 

( تدالو ) ییارآ ملاع  باتفآ  يدامج  هام  الا 

ییاهاط يرون و  هم  ناقرف ، هم  رثوک  هم 

ییاوقت نامیا  تمصع و  فافع و  دهز و  هم 
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ییاهیبا ما  هم  رواد ، ۀبوبحم  هم 

ییالاعت قح  لوسر  يولهپ  ود  حور  هم 

ییارهز هام  سپ  نیا  زا  اما  يا  هدوب  يدامج 

يدیشخب روش  ملاع  هب  يدیشوپ  رون  سابل 

يدیشخرد يدیشخرد  يدیشروخ  رت ز  نازورف 

ییارهز رون  اب  یفطصم  بلق  هب  يدیشخرد 

رتخد نیا  تسا  ناناج  تسا و  ناج  ار  هللا  لوسر 

رتخد نیا  تسا  ناحیر  تسا و  حور  ار  هللا  باتک 

رتخد نیا  تسا  نامحر  شرع  ماب  دیشروخ  وگب 

رتخد نیا  تسا  ناسنا  نسح  رد  يا  هیروح  ای  و 

رتخد نیا  تسا  نازیم  زین  ار  قح  هک  قح  قح  هب 

نک شمارتحا  هجیدخ 
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رتخد نیا  تسا  نآرق  هک 

شیوخ یفطصم  تشهب  شیور  قح  هاگ  یلجت 

شیوک ایلوا  تشهب  شیوس  ایبنا  زاین 

شیابیز مشچ  هتشگ  هریخ  شلامج  ریوصت  هب 

تیاهوزرآ لک  دولوم  نیا  تسیک  دّمحم 

تیارهز هب  يزان  یم  وت  وت ، صخش  هب  دزان  ادخ 

تیارآ ملاع  لامج  رتخد  نیا  يدیشروخ و  وت 

تیالاعت قح  تاذ  هداد  رگید  هللا  باتک 

تیابیز راسخر  رب  هدید  اشگب  هنییآ  نیا  رد 

تیاشامت مشچ  هدش  شنسح  رظنم  قاور 

وت بان  ّرد  نیا  رحب  وت  وت ، بالگ  وا  لگ  ییوت 

وت باتک  ياحیسم  وت  باتفآ  نیا  رهم  وت 

ییاحیسم حور  هتفای  احیسم  شسافنا  ز 

ییارهز دوب  ربمیپ  مدآ ، هن  دوب  ملاع  هن 

ییارهز دوب  ردیح  ییارهز و  دوب  ربمیپ 

ییارهز دوب  رثوک  ریهطت و  اب  هللا  باتک 

ییارهز دوب  رس  ات  ياپ  زا  مه  یحو  نیما 

ییارهز دوب  رضخا  خرچ  زارف  رب  احیسم 

ییارهز داب  رواد  دودحمان  کلم  انامه 

شریبکت قاتشم  ادخ  شریوصت  برق  تشهب 
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شریسفت درگاش  کلم  شریگنیمز  دبع  کلف 

ییاناد مشچ  شغارچ  زا  شناد  رون  هتفرگ 

ار نامیا  تسا  ناج  وا  دنگوس  مروخ  یم  نامیا  هب 

ار نآرق  هدرک  دمحا  میدقت  وا  فصو  رد  ادخ 

ار ناطیش  مرج  دشخب  هظحل  کی  ادخ  دهاوخ  وا  رگ 

ار نارین  سودرف  ۀناخلگ  دنک  دهاوخ  وا  رو 

ار نامیلس  تخت  وا  زا  روم  دناتس  رگ  ین  بجع 

ار ناملس  هاج  ردق و  قلخ  لک  هب  دشخب  ای  و 

تمحر ردصم  ار  یبن  تمصع  رهظم  ار  ادخ 

رد وفک  ار  یلع 
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ترتع ردام  هناگی  تقلخ 

ییاقآ ردام  نیا  نماد  زا  دوب  ار  ترتع  هک 

شنامرف تحت  رد  دوب  یساتسد  دننام  کلف 

شناملس دادقم و  رذوب و  رما  میلست  کلم 

شنامیا كالول  ۀجاوخ  زا  مک  تسا  هدرواین 

شناماد هب  هللاراث  تسا  هدرورپ  هک  وا  زا  ریغ  هب 

شناسنا هک  ای  مناوخ  هیروح  ادخ ، میوگ  یمن 

شنآ زا  رترب  مه  متفای  نیا  زا  رتالاب  مه  هک 

وا ياپ  كاخ  تباجا  وا  ياعد  وحم  اعد 

وا يایح  وحم  ایح  وا  يالو  نید  مامت 

ییاس نیبج  هدرک  شا  هضف  ناتسآ  رد  بدا 

شیوک رس  كاخ  رب  هداهنب  ناج  يور  تعافش 

شیوه ای  رکذ  قوش  هب  فک  زا  لد  هداد  تدابع 

شیوگانث تقلخ  ملاع  ایبنا و  ادخ و 

شیوم کی  هب  ار  ملاع  ود  دشخب  ادخ  رگ  ین  بجع 

شیوهایه زا  تمایق  زور  دوش  یم  تمایق 

شیوجلد دق  زا  يا  هیاس  تمحر  وفع  تیانع 

قح تایح  وا  تایح  قح ، تافص  وا  تافص 

قح تاذ  هجو  شلامج  قح ، تام  وحم و  اپارس 

ییاشامت هتشگ  نینمؤملاریما  مشچ  اب  هک 
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ارسالاهلیل وا  ةرجح  ياضف  ار  دمحم 

اتکی قلاخ  نسح  تآرم  شتعلط  ار  یلع 

الوم رب  هدروآ  نیرفآ  احیسم  ياسیع  ود 

اربک بنیز  نوچمه  موثلک  نوچ  هداز  میرم  ود 

اوح مدآ و  ات  یفطصم  زا  ایبنا  مالس 

ارهز ردیح و  حیسم و  ود  نآ  میرم و  ود  نآ  رب 

شلامآ قلخ  تاجن  شلاح  همه  رد  تمارک 

شلابند قلخ  مامت  شلالجا  وحم  تمایق 

ییامیپ هار  رد  نانج  ناتسلگ  ات  رشحم  ز 

دمحملا ما  ایبنالا  ما  وت 
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ینآرق ما 

یناماما ما  ایلوا  ما  نید و  ما  وت 

یناکما قوف  نکیل  مناوخ و  یمن  بجاو  ار  وت 

یناکرا نکر  نکر  وت  ناکرا  همه  نکر  یلع 

یناسنا رترب ز  مه  هیروح  زا  رتالاب  مه  وت 

یناطلس رشح  طارص و  رد  تمایق  يادرف  وت 

نک ییالو  ار  مثیم  وت  نک  ییامنهر  ار  ام  وت 

نک ییایربک  ملاع  هب  نک  ییادخ  نک  ییادخ 

ییامرف مکح  ملاع  قلخ  رب  ادخ  زا  يراد  هک 

----------

يدش ابیز  هچ  بشما  هکم  الا 

( تدالو ) يدش ابیز  هچ  بشما  هکم  الا 

يدش ارآ  لد  دمحم  يور  وچ 

دنلب تتخب  ییادخ و  رهش  وت 

يدش يارهز  يالجت  روط  هک 

یلع مشچ  هب  ربمیپ  مشچ  هب 

يدش یلاعت  يادخ  تشهب 

بیرغ يدوب  شرف  هشرع ي  رد  وت 

يدش العا  شرع  زا  رترب  نونک 

هدش ارآ  لد  تهوک  تشد و  رد و 
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هدش ارهز  هاگمدق  تمشچ  هک 

يا هدروآ  رتخد  یهز  هجیدخ 

يا هدروآ  ربمغیپ  ياپارس 

ادخ لوسر  رهب  هک  اتفگش 

يا هدروآ  ردام  طقف ، رتخد  هن 

یلع زا  ریغ  هب  ربمیپ  زا  ریغ  هب 

يا هدروآ  رتالاب  درم  ره  ز 

داب وت  ياپ  كاخ  نارورس  رس 

يا هدروآ  رسمه  یلع  رهب  هک 

دوش شیادف  ام  رس  لباق  هچ 

دوش شیادف  اباب  تفگ  ردپ 

ترثوک قح  دش ز  اطع  دمحم 

ترتخد وت و  رب  ادخ  مالس 

زیزع ناج  وچ  شرادب  یمارگ 

ترهوگ نیا  تسا  یهلا  تسه  هک 

وا یتسا و  ملاع  همه  حور  وت 

ترکیپ رد  وت  كاپ  حور  دوب 
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تشادن نیا  زا  رتهب  يرهوگ  ادخ 

ترواد ۀیده  نیرتهب  ییوت 

وت میرکت  هب  یلاعت  يادخ 

وت میدقت  درک  دوخ  تسه  همه 

نینچنیا يرهوگ  زا  هللا  یلاعت 

نینچنیا يرتخد  دزس  یم  ار  وت 

يربمغیپ وت  زج  ادخ  قح  هب 

؟ نینچنیا يرثوک  هتشاد  اجک 

یلع نوچ  تدیاب  یم  داماد  وت 

نینچنیا يرسمه  دزس  ار  یلع 

تسا ملاع  همه  رخف  هکنآ  نیسح 

نینچنیا يردام  رب  رخف  دنک 

نیا تسارآ  ملاع  يور  ار  ادخ 

نیا تسارهز  هک  کِّبرل  ِّلصف 

راگدرک ۀبوبحم  هک  هدید  هک 

راد هلصو  رداچ  شرس  رب  دوب 

شادف نادرم  هک  نز  کی  هب  هدید  هک 

راختفا راگدرورپ  تاذ  دنک 

زامن تقو  هک  ار  ینز  هدید  هک 

رارقیب دوش  شزامن  زا  زامن 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


نخس رد  ینز  نابز  هدید  هک 

راقفلاوذ یلع  عافد  رب  دوش 

رون جوا  رد  دیشروخ  هک  هدید  هک 

روک مشچ  زا  شیوخ  خر  دشوپب 

دنک تمایق  شمایق  رشحم  هب 

دنک تماما  ربمیپ  رانک 

ناتسود يا  تسا  نآ  زا  میب  ارم 

دنک تمارک  مه  شنمشد  رب  هک 

رشح زور  یتخس  زا  دیسرتن 

دنک تماعز  ارهز  رشح ، رد  هک 

وا ضیف  دشن  شبیصن  وک  نآ  ره 

دنک تمالم  ار  دوخ  هک  رتهب  هچ 

همه رشحم  زور  رد  دینادب 

همه رب  يردام  دنک  ارهز  هک 

یتما عفاش  دوب  شهاگن 

یتنج شهر  كاخ  ماگ  ره  هب 

وا مشچ  شدرگ  زک  تسین  بجع 

یتمحر رد  خزود  باب  دوش 

مسق نآرق  هب 
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وا يالوت  یب 

یتعاط ادخ  لوبق  ددرگن 

یفحصم شضراع  ۀحفص  ره  هب 

یتیآ شرداچ  ۀشوگ  ره  هب 

همطاف اب  رشح  رد  هعیش  دوب 

همطاف ای  تسا  تشهب  تارب 

همطاف ادن  رشحم  زور  دسر 

همطاف ادص  ار  ناتسود  نزب 

تشهب میحج و  رایتخا  وت و 

همطاف ادخ  مکح  هب  اشخبب 

رشح رازاب  هب  قیالخ  اهنت  هن 

همطاف اب  تسه  ناشراک  رس و 

مادم بت ، شتآ  رد  هک  مدینش 

همطاف ای  تفگ  مشش  ماما 

دنروآ ور  وچ  رشحم  هب  ینیبب 

دنرب ارهز  هب  لسوت  وس  ره  ز 

وت دنموربآ  وربآ  الا 

وت دنخبل  سکع  ادخ  تشهب 

ماش حبص و  ره  داب  ادخ  مالس 

وت دنزرف  يوش و  با و  ما و  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1052 

http://www.ghaemiyeh.com


مسق تکاپ  ءانبا  ءابآ و  هب 

وت دننام  هدرواین  ردام  هک 

بجع مرادن  ییادخ  دبع  وت 

وت دنوادخ  دشخب  تییادخ 

دوبن رواد  تسد  وت  تسد  رگا 

دوبن ربمیپ  هاگ  هسوب  رگد 

یلع هاگن  رد  یهللا  هجو  وت 

یلع هاگ  هیکت  یلع  رانک 

ار تیرادم  تیالو  مزانب 

یلع هار  هب  رخآ  يداد  ناج  هک 

یلو نمشد  دندوب  رهش  همه 

یلع هاپس  مامت  يدوب  وت 

یتشاذگن يدوب و  هلان  همه 

یلع هآ  هنیس  زا  دزیخرب  هک 

همه ملاع  قلخ  دزس  مثیم  هن 

همطاف ای  وت  زا  سرد  دنریگب 

----------

تسا نیرفآ  یتسه  ِدیع  زور  زورما 

( تدالو ) تسا نیرفآ  یتسه  ِدیع  زور  زورما 

تسا نیرفآ  شنیرفآ ، تسه  زا  هک  يدیع 
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دنرون تایار  اه  هناش  رب  کلم  لاب 
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دنرون تایآ  هحفص ي  ناتخرد  گرب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يوب  اهرازلگ  رد  هدیچیپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يور  رب  دنخبل  دنز  یم  لگ 

دیناوخب رثوک  هروس ي  دّمحم  لآ 

دیناوخب ردام  زا  دیریگ و  فک  هب  نآرق 

كرابم اداب  امش  رب  رثوک  قادصم 

كرابم اداب  امش  رب  ردام  دالیم 

دییاجک ره  ملاع  تاداس  رس  هب  رس  يا 

دییادخ ردقلا  هلیل  ِناگ  هراّیس 

دنداد حون  شنیرفآ  کُلف  هب  بشما 

دنداد حور  دمحا  مسج  رب  رگید  راب 

دیشخرد بش  نآ  بیس  زا  هک  يرون 

دیشخب رون  شنیرفآ  مشچ  هب  بشما 

شلیلج راداد  هک  هویم  نآ  تسا  نیا 

شلیئربج ياه  لاب  ریز  تشاذگب 

ار وا  يوخ  قلُخ و  قلَخ و  هدوتس  نآرق 

ار وا  يوب  ّتنج  غاب  زا  دینش  دمحا 

دیدرگ رود  هجیدخ  زا  بش  لهچ  دمحا 

دیدرگ رون  رگید  راب  شدوجو  رون 

درک یم  لاح  تدابع  رکذ و  هزور و  اب 
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درک یم  لابقتسا  رون  نیا  زا  هتسویپ 

شدوجس ایِحا و  رکذ و  لاس  لهچ  زا  دعب 

شدوجو فرظ  قح  رون  زا  دش  زیربل 

دش نیرفآ  رون  یبن  بلق  رد  رون  نیا 

دش نینمؤملا  ّما  هب  وا  زا  لقتنم  ات 

دوب نمجنا  غارچ  ار  اه  نامسآ  وا 

دوب نخس  مه  تدالو  زا  شیپ  دوخ  مام  اب 

تفگ یم  هچ  ره  دجنگن ، اهرواب  فرظ  رد 

تفگ یم  هچ  رداکم  اب  هک  دناد  ادخ  اهنت 

دییاجک کنیا  تشهب  تاداس  راچ  يا 

، هیسآ هراس ، موثلک ،
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دییایب میرم 

دیشاب هام  درِگ  هب  بشما  نارتخا  نوچ 

دیشاب هللا  لوسر  عمش  هناورپ ي 

دیریگب ار  ردام  هزیکاپ  نآ  فارطا 

دیریگب ار  رثوک  رون و  ردق و  ریهطت و 

بشما دیریگ  رمق  صُرق  زا  هسوبلگ 

بشما دیریگ  َرب  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم حور 

تسا لوتب  يارهز  دولوم ، نینزان  نیا 

تسا لوسر  ردقلا  هلیل  قح  هبوبحم ي 

نیا تسا  روحم  ار  نت  جنپ  تماما  نکر 

نیا تسا  ردام  تیالو  سمش  هدزای  رب 

دینیبب ار  دمحا  تسد  يور  نآرق 

دینیبب ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دمحا  نماد  رد 

دندوجو کی  ردیح  ارهز و  ربمغیپ و 

دندوب هنییآ  کی  ریوصت  لزا  زور 

دنمسا هس  ياراد  دنرون و  کی  هس  ره  نیا 

دنمسج هس  رد  دّرجم  حور  کی  لصا  رد 

تساهاط حور  هکلب  تساهاط  هعضب ي  نیا 

تساهادف یحور  همطاف ، ارهز ، هّیضرم ،

شناتسآ شرف  لیربج ، دص  ود  ِلاب 
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شنان لذب  رب  یتا  له  لوزن  هتسب 

تسا نیمز  رد  اه  نامسآ  ِنامسآ  نیا 

تسا نینمؤملاریما  نکر  نیرت  مکحم 

درادن یناکما  کُلم  قح ، وا  رون  یب 

درادن ینایاپ  زاغآ و  ام  مشچ  رد 

میدید هچ  رواد  تمصع  ماقم  زا  ام 

میدید هّکس  کی  زا  را  کچوک  ار  دیشروخ 

شنیرفآ ساپس  وا  رب  دوب  هتوک 

شنیرفآ ِسانشان  وا  ناوتان ، ام 

دیسرپب رثوک  زا  دیاب  رثوک  فاصوا 

دیسرپب ردیح  دمحا و  زا  هدز  وناز 

تسیک وا  دنناد  یمن  مدآ  هّیرذ ي 

رذوب ناملس و 
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تسیک وا  دنناد  یمن  مه 

تمارک رحب  فرش ، سمش  قح ، سومان 

تماما مام  یلع ، وفک  یبن ، تخد 

؟ تسیک وا  زج  رثوک  هروس ي  رد  قح  دوصقم 

؟ تسیک وا  زج  ردیح  رسمه  لوسر و  تخد 

شنیبنیز روضح  رد  مخ  دوش  میرم 

شنیسح نابنج  هراوهگ  دش  لیربج 

تسا نیملاعلل  ٌهمحر  دوب  تسه و  نیا 

تسا نینمؤملاریما  وفُک  یب  وفُک  نیا 

شفافع زا  یلایخ  سکع  دوب  تمصع 

شفافز ردقلا  هلیل  ترتع  دالیم 

بش نآ  داد  لماک  سرد  ار  مرک  ِلها 

بش نآ  داد  لئاس  هب  ار  دوخ  نهاریپ 

دوب شلفحم  راد  هدرپ  بش  نآ  لاکیم 

دوب شلمحم  نابراس  هر  رد  لیربج 

وا رظنم  باتفآ  رب  یلع  مشچ 

وا رس  تشپ  دز  لاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم حور 

دوب یلع  اب  شبلق  دوب و  دمحا  هب  شمشچ 

دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یلع ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  شرکذ  هتسویپ 

دندوب هتسباو  مه  هب  لّواز  هم  رهم و  نیا 
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دندوب هتسب  ار  ناشدقع  اه  نامسآ  رد 

ینامسآ تکاپ  مسج  كاپ و  حور  يا 

یناثملا عبس  تتروص  ار  یفطصم  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تسه  یبن ، تسه  ادخ ، تسه 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تسد  رس  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج 

تماقم ِوحم  نینمؤملاریما  الوم 

تمارتحا رب  ایبنالا  متخ  رومأم ،

ملاع ود  قلخ  ِرس  يالاب  وت  تسد 

مظعا شرع  نالماح  مشچ  هب  تیاپ 

ینایکالفا یکالفا  یتسیک  وت 

زک
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ینایکاخ اب  نیشنمه  تمحر  فطل و 

لد هبعک ي  مه  یتسا و  ناج  هلبق ي  مه 

لگ هناخ ي  رد  نایکاخ  اب  ارچ  يدنام 

دیاشن لد  تغورف  زا  یلاخ  هظحل  کی 

دیاشن لِگ  رد  لد  مزب  غارچ  ياج 

دوب کلم  قوف  کلم  قوف  وت  زاورپ 

دوب کلف  رب  یتسد  ساتسد و  رب  تیتسد 

دیشروخ دیدرگ  وت  ِساتسد  شدرگ  اب 

دیشخرد ات  دش  ُرپ  وت  رهم  وترپ  زا 

تساوت هناشاک ي  رد  ِنیکسم  سودرف ،

تساوت هناش ي  رب  نانچمه  تیالو  راب 

تساهادف یحور  یبن  لوق  زا  وت  فصو 

تساهاط نیسای و  رثوک و  ردق و  ریهطت و 

تسا نیتسآ  رد  ایربک  تسد  وت  تسد 

تسا نیلسرملا  متخ  ياضعا  وت  ياضعا 

تسا میمواح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مشچ  رد  وت  مشچ 

تسا میحّرلا  نامحر  هللا  مسب  تیوربا 

یفاصم زور  یلع  يوزاب  تسد و  وت 

یفالغ رد  رواد  ریش  راقفلاوذ  وت 

یتسا ربمغیپ  مدق  ات  رس  یتسیک  وت 
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یتسا رگید  نینمؤملاریما  کی  وت 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دزاب  یم  وت  رب  لد  هگن  ره  اب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دزان  یم  وت  رب  مه  ازج  زور 

وت تبرت  زا  يا  هضبق  اه  نامسآ  يا 

وت تمحر  ِربا  ِناراب  ناگراّیس 

تربا ناراب  هنشت ي  بل  نید  رازلگ 

تربق راّوز  نینمؤملاریما  ِحور 

هدیرفآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ریوصت  وت  نسح 

هدیرفآ دمحا  يور  رب  اه  هدنخ  بل 

نسح دیشروخ  دوخ  هک  نآ  اب 
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ییادتبا

ییادخ وحم  ادخ  وحم  ادخ  وحم 

تفگ ار  وت  مان  مغ  جاوما  رد  وچ  مدآ 

تفریذپ ار  وا  هبوت ي  یهلا  تاذ 

تزاین یب  كاپ  تاذ  هک  یتسیک  وت 

تزامن رب  يزاین  یب  جوا  هب  دزان 

تیادف دیوگ  ّلک  لقع  هک  یتسیک  وت 

تیاپ شیپ  دزیخ  هک  ای  دسوب  تسد  ای 

تناج هدناوخ  ملاع  ناج  هک  یتسیک  وت 

تمان لذب  کی  رد  هتشگ  لزان  هروس  کی 

تمایپ زا  دشوج  یحو  هک  یتسیک  وت 

تمالک مه  هتشگ  لیربج  یبن  زا  دعب 

تّوبن متخ  بش  زور و  هک  یتسیک  وت 

تبون جنپ  ار  تا  هناخ  ترایز  هدرک 

تزیزع هدناوخ  قح  تاذ  هک  یتسیک  وت 

تزینک تسد  زا  دیآ  میرم  زاجعا 

تماما هدناوخ  دوخ  نکر  هک  یتسیک  وت 

تمایق اب  يدیرخ  ار  تماما  ناج 

میوگ وت  زا  ات  متسیک  نم  یتسیک ؟ وت 

میوشب رثوک  زا  شیوخ  ناهد  مریگ 
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میوربآ دزیرن  ات  میوگ  هچ  رخآ 

میوگب نم  ییوگ  هچ  ره  ات  موش  یطوط 

تلالج ِرصق  زا  هیاپ  کی  دوب  نودرگ 

تلالب تسد  رد  هلال  کی  دوب  ّتنج 

ناملس رشح  رد  رگا  دیآ  وت  رهم  یب 

ناملسم ار  وا  رگا  مناوخ  موب  رفاک 

وت ِرد  كاخ  ار  شیوخ  دناوخ  دادقم 

وت رذوب  ِرایتخا  رد  دوب  رذآ 

هداد تسد  زا  رایتخا  تقوش  هب  ّتنج 

هداهن تروص  تا  هّضف  كاخ  هب  اروح 

هدوبر دمحا  زا  لد  شتایآ  هک  نآرق 

هدوتس شریهطت  ردق و  رد  ار  وت  صخش 

تسد يا 
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هدرک هناش  ار  تیوسیگ  تمصع 

هدرک هناورپ  دوخ  رود  ار  یلع  حور 

وت هناخ ي  نامهم  سودرف  هناخلگ ي 

وت هناحیر ي  نیلّوا  ّتنج  سوواط 

ار تا  هناخ  دبور  شیوخ  فلز  هب  اروح 

ار تا  هناشاک  دنک  یم  ترایز  هبعک 

لگ زا  تشخ و  زا  يا  هناخ  ربکا  هللا 

لد ناهج  کی  هتسشن  شتشخ  ره  يور  رب 

ییاس هرهچ  شریسم  رد  ار  کلف  هام 

ییانشور شغارچ  زا  دریگ  دیشروخ 

شنیمز شرف  سدقلا  حور  رپ  لاب و 

شنیما لیربج  هتشگ  نابنج  هراوهگ 

مدآ ِحور  ششخب  حور  میسن  رطع 

میرم ود  یسیع و  ود  هدرورپ  شیوخ  رد 

وا رد  راوید و  شقن  نآرق  تایآ 

وا ّربش  ریبش و  كاخ  هم  دیشروخ و 

اه نامسآ  ِنامسآ  شنیمز  نحص 

اه ناشکهک  ِناشکهک  شدنلب  ِماب 

تیب نیا  زا  ریبکت  همغن ي  نودرگ  هب  دزیخ 

تیب نیا  زا  ریهطت  هیآ ي  هتفرگ  تنیز 
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درآ میظعت  ناتسآ  نیا  رب  لاکیم 

دراد هچ  ره  دراد  هناخ  نیا  زا  لیربج 

ترون ِيایرد  ناهج  یباتفآ و  وت 

تروط ِهوک  دمحا  بلق  يرون  لخن  وت 

میهانگ قرغ  ام  یهّللا و  تمصع  وت 

میهاگن کی  ریسا  ام  یّقح ، مشچ  وت 

دنریثک ِریخ  تا  هّیرذ  يرثوک  وت 

دنریغص لفط  تملاع  يدام و  وت 

وت زا  دیآ  ییادخ  راک  یگدنب  رد 

وت زا  دیآ  ییاشگ  لکشم  تسد  اب 

میبابُح ام  تمحر ، يایرد  نارکیب  وت 

میباسح یب  ياه  هّرذ  ام  يرهم و  وت 

قلخ عمج و  عمش  وت 
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دندرف وت  یب  ملاع 

دندرد وت  یب  نابیبط  هک  یبیبط  نآ  وت 

یمایق حلص و  ردام  تمایق  ات  وت 

یماما ار  تماما  مه  تمایق  زور 

ام هدنیآ ي  هتشذگب و  ردام  يا 

ام هدنورپ ي  هدش  ترهِم  اب  رهُم  يا 

یتسا رتالاب  ام  مهو  مهف و  رکف و  زا 

یتسه هک  تدنسانش  یم  تمایق  زور 

تهار شرف  ددرگ  رشح  رد  کلم  لاب 

تهاگن جوم  زا  وفع  تارب  دزیر 

دنراد وت  زا  دنراد  هچ  ره  تّما  زور  نآ 

دنرآرب ارهز  ای  گناب  مه  ناربمغیپ 

ارهز تسوت  تسب  ياپ  رسارس  رشحم 

ارهز تسوت  تسد  هب  هعیش  هدنورپ ي 

تناتسود درگ  وفع  ددرگ  زور  نآ 

تناتسوب زا  يا  هلال  ددرگ  هلعش  ره 

یهلا ِتاذ  بناج  زا  ادن  دیآ 

یهاوخ هچ  ره  نک  بلط  نم  زا  ما  هبوبحم 

مشخب تیکاپ  تمصع و  رب  ار  قلخ  وگ 

مشخب تیکاخ  رداچ  ياه  هلصو  رب 
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تعاطا وت  زا  دنک  یم  رشحم  زورما 

تعافش نک  تعافش  نک  تعافش  کنیا 

يدرگ دونشوخ  وت  هک  مشخب  یم  ردق  نآ 

يدرگ دوبعم  ترضح  فطلز  یضار 

یهاشداپ وت  رب  زورما  میا  هداد  ام 

یهاوخ داد  وفع و  وت  زا  ییادخ  ام  زا 

نک يرواد  قیالخ  نیب  رد  زورما 

نک يردام  ار  ایبنا  مه  ایلوا  مه 

تنیبنیز داد  زور  دشاب  زور  نآ 

تنیسح ياهگرز  دشوج  نوخ  زور  نآ 

تشورخ اب  دشورخ  یم  رشحم  زور  نآ 

تشوگ هب  ارهز  ای  گناب  وس  رهز  دیآ 

يارحص زور  نآ 
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تسوت رشحم  تمایق 

تسوت رهوش  ياول  ریز  همه  رشحم 

دنساره یم  خزودز  اه  تّما  هک  يزور 

دسانش یم  ار  شا  هعیش  مه  همطاف  مه 

تسام رواب  یک  اجک  ام  اجک و  شتآ 

تسام ردام  ارهز  میتفگ  همه  اب  ام 

شتشرس رد  دشاب  وت  رهم  رگا  رفاک 

شتشهب ددرگ  همطاف  ای  کی  هب  خزود 

ار ام  لاعفا  یتشز  دشوپ  وت  فطل 

ار ام  لامعا  همان ي  دیوش  وت  رهم 

نک ادص  مه  ار  ام  رشح  راد  ریگرد و 

نک ادج  ار  کی  کی  كاشاخ  زا  هناد  نوچ 

تسام رثوک  تدای  هب  ام  گشا  هرطق  ره 

تسام رت  مشچ  نیمه  ام  دوبن  دوب و 

درآ رشح  رد  ار  وت  وت ، ياطع  فطل و 

دراذگ اپ  رشحم  مشچ  رب  تا  هقان  ات 

سب تربنق  تعافش  رهب  دوب  هنرو 

سب ترذوب  هاگن  کی  تّما  ّلک  رب 

ادرف تساسفناو  زور  تمایق  زور 

ادرف تسارهز  یب  هک  سکنآ  رب  ياو  يا 
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دنتسکش ار  تدهع  هک  نانآ  رب  ياو  يا 

دنتسشن تکاس  وت  ِدادمتسا  ماگنه 

دندرک بصن  ار  منص  هتسب ، دمص  تسد 

دندرک بصغ  ار  یلع  ّقح  وت و  ّقح 

دندیرب ربمغیپ  نآرق و  زا  هرابکی 

دندیرب رس  هلبق  هب  ور  ار  ادخ  نید 

دندوبر قح  زا  قح ، ّقح  يدوب  هک  ّیقح 

دندوبن مخ  ریدغ  زور  رد  راگنا 

دندیشک نآرق  عترتع و  ادخ و  زا  تسد 

دندیدن ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لّوا  زا  هک  ییوگ 

ّقح ِخساپ  هفیقس  ایآ 
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دوب کمن 

دوب كدف  بصغ  یترتع ، باوج  ایآ 

دنتشگ زاوآ  مه  هنتف  دصق  هب  مه  اب 

دنتشگ زاب  ّتیلهاج  روُد  هب  رسکی 

دندوب هدیشوپ  ّقح  رون  زک  ینهاریپ 

دندومن نوریب  نتز  نیکرچ  هماج ي  نوچ 

مه اب  دندیشوک  هنتف  رهب  هک  ود  نآ 

مه اب  دندیشون  هچ  ار  تفالخ  ریش 

هّیقت یب  میوگ  دایرف و  منز  دیاب 

هیقشقش رد  یلع  ياه  لد  درد  زا 

ار یلع  ياه  لد  درد  میوگب  دیاب 

ار یلّوا  یمّود و  ملظ  دادیب و 

دوب وا  مولظم  نیلّوا  میوگب  دیاب 

دوب ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  هب  شراخ 

دش نیشن  هناخ  ّقح  ریش  میوگب  دیاب 

دش نیمز  شقن  همطاف  میوگب  دیاب 

دش ادا  ربمغیپ  ّقح  میوگب  دیاب 

دش ادج  رثوک  زا  هیآ  کی  دگل  کی  اب 

میوگ هتسب  ياهتسد  زا  نخس  دیاب 

میوگ هتسکشب  يولهپ  زا  میرگ و  نوخ 
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دندرک زاب  هنتف  باب  میوگب  دیاب 

دندرک زاغآ  دوخ  راک  ارهز  لتق  اب 

دوب یلع  رای  همطاف  میوگب  دیاب 

دوب یلع  رادفرط  اهنت  ناج  ياپ  ات 

تفگ یمن  وزاب  هنیس و  زا  تروص و  زا 

تفگ یمن  ولهپ  زا  هتسکشب  يولهپ  اب 

دوب یلع  اب  شدوجو  رگنس  رتسب و  رد 

دوب یلع  ای  شمالک  نایاپ  زاغآ و 

دیآ شوخ  دیآ  شیپ  هچ  ره  دز  یم  دایرف 

دیاشن زگره  یلع  یب  ارهز  ِمالسا 

ار ایربک  تسد  دیتسب  نارفاک  يا 

ار ایبنالا  متخ  سفن  نمشد  دیتشگ 

ار نید  ّلک  نآرق  مسا  اب 
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دیدرک بصغ 

دیدرک بصغ  ار  نینمؤملاریما  ّقح 

ام رب  دیدرک  متس  ربمغیپ  غاد  اب 

ام رب  دیدروآ  هلال  ياج  هب  مزیه 

شناد ِرون  ياج  هب  ات  يراک  دیدرک 

شتآ دود و  الاب  تفر  ام  هناخ ي  زا 

هناخ برد  راشف  نیا  نم ، هنیس ي  نیا 

هنایزات ياه  هبرض  نیا  همطاف ، نیا 

نمشد غیت  فالغ  نیا  نم  يوزاب  نیا 

نم تروص  نیا  ودع  نیگنس  تسد  نیا 

نم بل  رب  نمشد  روج  زا  دسر  ناج  رگ 

نم بنیز  ناج  دهد  اپ  تسد و  ریز  رگ 

مرآ رب  نویش  ناج  قمع  زا  رد  تشپ  رگ 

مراذگ اهنت  ار  شیوخ  ماما  اشاح 

تسا نیمه  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه  هللااب 

تسا نینمؤملاریما  نم  ماما  اهنت 

تسین نیا  زج  تسا و  نیا  هک  میوگ  ناج  ياپ  ات 

تسین نینمؤملاریما  زا  ریغ  نم  يالوم 

ارهز تسیک ؟ تیالو  ّییاهن  ِحتف 

ارهز تسیک ؟ تیالو  ّییادف  لّوا 
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ارهز تشاد ، روای  ههام  شش  نسحم  زج 

زگره تشادرب ، نینمؤملاریما  زا  تسد 

دش ادف  دوخ  ماما  هار  رد  راب  دص 

دش ادج  الوم  زا  غیت  فالغ  اب  ات 

دنتسکش ار  دمحا  تخد  تسد  هن  اهنت 

دنتسکش ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يوزاب  هللاو 

هناتسآ نآ  رد  تفر  الاب  هک  یتسد 

هناشن ربمغیپ  ِراسخر  رب  تشاذگب 

درک يرس  هریخ  نید  غاب  رد  نازخ  تسد 

درک يرفولین  ار  هللا  لوسر  سای 

ار وا  دنتشک  اهوید  دوب و  هیّروح 

وا دنتشک  ارچ  رخآ  تفگن  نت  کی 
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ار

دش يرتشم  ار  یلع  درد  مغ و  ارهز 

دش يرتسب  تیالو  رادفرط  اهنت 

دش یم  بآ  هرطق  هرطق  نازوس  ِعمش  نوچ 

دش یم  باتیب  وا  درک و  یم  هگن  بنیز 

تفگ یمن  اّما  دوب  درد  رس  ات  ياپ  زا 

تفگ یم  رگ  هّضف  اب 

تفگ یمن  الوم  اب 

دوب شرتسب  رانک  یّتح  یلع ، رای 

دوب شرگنس  مه  شرتسب  ربکا  هللا 

هدناشف لد  رارش  مه  دوخ  رتسب  رد 

هدناوخ هبطخ  هنیدم  ياهنز  رهب  زا 

دوب يرورپ  تیالو  وا  داهج  زمر 

دوب يردیح  مه  شرتسب  نایم  یّتح 

دش یم  شوغآ  مه  گرم  اب  سفن  ره  رد 

دش یم  شوماخ  وا  رمع  غارچ  مک  مک 

دوب یلو  شیالوم  وچ  ار  تقلخ  هکنآ  اب 

دوب یلع  نک  ملالح  کی  شهاگن  ره  رد 

ینازخ تدیّما  رازلگ  زا  تفگ  یم 

یناگدنز زا  یلع  ای  يدیدن  يریخ 
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ار تا  هلال  نازخ  يدید  دوخ  مشچ  اب 

ار تا  هلاس  هدجه  رای  يداد  تسد  زا 

ناج یلع  نت  زا  دنز  رپ  تحور  هک  مسرت 

ناج یلع  نم  رب  نکئ  هیرگ  يدادن  ناج  ات 

تناما مدوب  تا  هناشاک  رد  لاس  ُهن 

تنایخ کی  مدرکن  تّقح  رد  هللاو 

متشگ هناخ  نیا  دراو  هک  یبش  نآ  زا 

متشگ هناورپ  تضراع  عمش  ِدرگ  رب 

هناتسآ نیا  رد  هک  مدید  یم  راگنا 

هنایزات شیپ  هب  مدرگ  رپس  دیاب 

نم نطاب  مشچ  هظحل  نآ  رد  دید  یم 

نم نسحم  ددرگ  وت  ّییادف  لّوا 

نوچمه ود  ره  ام 
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میلاب هتسکشب  ریاط 

میلانب مه  اب  ایب  دش  ییادج  تقو 

ملاحترا رد  نک  ربص  اّما  تسا  تخس 

ملالح نک  ملالح  نک  ملالح  کنیا 

ییوگن سک  اب  ارم  رارسا  هک  دیاب 

ییوشب نهاریپ  ریز  زا  منت  دیاب 

هنایفخم ار  مرکیپ  ییوشب  دیاب 

هنابش ار  ممسج  عییشت ، ینک  دیاب 

دیایب معییشت  رهب  زا  ملتاق  رگ 

دیآ رب  مدایرف  توبات  هنیس ي  زا 

هنیس هب  یناهنپ  درد  نارازه  مراد 

هنیدم لها  زا  نک  یفخم  ارم  ربق 

دناشف نوخ  نم  رب  هعیش  مشچ  هک  دیاب 

دنامب یفخم  نم  ربق  رشحم  زور  ات 

شیولگ رد  هگان  تسکشب  یلع  ضغب 

شیور هب  ور  شزیزع  ناج  ناج ، داد  یم 

دز یم  داب  وا  هنیس ي  زوس  هب  شتآ 

دز یم  دایرف  شلد  اّما  دوب  هتسب  بل 

دریگب وا  رب  سفن  ِهار  مغ  تساوخ  یم 

دریمب شیاهنت  ِرای  شیپ  تساوخ  یم 
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ار شرفولین  نازخ  دادیب  درب  یم 

ار شرسمه  زاب  مین  مشچ  دید  یم 

نم روای  یب  روای  يا  تفگ  هتسهآ 

نم رکشل  مامت  اهنت  نت  اب  يا 

نم هناورپ ي  يا  نم  نازوس  عمش  يا 

نم هناخ ي  زا  ورم  نم  یب  ورم  نم  یب 

مریگب متام  نانمشد  نیب  وت  رب  نوچ 

مریمب ات  نک  اعد  يراد  متسود  رگ 

نم رب  تسا  ربص  لد  رد  نوخ  وت  يور  یب 

نم رب  تسا  ربق  همطاف  یب  هناشاک ي 

یتسه وت  ملاب  ملاب و  یب  ریاط  نم 

رب دیرگ  یم  هک  سک  نآ 
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یتسه وت  ملاوحا ،

مرادن يرای  وت  ریغ  نمشد  نیب  نم 

مرابگشا مشچ  شیپ  رد  نزم  رپرپ 

هناتسآ رد  يدش  نم  گرمشیپ  وت 

هنایزات ریز  هب  يدوب  نم  رای  وت 

يدیرخ ار  ردیح  ناج  نمشد  نیب  وت 

يدیود ملابند  هتسکشب  يولهپ  اب 

يراد وت  هک  ییافو  رهم و  همه  نیا  اب 

يراذگ اهنت  ارم  دشاب  اور  ایآ 

نارای ِمشچ  زا  دیدپان  دش  یم  دیشروخ 

ناراسهوک رد  رس  درب  یم  ورف  مک  مک 

زیگنا مغ  ریگلد و  کیرات و  یبرغم  رد 

زیربل هیرگ  زا  نامسآ  مشچ  تشگ  یم 

تسب ناهج  زا  مشچ  نینمؤملاریما  ناج 

تسد زا  تفر  ارهز  تسشنب و  اپز  الوم 

هنیزح نآ  زاب  مین  مشچ  هتسب  دش 

هنیدم الوم  هناخ ي  نوچ  دش  کیرات 

دنتفرگ ار  وا  روای  الومز  رخآ 

دنتفرگ ار  وا  رگنس  یب  رگنس  مه 

دیدرگ دازآ  سفق  زا  شحور  غرم  ات 
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دیدرگ داش  نمشد  قلخ  نایم  الوم 

دش ادج  ناج  ربمیپ  ِناج  ِرکیپ  زا 

دش ادج  نآرق  زا  رثوک  رون و  ردق و  ای 

هدیرپ گنر  اب  شرع  راوشوگ  ود 

هدیرد نهاریپ  موصعم  كدوک  ود 

هدیود هنال  رد  لاب  یب  هجوج ي  ود 

هدیرب رس  غرم  ود  هن ، رتوبک ، ود  هن ،

هداتفوا ردام  شعن  يور  هیرگ  اب 

هداهن وا  ياپ  هب  تروص  هتشگ و  مخ 

يدرک هراپ  ار  ام  بلق  ردام  ناج  ياک 

يدرک هراچ  ار  تا  هنیس  مخز  گرم ، اب 

یتفخ مارآ  دوخ  شوماخ  هرجح ي  رد 

يادن اهنت 
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یتفگ کیّبل  ار  تسود 

ردام زیخرب  یلع ، گرب  یب  لخن  يا 

ردام زیخرب  یلع ، گرم  ناوج  رای 

تسا زاین  زار و  هظحل ي  ردام  زیخرب 

تسا زامن  تقو  هدمآ  برغم  ماگنه 

ردام میدرک  ادخ  اب  اه  لد  زار  ام 

ردام میدرک  اعد  لد  ِزوسز  وت  رب 

ردام تساه  نمشد  رهش  اجنیا  زیخرب 

ردام تساهنت  یلع  اه  نمشد  نیب  رد 

هتسکش لد  نایرگ  هدید  دجسم  هب  الوم 

هتسشن اهنت  هّکی و  مدرم  نیب  رد 

دندیشک اُّما  ای  گناب  لد  هدرپ ي  زا 

دندیود اباب  بناج  نازیخ  ناتفا و 

تماما جوا  رد  مولظم  نیلّوا  ياک 

تمالس اداب  ترس  ارهز  متام  رد 

تسد زا  تفر  تناوج  رای  مغ ، ریپ  يا 

تسب ارو  رمع  هدنورپ ي  لجا  تسد 

یلاح هچ  اب  میوگ  هک  دیان  نابز  زا  راک 

یلاوملا یلوم  همطاف  رانک  دمآ 

منیشنمه هناگی  ياک  لد  زا  هلان  دز 
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منینمؤملاریما وت  ّمع  نبا  نم 

یتسب شیوخ  مشچ  هک  دش  نوچ  یلع ، مشچ 

یتسه هدنز  منیبب  نک  مّلکت  نم  اب 

ارهز دنتسکشب  وت  يولهپ  هک  نانآ 

ارهز دنتسب  ارم  رمع  هدنورپ ي 

هتسخ مسج  اب  یلع  ناج  ظفاح  يا 

هتسب تسد  ِماما  يوزاب  تسد و  يا 

نم هتسکشب ي  لد  رد  تبیرغ  ربق 

نم هتسبرد ي  هناخ ي  زا  ورم  نم  یب 

متسا ربیخ  نامرهق  نم  همطاف  ای 

متسکش مدرم  نیا  دنداد  وت  غاد  اب 

دوب یبش  هچ  اّما  دش  بش  ربکا  هللا 

الوم مشچ  گشا  هرطق  ره 
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دوب یبکوک 

دیوگب ناج  كرت  راب  دص  یلع  دیاب 

دیوشب ار  ارهز  حورجم  رکیپ  ات 

رادیب هدنام  الوم  باوخ و  هنیدم  لها 

راوید هب  تروص  هتخیر ، تروص  هب  شکشا 

ار شا  هلال  اه  نازخ  لاماپ  دید  یم 

ار شا  هلاس  هدجه  رای  مسج  تسُش  یم 

شدوبک سای  رب  هدید  بالگ  يراج 

شدوبن دوب و  یتسه و  هتفر  تسد  زا 

شلاح دوب  دوخ  لگ  نینوخ  متام  رد 

شلاب هدیدرگ  ادج  نت  زک  يریاط  نوچ 

ار شا  هدادلد  مدمه و  مسج  تسُش  یم 

ار شا  هداتفا  اپ  تسد و  ریز  ِنآرق 

هتسخ ِمسج  بش  ّیکیرات  رد  تسُش  یم 

هتسکش يوزاب  سمل  شتسد  درک  یم 

ار رشبلا  ریخ  رتخد  مسج  تسُش  یم 

ار رد  رامسم  هسوب ي  ياج  تسُش  یم 

ار شرفولین  لگ  مادنا  تسُش  یم 

ار نارسمه  ار  شمدمه  ار  شرگنسمه 

بش نآ  دید  ار  دوخ  گرم  داتف و  اپ  زا 
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بش نآ  دیچیپ  نفک  رد  ار  دوخ  ناناج 

دوب لعتشم  شدوجو  اّما  دوب  مارآ 

دوب لجخ  شدنزرف  راچ  زا  ردام و  زا 

ار نفک  دنب  هرگ  دز  دیشک و  یهآ 

ار نتشیوخ  گرم  دید  یم  تخوس و  یم 

تشاد نفک  رد  شدوبک  سای  رب  مشچ  کی 

تشاد نسح  رب  نیسح و  رب  رگید  مشچ  کی 

شوپ هیس  ِورس  ود  شرع ، راوشوگ  ود 

شوماخ عمش  ود  هتخورفا ، هلعش ي  ود 

رادازع لفط  ود  موصعم ، كدوک  ود 

راز لبلب  ود  هن ، هدرسفا  هجوج ي  ود 

هنیس رد 
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رگید ِغاد  کی  ره  غاد  يور 

ردام ِغاد  نسحم  ِغاد  ربمیپ  غاد 

دوب نفک  يوس  نینزان  ود  نآ  مشچ  کی 

دوب نسحلاوب  ياه  تسد  رب  رگد  مشچ 

هراتس ود  نآ  رب  هداتفا  یلع  مشچ 

هراپهام ود  مغ  ِماب  باتفآ  ود 

هدیدغاد لفط  ود  يا  اتفگ  هتسهآ 

هدیچ سای  رادغاد  یلاسدرخ  رد 

دیریگب رب  رد  ار  شیوخ  ناج  دییآ و 

دیریگب رگید  هشوت ي  ِسای  زا 

دندیرپ اج  زا  رپ  لاب و  یب  هجوج ي  ود 

دندیود ردام  بناج  لمسب  غرم  نوچ 

دنتفرگ رثوک  زا  هسوبلگ  لگ  هتسد  ود 

دنتفرگ رب  رد  ار  هدولآ  نوخ  ِنآرق 

تخوس نسح  مه  نیسح و  مه  اجنیا  هن  اهنت 

تخوس نفک  رد  ارهز  هناخ ، رانک  الوم 

دمآرب یهآ  ندب  نینوخ  نآ  زا  هگان 

دمآ ردام  ياه  تسد  نوریب  هلان  اب 

ار شا  هروصنم  هلان ي  نودرگ  دینشب 

ار شا  هروس  ود  لغب  رد  نآرق  تفرگب 
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هراتس ود  دوب و  دیشروخ  رگد  اجنیا 

هراپ هراپ  اه  نامسآ  بلق  تشگ  یم 

ار ادن  نیا  الوم  شوگ  هگان  دینشب 

ار ادخ  لد ، غاد  يور  هدید  غاد  يا 

نک ادخ  رهب  نامسآ  لها  هب  یمحر 

نک ادج  ار  لبلب  ود  رپرپ  هلال ي  زا 

دیشورخ ایرد  نوچ  مارآ  یلع  بش  نآ 

دیشوج دایرف  شا  هناخ  تشخ  تشخ  زا 

هزانج عییشت  ِتخس  ياه  هظحل  رد 

هزات تشگ  یم  شلد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم غاد 

دوب شا  هناخ  غارچ  تبرغ  یکیرات و 
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دوب شا  هناش  يور  هب  شبوبحم  توبات 

درب یم  ربص  زا  رارق  ششوماخ  دایرف 

درب یم  ربق  رانک  رد  ار  دوخ  توبات 

درب یم  هناخ  زا  ار  شیوخ  شومخ  عمش 

درب یم  هناش  يور  هب  ار  شزیزع  رمع 

دوب یلع  لاوحا  رب  نایرگ  مه  توبات 

دوب یلع  لابند  هزمح  بش  نآ  شاک  يا 

درک یم  هیرگ  نوماه  تشد و  مامت  بش  نآ 

درک یم  هیرگ  نوخ  وا  رب  مه  ارهز  يولهپ 

دوب لِگ  شییاهنت  گشا  زا  رازم  كاخ 

دوب لد  نوخ  شمشچ  ود  زا  يراج  هرهچ  رب 

بشما وش  نوریب  منت  زا  ناج  يا  تفگ  یم 

بشما وش  نوخ  هدید  گشا  يا  زوسب  لد  يا 

مزیخنرب اج  زا  هک  نک  يرای  گرم  يا 

مزیر كاخ  مدیما  اهنت  نت  رب  ات 

مرای دیدرگ  نانمشد  نیب  هک  يرای 

مراذگ لِگ  ریز  هب  ار  شمسج  تسا  تخس 

دمآ رب  یتسد  دحل  شوغآز  هگان 

دمآ ردیح  شوگ  هب  ربمغیپ  ياوآ 

ار مرفولین  هدب  لگ ، رادغاد  ياک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1087 

http://www.ghaemiyeh.com


ار مرتخد  مناور  محور  ما  هناحیر 

ناج یلع  نماد ، يا  هتسش  تلجخ  گشا  زا 

ناج یلع  نم ، اب  تیراد  تناما  رجا 

متفرگ رفولین  وت  زا  مداد  سای  نم 

متفرگ رد  خیم  ِمخز  لگ  مداد و  لگ 

دش نینچ  وت  اب  ارچ  يدوب  ّقح  تسد  وت 

دش نیمز  شقن  ترسمه  تمشچ  شیپ  رد 

تفُس یم  هدید  زا  گشا  ّرُد  تلجخز  الوم 

تفگ یم  هدید  زا  کشا  تخیر  یم  تخوس و  یم 

ات نیملاعلل  ًهمحر  ای 
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متسه هدنز 

متسه هدنمرش  همطاف  زا  مه  وت  زا  مه 

دید اهرازآ  يرماس  زا  وت  نوراه 

دید اهراب  شمشچ  هب  ار  دوخ  نداد  ناج 

مدرک ربا  نوچمه  هیرگ  مه  متخوس  مه 

مدرک ربص  دش  نیمز  شقن  نم  سومان 

دنتسکش ولهپ  ترب  گرب و  یب  لخن  زا 

دنتسکش وا  تسد  دنتسب و  ارم  تسد 

دیآرب لد  زا  سفن  اب  مناج  شاک  يا 

دیآ رس  رب  مه  نم  رمع  ارهز  رمع  اب 

مبیکش ربص و  هدش  مک  ارهز  گرم  اب 

مبیصن هتشگ  همطاف  یب  هناخ ي  کی 

شوماخ تشگ  مه  نم  رمع  ِغارچ  وا  یب 

شومارف میارهز  غاد  ددرگن  زگره 

مغارچ عمش و  یب  ِربق  کی  رئاز  نم 

مغاد هس  دشاب  رگج  رب  مرادغاد ، نم 

اپ ارس  ار  مدوجو  دنازوس  هتسویپ 

ارهز غاد  نسحم ، غاد  ربمیپ ، غاد 

یتفرگ رب  رد  ارم  ناناج  كاخ ، يا 

یتفرگرب رد  ارم ، ناج  ارم ، بلق 
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مدیشک مبوبحم  نفد  زا  تسد  هک  یتقو 

مدید شیوخ  مشچ  هب  ار  دوخ  نداد  ناج 

دش مرس  رب  تبرغ  كاخ  ارهز  نفد  اب 

دش مرواب  ارهز  گرم  رگید  كاخ ! يا 

مراظتنا مشچ  ار  گرم  مراد  رمع  ات 

مراضتحا دشاب  تسارهز  یب  هک  يرمع 

دنتسکش ار  ملالج  ردق و  یبن  زا  دعب 

دنتسکش ار  ملاب  ود  ره  ارهز  گرم  اب 

كاخ يا  دنتشُک  ارم  ياهیبا  ّما 

كاخ يا  دنتشُک  ارم  يارهز  هللاو 

وت تبرت  ردیح  ناهنپ  هبعک ي  يا 

وت تبرغ  گشا  زیربل  ما  هدید  يا 
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مشوگ هب  بش  ره  تا  هّضف  ای  هلان ي  يا 

مشود هب  تتوبات  بوچ  مراد  رمع  ات 

هنایشآ رد  رپ  لاب و  یب  هدز  رپرپ 

هنایزات ياه  هسوب  تتسد  يور  رب 

رگید راب  کی  نک  كاخ  زا  نورب  یتسد 

رگید راب  کی  نک  كاپ  ار  یلع  گشا 

یتفگن نم  اب  یتشاد  ناهنپ  زار  دص 

یتفگن نم  اب  یتشاد  ناوارف  ِدرد 

ار رمق  صرق  یلیس و  یتفگن  نم  اب 

ار رد  رامسم و  هّصق ي  یتفگن  نم  اب 

هتسخ حورجم و  نت  زا  یتفگن  نم  اب 

هتسکش يولهپ  وزاب و  هنیس و  زا 

تشک ار  وت  لتاق  اهراب  یتفگن  نم  اب 

تشک ارچ  رخآ  يالع  ای  یتفگن  نم  اب 

هتسشن لِگ  رد  لُگ  يا  یتفگن  نم  اب 

هتسب دنب  وزاب  وت  يوزاب  هب  ذفنق 

هراتس ار  تّوبن  يا  یتفگن  نم  اب 

هراوشوگ دش  ادج  تشوگ  زا  هک  دش  نوچ 

یتفرگ وخ  نم  اب  وت  وت  اب  نم  لاس  هن 

یتفرگ ور  نم  زا  هرابکی  ارچ  رخآ 
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یتشگ بات  یب  ارچ  لد  مزب  عمش  يا 

یتشگ بآ  هظحل  هظحل  ممشچ  شیپ  رد 

مدینش نک  ملالح  تیاه  بلز  یتقو 

مدید شیوخ  مشچ  هب  ار  دوخ  ندنک  ناج 

نم رگشل  مامت  يدوب  هنت  کی  وت 

نم رس  زا  مک  دوش  ییوم  یتشاذگن 

درک هگلتق  ار  ما  هناخ  ناتسآ  مصخ 

درک هگن  بنیز  يدروخ و  هنایزات  وت 

یلیسز دش  تراسج  تیور  رب  هک  یتقو 

یلین تشگ  ربمیپ  يور  نم و  يور 
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دوب شلماک  نتم  عارصم ، نیا  خیرات 

دوب شلصاح  ارهز  لتق  تفالخ  بصغ 

دیدرگ زاب  نمشد  تسد  نسحم  لتق  اب 

دیدرگ زاغآ  همطاف  لآ  راتشُک 

تخورفا شتآ  هفیقس  دادیب  تسد  ات 

تخوس البرک  ياه  همیخ  ات  یلع  تیب 

دروخ كدف  بصغ  یلیس  ارهز  هک  یتقو 

دروخ کتک  بنیز  شرتخد  نوخ  لتقم  رد 

دوب افج  تسد  اب  هتسب  ردیح  تسد  ات 

دوب ادج  نت  زا  نیسح  رادملع  تسد 

دندرک بصغ  ردیحز  ار  تفالخ  یتقو 

دندرک بصن  تمایق  ات  ار  اه  توغاط 

دنتسا رجنخ  نیا  هتشک ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ 

دنتسا ردام  نیا  هدییاز ي  اه  جاّجح 

تسا هفیقس  زا  تیالو  راکفا  هن  اهنت 

تسا هفیقس  زا  تیانج  ره  رشحم  زور  ات 

تسا هفیقس  زور  ادخ  ابگنج  نالعا 

تسا هفیقس  زور  ادتبا  ار  اهدادیب 

يرآ تسارهز  هبطخ ي  زا  یلجنُم  تیا 

يرآ تساروشاع  زور  هفیقس  زور 
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هتشون ارهز  یفخم  ربق  يور  رب 

هتشذگ ردیح  يایرد  ناجز  ارهز 

ددرگن ربمغیپ  لآ  زا  ادج  هعیش 

ددرگن رب  هتفر  هک  یهار  زا  ماگ  کی 

تسا نید  رادمچرپ  تسیئارهز  هک  سک  ره 

تسا نینمؤملاریما  ّطخ  روخ  یلیس 

تسین نیا  زج  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه  مثیم » »

تسین نینمؤملاریما  يّالوت  زج  نید ،

----------

تسا مامت  قلخ  همه  هب  تمعن  هک  زورما 

( تدالو  ) تسا مامت  قلخ  همه  هب  تمعن  هک  زورما 

تسا مالس  رکذ  نایع  دیشروخ  ةدنخ  رد 

تسا مانا  رخف  یبن  تخد  نیهب  دالیم 

تسا ماما  دالیم  لاس ز  نیمدصکی  ای 
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دنوادخ راونا  هتشگ ز  رپ  همه  ملاع 

دنزرف ردام و  نیا  تعلط  ۀنیآ  زا 

تدارا ضرع  بل  هب  تسار  کلم  زورما 

تدابع زور  فعش  زور  دوب  زورما 

تداعس باب  ام  هب  زاب  هدش  زورما 

تدالو ود  زا  تشهب  هتشگ  نیمز  زورما 

تسا ینیع  بجاو  ناگمه  رب  فعش  يداش و 

تسا ینیمخ  مالسا و  يوناب  ناهج  دالیم 

دمحا رواد  ۀنیآ  هدش  هولج  رد 

دمحا رکیپ  رد  هدمآ  رگد  ناج  ای 

دمحا رثوک  زا  دمد  یم  یلزا  ضیف 

دمحا رتخد  ناهج  هب  دمآ  هک  زیخرب 

تساهیف عدوتسم  هک  تسیزار  بحاص  نیا 

تساهبا ّما  مه  هدمآ  ردپ  تخد  مه 

تسا لوقع  يایرد  رهوگ  ای  همطاف  نیا 

تسا لوصا  لصا  نیا  قح و  ساسا  ُّسا  نیا 

تسا لوسر  يولهپ  ود  حور  قح  تمصع  نیا 

تسا لوتب  تسا  لوتب  تسارهز  ترضح  نیا 

تیالو مام  دوب و  تّوبن  تخد  نیا 

تیاده سمش  مه  هدمآ  تاجن  کلف  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1095 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراهب یحو  رجش  نیا  زا  هدش  ملاع 

ناراهن لیل و  دنک  ریس  وا  هیاس  رد 

ناراب وچ  ضیف  همه  هب  دراب  هک  تسیلخن 

نارامج ریپ  دوب  لخن  نیا  زا  هویم  کی 

تسا ناوج  مام  نآ  نماد  زا  هک  ریپ  نیا 

تسا ناور  حور و  شمد  مالسا  رکیپ  رد 

هراتس كالفا  رد  وچمه  نیمز  هب  شلسن 

هرامه رون  ناگمه  مشچ  هب  دنشخب 

هراشا هب  دریگب  رشح  رد  همه  تسد 

هراوس تسین  یسک  رشح  فص  هب  وا  زج 

شروبع وچ  تمایق  هب  دتفا  هک  تسا  نیا 
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شرون ۀقان  زا  دوش  نشور  همه  رشحم 

تماما يالاو  ردام  یبن  تخد  يا 

تمارک رحب  يا  همه  تاجن  کلف  يا 

تماقا تایند  ود  هب  اهلد  همه  رب  يا 

تمایق زور  ۀعفاش  يا  همطاف  يا 

میراد همهاو  اجک  مصخ  زا  وت  رهم  اب 

میراد همطاف  ام  هک  میتفگ  همه  اب  ام 

تسا وت  رجش  زا  رون  ۀخاش  یکی  مالسا 

تسا وت  رب  گرب و  زا  همه  هعیش  ییابوط و 

تسا وت  رمث  تیالو  وت ، دوجو  دیحوت 

تسا وت  رسپ  ینیمخ  دالیم  وت ، دالیم 

تفات اج  همه  شرون  هک  زورفا  لد  هام  نآ 

تفای افص  رون و  نآ  زا  ملاع  وگم  مالسا 

تسا وت  زا  رمق  سمش و  ّتنج و  ملق و  حول و 

تسا وت  زا  روراب  نآ  هک  تسیلخن  وچ  تاعاط 

تسوت زا  رختفم  ادخ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مالسا 

تسا وت  زا  رشع  یناث  تّجح  لک  حلصم  نآ 

نیّیبن ماج  وت  رثوک  زا  هدش  ُرپ  يا 

نیّیبن مام  مه  یناماما و  مام  مه 

دزان وت  هب  رواد  قلاخ  يا  همطاف  وت 
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دزان وت  هب  ربمیپ  صخش  ناهج  ود  ناج 

دزان وت  هب  رثوک  یقاس  يرثوک و  دوخ 

دزان وت  هب  ردیح  همطاف ، ادخ  هب  يرآ 

تیادخ هدوب ، وت  رتسگ  انث  هک  یناج 

تیانث هب  دیارس  هچ  دیوگب  هچ  مثیم » »

----------

اطع دش  رگید  نآرق  ار  هللا  لوسر  بشما 

( تدالو  ) اطع دش  رگید  نآرق  ار  هللا  لوسر  بشما 

اطع دش  رثوک  مان  اب  ادخ  زا  رگید  نآرق 

یهّللارس نزخم  زا 
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اطع دش  رهوگ  هدنبات 

اطع دش  ردام  هدنخرف  ردپ  رب  رتخد  شقن  رد 

اطع دش  رواد  ّیح  زا  وا  هب  نیعلاروح  تاداس 

اطع دش  رّونم  حور  اطع  دش  مّسجم  ناج 

هدمآ ربمیپ  حور  هدمآ  رثوک  قادصم 

هدمآ رهطا  يارهز  هدمآ  ردیح  ماگمه 

وا يوم  رات  هب  ناهنپ  اهردق  ماش  ردق و  دوخ 

وا يور  لگ  هتخادنا  یفطصم  ياه  هسوب  زا 

وا يوب  ّتنج  رطع  زا  دیونشب  ّتنج  لها  يا 

وا يوک  كاخ  تساروح  یلو  اروحلا  هّیسنا 

وا يوجلد  تعلط  رد  ایربک  نسح  ریوصت 

وا يوش  باب و  دنزرف و  ایبنا  ّلک  رترب ز 

وا مان  ّتنج  حاتفم  وا  ماب  غرم  لیربج 

وا مار  یتسه  مزع ، رد  وا  ماج  نودرگ  لذب ، رد 

نیا تسارآ  ناهج  هام  زا  رترب  رتخا  هچ  رتخا 

نیا تساروشاع  دیشروخ  ردام  رتخد  هچ  رتخد 

نیا تسارسا  يّذلا  ناحبسف  يامیس  تآرم 

نیا تساروحلا  هّیسنا  هروصنم و  هموصعم و 

نیا تساربکلا  هقّیدص  هّیضرم و  هّیضار و 

نیا تسارهزلا  هرهز  مه  نیا  تساضیبلا  هّرُد  مه 
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یلع نآرق  ردق  رد  یلع  نأش  مه  هبتر  رد 

یلع ناناج  ناج و  یلع  ناحیر  تسا و  حور 

شمیرم ود  یسیع و  ود  هقیّدص و  کی  هللا ،

شمد زا  يراج  تساسیع  میرم و  نارازه  ناج 

شمدآ لسن  ّلک  رب  يردام  تدالو  زا  شیپ 

شملاع تسد  هتسویپ  مرک  فطل و  نماد  رب 

شمرحمان سدقلا  حور  دوب  تمصع  رداچ  رد 

شمدقم راثن  لگ  نوچ  سدقلا  حور  دص  ود  حور 

وا تسه  ّلک  ناوضر و 
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وا تسب  اپ  وا  نوهرم 

وا تسش  رد  اضق  ریت  وا  تسد  یهلا  تسد 

مییانیس هنیس ي  اب  مییایرد  هدید ي  اب 

مییاروشاع زوس  اب  مییاهنت  هلان ي  اب 

مییانرب يریپ و  اب  مییابیز  یتشز و  اب 

مییادوس رس  نیا  اب  مییارحص  نیا  اب 

مییالاب یتسپ و  اب  مییاراد  یتسه و  اب 

مییارهز مییارهز  مییارهز  مییارهز 

همهاو یب  بل  هب  مرکذ  همزمز  میاپ  هب  ات  رس 

همطاف ای  همطاف  ای  همطاف  ای  همطاف  ای 

يروحم تمصع  خرچ  رب  يرثوک  وت  یتسیک  وت 

يربهر ار  ایبنا  مه  يرهظم  ار  ایربک  مه 

يرسمه ار  ادخ  ریش  يرتخد  ار  لسر  متخ 

يردام ار  ادخ  نوخ  يروای  ار  ادخ  نید 

يردیح تّمه  مزع و  رد  يربمغیپ  وخ  قلخ و  رد 

يرورپ بنیز  يارهز  يرواد  ّیح  سومان 

تبتکم غارچ  نامیا  تبل  رب  ییاعد  نآرق 

تبش رکذ  قشاع  بش  تبنیز  زینک  اروح 

ییوت رخآ  ییوت  لّوا  تشهب  يوناب  راچ  رد 

ییوت رگنل  ییوت  ناّکس  ار  قلخ  تاجن  کلف 
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ییوت ردام  ییوت  رتخد  نیملاعلل  ُهمحر  رب 

ییوت روای  ییوت  رسمه  یلع  ینعی  قح  ریش  رب 

ییوت رشحم  ییوت  نازیم  ییوت  ّتنج  ییوت  ناوضر 

ییوت ردیح  ییوت  دمحا  ییوت  رثوک  ییوت  نآرق 

تفرفر رابغ  نودرگ  تفص  رد  کیالم  لیخ 

تفحصم رد  ام  مان  مه  تفک  ردام  يزور  مه 

ترداچ ياه  هتشر  رب  دوخ  تسد  هتفرگ  میرم 

ترد رب  عّرضت  يور  کلف  زا  یسیع  هدروآ 

ترواد ّیح  يوس  زا  مالس  درآ  نیمالا  حور 

هب یسوم 
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ترظنم غورف  زا  ضیف  درب  یم  انیس 

ترب رد  نآرق  ناج  يا  ناج  وچ  دریگ  لسر  متخ 

ترضحم رد  دوش  مخ  هگ  اپ  شیپ  اج  زا  دزیخ  هگ 

وت لیس  زا  یمن  یتسه  وت  لیم  عیطم  نودرگ 

وت لیّللا  هولص  وحم  وت  لیخ  کیالم  ّنج و 

؟ یتسیک وت  یتسیک  وت  وت ، ناریح  قح  ریش  يا 

؟ یتسیک وت  یتسیک  وت  وت ، نامرف  رد  خرچ  يا 

؟ یتسیک وت  یتسیک  وت  وت ، نابرق  ایبنا  يا 

؟ یتسیک وت  یتسیک  وت  وت ، ناج  دمحا  ناج  يا 

؟ یتسیک وت  یتسیک  وت  وت ، نادرگرس  لقع  يا 

؟ یتسیک وت  یتسیک  وت  وت ، نأش  رثوک  ردق و  يا 

متسین نم  متسین  نم  وت  حدم  دیوگ  هک  سک  نآ 

متسیک نم  متسیک  نم  همه  كرد  زا  رترب  يا 

همطاف درادن  رواب  ار  شیوخ  تیالو  وت  یب 

همطاف درادن  روحم  يا  هظحل  تّوبن  وت  یب 

همطاف درادن  رثوک  دبا  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم وت  یب 

همطاف درادن  رسمه  نینمؤملاریما  وت  یب 

همطاف درادن  ردام  هگچیه  تماما  وت  یب 

همطاف درادن  رکیپ  رد  حور  تدابع  وت  یب 

یهد یم  ملاع  قلخ  رب  وربآ  تیوک  كاخ  اب 
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یهد یم  مثیم »  » لخن رب  اه  هویم  تحدم  غاب  زو 

----------

كرابم رحس  رحس  غرم  يا 

( تدالو ) كرابم رحس  رحس  غرم  يا 

كرابم رمق  بش  نماد  يا 

کیربت رون ، هّکم  يداو  يا 

کیربت روط  هب  رجش  دالیم 

رون ردام  رون و  رسمه  يا 

رون رهوگ  هناگی  رحب  يا 

هجیتن تتّیدمص  ِّرُد 

لابب شیوخ  رب 
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هجیدخ يا 

تیاده ردام  ردام  يا 

تیالو میرم  میرم  يا 

راداد ّیح  تشهب  وت  تیب 

راونالاراحب دش  وت  ناماد 

هّکم ِناج  ِناج  وت  دولوم 

هّکم ناور  مرح و  حور 

دندوب زینک  ار  وت  هک  نانآ 

دندوب زیزع  وت  هیاس  رد 

دندید وچ  تدّمحم  ِماگمه 

دندیشک اپ  تخس  وت  تیب  زا 

دنتسرپ تب  هرامه  هک  نانیا 

دنتسا رواد  ّرس  مرحمان 

دنروهظ هصرع ي  هناگیب ي 

دنرون قرغ  هچ  رگا  دنروک 

رجاه رازه  تا  هلباق  يا 

رجاه رارق  یب  وت  قوش  زا 

مدمه وت  اب  تشهب  ياه  نز 

میرم تسد  يور  وت  يارهز 

كرابت هروس ي  ردام  يا 
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كرابم تکرابم  دولوم 

تساهاط ردق و  رون و  رثوک و  نیا 

تساحیسم هدزای  ردام  نیا 

میرم ود  ردام  ردام  يا 

ملاع نانز  هدّیس ي  يا 

يرآ تسا  دمحا  وت  يارهز 

يرآ تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ثینأت 

وه سدقا  تاذ  هک  تسا  نیا 

وا تقلخ  زونه  هدرکان 

شنأش لالج و  زا  دوخ  ملع  رد 

شناحتما دومن  هتسناد 

هدوتس شقلاخ  هک  تسا  نیا 

هدوب دوبن  ناهج  هک  يزور 

مدآ تشهب ، رد  هک  تسا  نیا 

مد وا  حدمز  دز  هدز  تریح 

شمان تسا  همطاف  هک  تسا  نیا 

شمالس ایبنا  متاخ  زا 

شزاین یب  تاذ  هک  تسا  نیا 

شزامن تدابع و  هب  دزان 

تفگ نخس  محر  رد  هک  تسا  نیا 
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تفگ ننملاوذ  يادخ  رارسا 

وا مار  شرع  هب  لیربج 
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دوب

دوب وا  مان  حون  یتشک  رب 

نیسای ِوفک  رون و  رتخد  يا 

نیّیبنلا متاخ  هعضب ي  يا 

دمرس ّیح  تاذ  هبوبحم ي 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ترضح  هحودمم ي 

ییایربک ردق  هلیل ي  وت 

ییایبنا ّلک  ردام  وت 

تسا هاوگ  تتلیضف  هب  نآرق 

تسا هام  رازه  وت  هظحل ي  ره 

دوبعم ّیح  تاذ  تولخ  رد 

دوب یفطصم  ادخ و  هک  اجنآ 

تشاد يرثوک  دوجو ، راداد 

تشاد يرهوگ  رون ، نزخم  رد 

رهوگ هناگی  نیا  هک  دید  نوچ 

رتاهبرپ تسوا  تقلخ  زا 

شیاهب دهد  رگد  راب  ات 

شیافطصم صخش  هب  دیشخب 

دمرس ّیح  تاذ  هب  دنگوس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شا  هدنب  هب  دنگوس 
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يدوب وت  اهب  رپ  رهوگ  نآ 

يدوبر لد  لوسر  صخش  زک 

وت هنیدم ي  ادخ  کلم  يا 

وت هنیسز ي  یسفن  ّتنج 

هعیش ِتشرس  تمرح  كاخ 

هعیش تشهب  تمدق  ياج 

رثوک تسا  وت  گشاز  هرطق  کی 

رشحم وت  تماقز  هیاس  کی 

اروح وت  هگرد  مداخ  کی 

ارهز وت  كرابم  مان  کی 

تعاط رازه  ار  وت  مکح  کی 

تعافش تتّبحم  رجا  کی 

وت ّتبحم  زا  یمن  رثوک 

وت تمصع  هاوگ  ریهطت ،

يراد هراوشوگ  ود  یسمش و 

يراد هراتس  نیمز  ّلک  رد 

وت هراتس ي  همه  تاداس 

وت هراودای ي  همه  ملاع 

شتسه وت  تیالو  لیربج ،

شتسد وت  رداچ  هشیر ي  رب 
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وت هدوشگ ي  لغب  بارحم 

هب ریبکت 
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وت هدورس ي  بل 

شدوپ رات و  هب  دوب  هداّجس 

شدورس نیرتشوخ  وت  فاصوا 

یناشن یب  كاخ  هب  هکنآ  اب 

یناشکهک رازه  دیشروخ 

تداهش نیرتهب  وت  لیلهت 

تدابع نیرتهب  وت  حیبست 

دزان زامن  وت  هب  زور  ره 

دزان زاین  یب  وت  هب  بش  ره 

هدوشگ دوخ  بلق  وت  هب  نآرق 

هدوب وت  توالت  قاتشم 

وت بل  رب  دمح  هژاولگ ي 

وت بنیز  زامن  وحم  بش 

هرازه اه  هظحل  وت  دای  اب 

هرابود بل  هباطخ  هب  اشگب 

هنیس زوسز  ناوخب  آزاب و 

هنیدم دجسم  هب  هبطخ  کی 

تیالو زا  هرابود  آزاب و 

تیامح نک  شیوخ  هبطخ ي  اب 

تساه نمجنا  غارچ  هکنآ  اب 
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تساهنت هعیش  هرامه  وت  لثم 

ملاع شوگ  هب  دسر  هک  دشاب 

« مثیم  » نابز زا  وت  دایرف 

----------

ربمغیپ یمارگ  رسمه  يا 

( تدالو  ) ربمغیپ یمارگ  رسمه  يا 

ردام ار  همطاف  همئالا  ما 

تیاراوگ سنا  ّنج و  کیربت 

رثوک ار  وت  هداد  يادخ  بشماک 

اهاط يوزرآ  لخن  تسا  نیا 

ربمغیپ لد  هویم  تسا  نیا 

هللا لوسر  كاپ  ناج  تسا  نیا 

رهظم ادخ  لامج  رب  تسا  نیا 

هدنیآ هک  رهپس  نآ  تسا  نیا 

رتخا ارو  دنملاع  تاداس 

ونشب ادخ  يادص  شقطنم  زا 

رگنب ادخ  لامج  شتروص  رد 

شراسخر هب  دننز  یم  دنخبل 

رجاه هیسآ و  میرم ، اراس و 

هللا لوسر  امن ز  ور  ریگرب 
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درگنب ات 
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رتخد نیا  تروص  هب 

يداد ادخ  هب  ار  شیوخ  تسه  وت 

رهوگ نینچ  وت  رب  درک  هیده  قح 

وت رب  ادخ  داد  هک  يرهوگ  نیا 

رتهب نیا  زا  تشادن  شنزخم  رد 

وناب ناهج  لاجر  رب  تسا  نیا 

رورس نانج  نانز  رب  تسا  نیا 

وخ دمحم  تسا و  تروص  هیسنا 

رظنم ادخ  تسا و  تریس  هیروح 

يدروآ همطاف  هک  متریح  رد 

رگید يربمایپ  يا  هداز  ای 

یضار ادخ  تسین  شادخ ، مناوخ 

رواب دنکن  رشب  رشب  میوگ 

اج تمحر  می  رد  تشاد ، هک  يَرُد 

رب ار  ادخ  لخن  دوب ، هک  یبیس 

شدنوادخ هک  يرتخد  تسا  نیا 

رهطا همطاف  تسا ، هدومرف 

دمحا زج  هب  تسایبنا  لضفا ز 

ردیح زج  هب  تسایلوا  رترب ز 

دیسوب ادخ  لوسر  همه  نیا  اب 
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رس تسد و  تروص و  نیبج و  ار  وا 

ناوخ تحیدم  شافطصم  صخش  مه 

رتسگ انث  شاضترم  قطن  مه 

شکالول هجاوخ  هک  يا  هیسنا 

رب رد  ادخ  باتک  نوچ  هتفرگب 

تقلخ زا  رت  شیپ  هک  يا  هیروح 

رتسب يدش  شایربک  شوغآ 

وا ياپ  هب  هدجس  زامن  درآ 

رس دراذگ  وچ  یگدنب  كاخ  رب 

شرابرد هضف  ياپ  ریز  رد 

رپهش مه  هدوشگ ز  سدقلا  حور 

شیالجت غورف  یب  دیشروخ ،

رتسکاخ لد  رد  تسا  یشتآ  نوچ 
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دنیب ادج  شادخ  زا  هک  یمشچ 

رجنخ نآ  رد  رهم  عاعش  ددرگ 

هنیس زا  مدشوجن  وا  رهم  زج 

رجنح زا  مدیورن  وا  فصو  زج 

زاغآ زا  ما  هتفگن  وا  رکذ  زج 

رخآ ات  میوگن  وا  حدم  زج 

زگره ادخ  هب  مسق  وا  رهم  یب 

رد دیاشگن  سک  چیه  هب  تنج 

تفای دهاوخن  تاجن  يربمغیپ 

رشحم رد  همطاف  یتسود  یب 

زگره دسرن  شا  هضف  كاخ  رب 

رز میس و  همه  دوش  رگا  ملاع 

ناملس یگمه  شا  هراشا  کی  اب 

رذوب ناگمه  شا  هراظن  کی  اب 

فورعم اج  همه  شرماوا  نتم 

رکنم زا  همه  شیهاون  لک 

فسوی دص  ود  درب ز  لد  هظحل  کی 

ربنق يور  هب  رگا  دنکفا  مشچ 

ناوضر رس  هب  وا  بحم  ياپ 

رذآ لد  هب  وا  يودع  ياج 
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تشاذگن یلع ،  هاپس  هنت  کی  دش 

ردیح رس  دوش ز  مک  يوم  کی 

نمشد یگمه  یلع  اب  رهش  کی 

رکشل کی  هدش  وا  رب  همطاف  کی 

دجسم دُحا و  هناخ و  ارحص و 

رگنس شا  یلع  تیامح  رد  دش 

ار تیالو  رحب  رشح  زور  ات 

رگنل شا  همطاف  تسا ، یلع  یتشک 

ار تیالو  سرد  ریگب  مثیم " "

رورپ نسح  نیسح و  ردام  نیز 

----------

تهام رب  مالس  مود  يدامج  يا  وت 

( تدالو ) تهام رب  مالس  مود  يدامج  يا  وت 

مالس
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تهاج تزع و  ردق و  رب  وت و  رب 

تهاگمدق کلم  مشچ  هدش  يا  درگب 

تهارمه هب  ادخ  تسد  همه  يا  درگب 

نک اشامت  قح  يور  ناوخب  داکی  ناو 

نک ارهز  يانث  رثوک  ریگب ز  وضو 

****

داب كرابم  ترهظم  لجوزع  يادخ 

داب كرابم  ترثوک  ادخ  لوسر  الا 

داب كرابم  ترورپردپ  تخد  هجیدخ !

داب كرابم  ترسمه  ادخ ! یلو  یلع 

دیشخب افص  ادخ  لوسر  بلق  هب  ادخ 

دشخب یفطصم  هب  ار  دوخ  یتسه  مامت 

****

میداد ترثوک  زورما  دمحم  الا 

میداد ترهطا  يارهز  هک  رآ  زامن 

میداد ترتهب  ردق  زا  هک  ردق  هب  مسق 

میداد ترتخد  وت  ناردپ  زا  رتوکن 

دمحا ای  تسا  رورپردپ  هک  يرتخد  هچ 

دمحا ای  تسا  رتخد  نیز  وت  لسن  مامت 

****
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ییاشامت هدش  یهلا  بیغ  لامج 

ییارهز نسح  هب  دمحم  كاپ  مشچ  هب 

ییابیز مالس  وا  رب  هبترم  رازه 

ییاس نیبج  دنک  شکاخ  هب  یحو  نیما 

ار دوخ  رثوک  داد  لسر  متخ  هب  ادخ 

ار دوخ  رهطم  حور  رثوک ، هن  طقف 

****

شناج نانچمه  شوغآ  رد  هتفرگ  یبن 

شنابرق هب  ردپ  ناج  هک  تفگ  هدنخ  هب 

شناوخانث هدمآ  لجوزع  يادخ 

شناملسم نایتاوامس  ناینیمز و 

وا تعلط  رون  ناقرف و  ةروس  مامت 

وا تقلخ  ادخ ز  دلابب  شیوخ  عنص  هب 

دینک ماحدزا  هکم  رد  همه  ناربمیپ !

دینک مایق  همطاف  مدق  تمرح  هب 

دینک مارتحا  دولوم  تدالو و  نیا  زا 

مالس لد  ناج و  زا  همه  شردام  هب 
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دینک

يدروآ رهطم  حور  هک  هجیدخ ! یهز 

يدروآ رهوگ  رون ! فدص  لد  زا  وت 

****

هدناوخ شرثوک  دنوادخ  هک  يرتخد  هچ 

هدناوخ شرگید  نکر  ادخ  یلو  یلع 

هدناوخ شربمیپ  تشهب  زین  تشهب 

هدناوخ شردام  ردق ، فرش و  زا  ربمیپ 

دنناوخ شتوبن  مام  هک  تسین  بیجع 

دنناوخ شتجح  هللا ، ججح  هدزاود 

****

شیارهز هدناوخ  دنوادخ  هک  يا  هرهز  هچ 

شیاشامت زا  رون  ادخ  مشچ  هتفرگ 

شیامیس یتیآ ز  دوب  رون  ياعد 

شیاراوگ ناربمغیپ  مئاد  مالس 

دنک مالس  شا  ینارون  ةرجح  هب  یبن 

دنک مایق  ادخ  رما  هب  شاپ  شیپ  هب 

****

تسا ناقرف  نیس  تسا و  رون  ۀفیحص  شخر 

تسا ناج  یبن  رب  هکلب  يوبن  ۀعضب  هن 
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تسا نامیا  مامت  شرهم  هک  تساوگ  ادخ 

تسا نآرق  نابز  مه  وا  هضف  نابز 

ینمجنا یتولخ و  ره  هب  دیا  هدینش 

ینخس قح  مالک  زج  وا  ۀضف  تفگن 

****

ییاهاط مام  نیسای و  رتخد  هک  الا 

ییارهز هرهز ، هقیدص ، هرهاط ، هنیما ،

ییایرد وت  رهوگ و  همه  دنا  همئا 

ییام ردام  تاداس ، ردام  هن  طقف 

؟ وت زج  دنک  يرورس  نانج  نانز  رب  هک 

وت زج  دنک  يردام  وت  ۀعیش  رهب  هک 

****

وت يراگزور  نابوخ  همه  ردام  وت 

وت يراد  تسد  هب  تمایق  رایتخا  وت 

وت يرارق  ادخ  لوسر  دوجو  رد  وت 

وت يرازم  بحاص  ناگمه  لد  رد  وت 

ینسحلاوبا یتسه و  لسر  متخ  ناج  وت 

ینت جنپ  وت  ناربمغیپ ، همه  ردام  وت 

****

غرم وت 
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تسوت ۀنایشآ  دیحوت  یقح و 

تسوت ۀناخ  راگدنوادخ  برق  تشهب 

تسوت ۀناشن  یب  ربق  لد  ۀبعک  ناشن 

تسوت ۀناتسآ  هب  دمحم  مرگ  مالس 

داب تکاپ  حور  هب  یتسه  قلاخ  دورد 

داب تکاخ  راثن  مثیم »  » مئاد کشرس 

----------

نیب رگ  هولج  ار  ادخ  لد  مشچب  اناج 

( تدالو  ) نیب رگ  هولج  ار  ادخ  لد  مشچب  اناج 

نیب رگ  هولج  ار  اپب  ات  رس  زا  دیحوت 

نیب رگ  هولج  ار  ایبنا  دیما  رون 

نیب رگ  هولج  ار  یحضلا  بش  بلق  رد 

تسا يدامج  هام  رگم  ددنخ  یم  دیشروخ 

تسا يداش  مزب  دیان  ماهوا  رد  هک  اجنآ 

رک اطع  رثوک  ئایبنالا  متخب  دزیا 

درک اطع  ربمغیپ  هب  ار  دوخ  هنیئآ 

درک اطع  رگید  یفحصم  ار  وا  هکنآ  ای 

درک اطع  رتهب  مروا  شفصو  هچنآ  زا 

نیا تسا  دم  رس  لالجلاوذ  تاذ  سومان 

نیا تسا  دمحا  ما  هکلب  دمحم  تخد 
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اهنامز زا  لبق  هقیدص  مدق  رون 

اهناهج وفک  یب  يوناب  یلع  وفک 

اهناکم شخبافص  مئاد  ناکم  الاب 

اهنامسآ غارچ  شراسخر  هدیشوپ 

نیا تسا  ربمغیپ  هیامرس  ادخ  جنگ 

نیا تسا  ردام  ار  ادخ  نوخ  یلو  رتخد 

تسوا زا  ملاع  وکنآ  ملاع  رد  اپ  تشاذگب 

تسوا زا  مدآ  اما  داز  مدآ  لسن  زا 

تسوا زا  میرم  فافع  احیسم و  ضیف 

تسا مرکا  لوسر  تسا و  لوسر  زا  وا 

يدوبن ربمغیپ  نید  يدوبنوا  رگ 

يدوبن ردیح  دمحا و  زا  اجب  یمان 

ار وا  رازآ  یبن  يدناوخ  دوخ  رازآ 

ار وا  رادید  ادخ  رادید  هتسناد 

هنیس تسد و  هدیسوب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1123 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  راسخر  و 

ار وا  راداد  قلاخ  ات  درب  نامرف 

درک میدقت  وا  هب  لد  وا  ندید  اب 

هدرک میظعت  ای  هداتسیا  اپ  ور ي  ای 

یناهن رس  نزخم  ار  ادخ  شبلق 

ینادواج تشهب  ار  نیییبن  شیوک 

ینامسآ باتک  ار  دمحم  شنسح 

یناگدنز باتفا  ار  یلع  شیور 

شیمامت رتخد  نیا  حدم  باتک  نآرق 

شیمارگ باب  وا  ناوخ  تحیدم  اهنت 

شجوا دح  قیالخ  ماهوا  رترب ز 

شجوز دننام  همه  اه  یبوخ  هب  اتکی 

شجوف جوف  نامرف  طخ  رد  ناربمغیپ 

شجوم ناماد  زا  دشوج  یم  ادخ  وفع 

تسا نبرب  دلخ  وا  ضیف  زا  كاخ  هکنآ  اب 

تسا نیمز  زا  اهنامسا  رد  رتروهشم 

بکوک هدنبات  نیا  لابقتسا  هب  دیاب 

بر هنیئآ  اپ  هب  ات  رس  نآ  ربمغیپ 

بل رب  حیبست  وگ  ریبکت  نک  سیدقت 

بش لهچ  ات  دریگب  يرود  شرسمه  زا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1124 

http://www.ghaemiyeh.com


ییادخ نسح  اب  زاغا  زک  تسا  نیا 

ییابرلد دمحم  زا  درکیم  هدرپ  رد 

تسا بارتوب  وفک  نیسای و  هغضب  نیا 

تسا باتفآ  ار  نامسا  نیمز و  هام 

تسا باتکلا  ما  مه  تسا و  دمحا  ما  مه 

تسا باجحر  شلامج د  دیشروخ  هکنآ  اب 

تسا یهامب  ات  هم  زا  قرغ  شرون  رحب  رد 

تسا یهلا  نالوسر  ناج  رگنشور 

ار وا  دیوش  یتشهب  قیربا  هب  میرم 

ار وا  دیوج  اهنامسآ  زارف  یسیع 

ار وا  دیوب  تنج  رطع  ناسب  دمحا 

ار وا  دیوگ  ررکم  دوخ  زا  مالس  دزیا 

ز ونشب ،  وا  فصو  رد  ناج  شوگ  اب 
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اهاط

اهادف ینم ،  هعضب  اهیبا  ما 

نیا تسا  رواد  باتفآ  يدامج  هام 

نیا تسا  رتالاب  رترب و  متفگ  هچره  زا 

نیا تسا  ربمغیپ  رسب  ات  اپ ،  هب  ات  رس 

نیا تسا  رشحم  زور  نوتاخ  یلو ،  رتخد 

تسا لوسر  يولهپ  ود  نیبام  حور  نیا 

تسا لوتب  يارهز  ءاروحلا  هیسنا 

تسانث حدم و  قح  راتفگ  نیرتشوخ  يا 

تیادف نم  ناج  هدومرف  یفطصم  يو 

تیاقب بآ  هنشت  بل  ءایبنا ،  يو 

تیاطع فاصوا  زا  یفرح  یتا  له  يو 

جوا نیا  تسین  مدح  هچرگ  متفگ  وت  حدم 

جوم رس  رب  دتفا  راب  ار  یسخ  یهاگ 

ریخ ترثک  زا  ریثک  ریخ  ادخ  رب  يا 

ریس یفطصم  تقشع  جارعم  رد  هدرک  يو 

ریبش هدورآ  هداز و  ربش  هک  یهام 

ریغ مه  وت  فاطلا  نوهرم  انشآ  مه 

ار ادخ  نایصع ،  همان  نیا  وت  وفع  نیا 

ار اپ  تسد و  یب   " مثیم  " ینارم رد  زا 
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----------

كرابم رگید  يّالجت  ار  ادخ 

( تدالو  ) كرابم رگید  يّالجت  ار  ادخ 

كرابم ربمیپ  رورس  طاشن و 

كرابم ردیح  ياه  بل  هب  مسّبت 

كرابم روحم  دیحوت ، كالفا  هب 

كرابم ردام  دالیم  تاداس  هب 

كرابم رثوک  دییوگب  نآرق  هب 

دمآ شوخ  اهادف  تمصع  غاب  لگ 

دمآ شوخ  اهاط  حور  ادخ  لامج 

شیور دیشروخ  وحم  دوب  ربمیپ 

شیوکن نسح  تام  هدش  هجیدخ 

شیوخ قلُخ و  رب  داب  ادخ  دورد 

شیوسب ناوضر  وچ  دص  دروآ  زاین 

شیوگتفگ اعد  رکذ و  تسار  کلم 

هیلع و هللا  یلص   ) دّمحم
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شیوبب شسوبب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هلآ ،)

شلامج شقن  تسا  رون  تایآ  هک 

شلامک لضف و  توهبم  تسا  لامک 

شنابغاب زا  لد  دیابر  تسا و  لگ 

شنامسآ رب  هداد  فرش  تسا و  هم 

شناج مسج و  رب  داب  ادخ  مالس 

شناتسآ رئاز  دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

شنایب یناث  یحو  ار  دنوادخ 

شنامدود زا  دمآ  رون  قرغ  نیمز 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تشهب  اپارس  شدوجو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تشرس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تشهب 

تسا وت  روحم  نیادییوگب  نودرگ  هب 

تسا وت  رورس  نیا  دییوگب  اّوح  هب 

تسا وت  ردام  نیا  دییوگب  مدآ  هب 

تسا وت  رسمه  نیا  دییوگب  ردیح  هب 

تسا وت  رتخد  نیا  دییوگب  دمحا  هب 

تسا وت  رثوک  نیا  دییوگب  نآرق  هب 

شیاپ هب  دتفا  دییوگ  سودرف  هب 

شیانث دیوگ  دییوگ  لیربج  هب 

وا نماد  زا  یخرس  لگ  تماما 
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وا نشلگ  زا  تسیراهب  تیالو 

وا نشور  هنییآ ي  رد  تّوبن 

وا نهاریپ  یمیمش ز  تعافش 

وا نت  رد  ناج  وچمه  یتسود  یلع 

وا نفدم  نایتاوامس  تشهب 

تمایق ات  شمد  زا  تایح  هتفرگ 

تماما تیالو ، تلاسر ، تّوبن ،

شنیلگ تیب  درگ  رب  هتشگ  کلف 

شنیمز كاخ  هب  هدرب  هدجس  کلم 

شنیمالا حور  حور  مد  هتفرگ ز 

شنیتسآ رد  تسد  ار  دنوادخ 

شنینزان تعلط  قشاع  یبن 

شنیشنلد ةدنخ  زا  هدنز  یلع 

شیاتا له  رد  هدومرف  حدم  ادخ 

هتفگ اهراب  ردپ 
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شیادف مناج 

ار شربمغیپ  جارعم ، درب  ادخ 

ار شرهوگ  نیرتوکین  داد  وا  هب 

ار شرثوک  شرهوگ  نیرتوکین  هن 

ار شرهطا  هقیّدص ي  هک  رثوک  هن 

ار شرهظم  شرهطا  هقیّدص ي  هن 

ار شرظنم  هنییآ ي  هک  رهظم  هن 

شلالج لامج و  رب  ادخ  مالس 

شلامک وحم  هتشگ  یلع  الوم  هک 

تیالو نکر  وت  دوجو  يا  مالس 

تیانع مامت  تتسد  هب  يا  مالس 

تیاهن یب  وت  تایانع  يا  مالس 

تیامح ّلظ  هب  تناهج  يا  مالس 

تیاده غارچ  تنیسح  يا  مالس 

تیآ وت  مالک  نآرق  وت  مایپ 

وت فک  رد  دوب  یتیگ  ود  مامز 

وت فحصم  بتاک  ادخ  ّیلو 

یناهج مسج  هب  یمارگ  ناج  وت 

یناهن ّرس  وت  ینایع  رون  وت 

ینآ زا  رتهب  هللاو  هن  میرم  وت 
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ینادواج ادخ  باتک  نوچمه  وت 

ینامز ماما  ياشگ  لکشم  وت 

ینامسآ هروصنم ي  وت  ارهز  وت 

ییایربک ترضح  هحودمم ي  رس  وت 

ییایبنالا متاخ  مدق  ات  رس  وت 

وت بکوک  نوچ  هدنزورف  یمالس 

وت با  ّما و  هب  تنب و  هب  نبا و  هب 

وت بل  زا  تفرگ  ناج  دبا  تایح 

وت بتکم  زا  یفرح  بتک  مامت 

وت بنیز  قشاع  ادخ  تشهب 

وت بش  زامن  وحم  تاوامس 

يزارفرس دنک  تزامن  زا  زامن 

يزابقشع دنک  یم  تمد  اب  اعد 

دییوگب رواد  ّیح  وت  حدم  دزس 

دییوگب ربمیپ  اهیبا  اهادف 

دیوگب ردام  وت  رب  ادخ  لوسر 

دییوگب رسمه  وفک و  ادخ  ّیلو 

دنوادخ باتک 
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دیوگب رثوک 

دیوگب رّرکم  تفصو  هیآ  ره  هب 

ار اه  نسح  همه  رگ  منک  مّسجم 

ار امش  زا  ریغ  هب  منیبن  منیبن 

تمالغ كاخ  هن ، تمالغ  نم  میک 

تماب درگ  رب  هتسشنب  هک  يرابغ 

تماقم زا  ربخ  یب  يرتسگ  انث 

تماش حبص و  ره  هب  دناوخ  هک  يریقف 

تمالس دیوگ  رود  زا  هک  یبیرغ 

تمارحلا تیب  هب  یفاوط  يادگ 

یهلا هاگن  تمشچ  هب  يا  الا 

یهاگن یهاگن  یهاگن  مثیم »  » هب

----------

هدش رون  هقراب  ادخ  راونا  لد ز 

( تدالو ) هدش رون  هقراب  ادخ  راونا  لد ز 

هدش روط  رجش  ناج  الو  يانیس  هنیس 

هدش روش  فعشو  قوش  زا  مدق  ات  رس  هکم 

هدش روح  هگلبق  یبن  رومعم  تیب 

دندرب اروح  هیسنا  هراوهگ  هب  ور 

دندرب ارهز  ترضح  سفن  را  دلخ  رطع 
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دیونش رواد  قلاخ  زا  تینهت  ات  شوگ 

دیونش ربمیپ  دنخبلز  دیحوت  رکذ 

دیونش رثوک  یقاس  بل  رثوک ز  فصو 

دیونش ررکم  دنتفنش  دنتفگ و  هچنآ 

دیئوگ اهاط  هب  کیربت  همه  هدوشگ  بل 

دیئوگ اهادف  اهیبا و  ما  زا  نخس 

دنداد مرکا  ربمغیپ  هب  رون  فحصم 

دنداد مسجم  یحو  قح  بناج  زا  هکلب 

دنداد میرم  ترضح  زا  رت  كاپ  يرتخد 

دنداد مدآ  هیرذ  هب  هدژم  نایسدق 

دمآ ناوضر  هضور  زا  هب  كاخ  نماد 

دمآ ناسنا  توسک  رد  هیروح  نامسآ  ز 

داز رورپ  ردپ  تخد  لسر  متخ  رسمه 

داز ردام  دبا  هب  ات  لزا  قلخ  رب  هکلب 

داز رظنم  ادخ  نسح  کی  هب  هولج  هدراچ 

ردام و ردپ  رب 
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داز رسمه  ادخ  ریش  رب 

تساده حابصم  ردام  یبن و  كاپ  تخد 

تسادیپ شغورف  يرد ز  بکوک  هدزای 

وا نشلگ  زا  هحیار  یکی  دندلخ  تشه 

وا نشور  لد  دنوادخ  رومعم  تیب 

وا نت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يولهپ  ود  نیبام  حور 

وا نماد  زا  یگنادرم  هتفای  شرورپ 

دراد مرکم  حور  زا  رت  كاپ  يرکیپ 

درد میرم  ود  یسیع و  ود  دهم  ینماد 

شرت بوخ  لگ  سیور ز  لسر  متخ  تنج 

شرگ داد  فرط  زا  مالس  لیربج  هتفگ 

شرمق صرق  ود  دننینسح  رهپس و  وا 

شرسپ تخد و  رهوش و  ردپ و  يادف  ناج 

دنرشب رخف  همه  شنارسپ  ناردپ و 

دنرت كاپ  لگ  دنکاپ و ز  همه  شنارتخد 

شناراب زا  رپ  تسا  دوجو  هک  يربا  تسوا 

شنایاپ یب  تمحر  میز  یجوم  وفع ، 

شناج يادف  داب  ناهج  هک  دمحا  صخش 

شنابرق شردپ  ناج  هک  تفگ  اهراب 

شتسدرب بدا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هسوب  زا  هک  وا 
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شتسباپ لسر  لیخ  دوش  هک  رگ  بجع  هن 

تسوا زا  مدآ  لگ  اوح و  هزیکاپ  حور 

تسوا زا  میرم  فرش  حیسم و  شخب  ناج  مد 

تسوا زا  مکحم  يوبن  نید  هیاپ  دبا  ات 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  ود  دنوادخ  هب 

تسا رگداد  دحا  تسد  یماح  وا  تسد 

تسا ردپ  تشهب  هنیس  ادخ  يور  وا  يور 

تسوا بل  دای  هب  هدنز  اعد  حیبست و  رکذ و 

تسوا بش  ره  ادخ  هدومرف  هک  ردق  هلیل 

نماد
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تسوا بتکم  وا  رورپ  ادخ  نوخ 

تسوا بنیز  سفن  زا  ادهش  مان  هدنز 

دوب ربهر  ادهش  لیخ  هب  هک  ینیسح  نآ 

دوب ردام  نیا  نماد  هتفای  تیبرت 

تسوا دی  رد ،  ناهج  هک  ملاع  يوناب  نیرترب 

تسوپ شناتسد  هتسد  زا  هتخادنا  تسد 

تسوناب تقلخ  ملاع  نز  درم و  رب  هک  وا 

تسود شتدابع  دننامه  تشاد  ار  راک 

شهام نوچ  خر  هدجس  رد  هتخادنا  لگ  هگ 

شهللا راث  هراوهگ  هب  تسد  دوب  هگ 

تسام روای  مرک  فطل و  زا  هک  تاداس  مام 

تسام ردام  دوب  تاداس  ردام  نیمه  هن 

تسامرس رب  ناهج  ود  رد  شتمحرم  هیاس 

تسام روشک  وا  يدهم  فنک  رد  نادواج 

میراد ایند  هنتف  هثداح و  زا  مغ  هچ 

میراد ارهز  هک  میتفگ  همه  اب  لزا  زا 

تسارهز نیا  فدص  زا  رهگ  رحب  اه  كاخ 

تسارهز نیا  فک  هب  مدآ  ملاع و  هتشر 

تسارهز نیا  فرشلاراد  رئاز  یفطصم 

تسارهز نیا  فنک  رد  دوب  هعیش  ات  هعیش 
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دزیر شیاپ  هب  خرچ  دوخ  یتسه  همه  رگ 

دزیخرب شرد  كاخ  زا  هک  تسین  نآ  مثیم ) )

ادخ بیبح  هناخ  زا  رحس 

( تدالو  ) ادخ بیبح  هناخ  زا  رحس 

تساخرب ادخ  هبوبحم  رون 

تاولص ناگتشرف  مامت  زا 

تساخرب ادج  ادج  شلامج  هب 

نیمز راثن  دش  حیبست  لقن 

تساخرب امس  رب  ریبکت  گناب 

دولوم نیا  رب  ادف  یتسه  ناج 

دولوم نیا  رب  ادخ  تاولص 

تفرگ تایح  وا  زا  یتسه  نت 

داب شیادف  ناهج  یها  ناج 

شنابرقب نیمز  نانکاس 

داب شیادف  نامسآ  تفه  قلخ 
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تفگ اهادف  یفطصم  ار  هکنآ 

داب شیادف  ناربمغیپ  همه 

نیا تسا  لوسر  رکیپ  هراپ 

نیا تسا  لوتب  هرهاط  همطاف 

رورپ ردپ  رتخد  نآ  تسوا 

هتفگ شردام  زین  ردپ  هک 

ردق هلیل  هدناوخ  یحو  قطنم 

هتفگ شرثوک  دوبعم  تاذ 

دورد هرامه  وا  رب  دناوخ  قلخ 

هتفگ شررکم  مالس  قح 

شنهد زا  تشهب  رطع  يوب 

شنهریپ نورد  دمحا  ناج 

رود زا  وا  میرح  فاوط  رب 

دیآ ناج  ياپب  یسوم  وچ  دص 

شسفن زا  ضیف  بسک  دنک  ات 

دیآ نامسآ  میرم ز  روپ 

وا ترایز  یپ  زک  بجع  هن 

دیآ نانج  زا  تنج  نزاخ 

تسوا تنشس  لضف  ناسحا و  دوج و 

تسوا تنم  راب  ریز  نامسآ 
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نیشن كاخ  يادگ  شیوکب  ناج 

تسوا تبحم  هدرپارس  لاد 

دنیوگ وا  يانث  یتسه  همه 

تسوا تمصع  هاوگ  ملاع  همه 

ار مالسلا ) هیلع   ) دمحم ایبنا  متاخ 

تسوا تعلط  راد  هنییآ  هدید 

وا تروص  لوسر  هاگن  رد 

وه الا  هلا  هحفص ال 

نز تنیز  هک  یشوپ  هدرپ 

درک ادیپ  باجح  سابل  رد 

لامک شا ز  هرذ  هک  یباتفآ 

درک ادیپ  باتفآ  هبتر 

وا تبحم  يداو  رد  رضخ 

درک ادیپ  بآ  دوب و  يا  هنشت 

ملاع دیس  ود  شینیسح 

میرم زا  رتوکن  شنیبنیز 

رتخد نآ  ياپ  كاخ  نم  رس 

دسوب وا  ياهتسد  ردپ  هک 

يروح دروآ  كاخ  رب  هرهچ 

دسوب وا  ياپ  كاخ  رگم  ات 
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بدا ضرعب  نیما  لیئربج 

رد
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دسوب وا  يالولا  تیب 

تسوا هنیس  لوسر  دلخ  غاب 

تسوا هنیدم  ایبنا  هبعک 

توکلم زا  دوب  هک  یناج  مسج و 

تشاذگب نایکاخ  مشچ  رب  ياپ 

نانج ناوناب  يوناب  هکی 

تشاذگب ناهج  رد  زورما  مدق 

ناشن قلخب  دوخ  يور  دهد  ات 

تشاذگب ناشن  ناکم  رد  ناکمال 

رتخد نیا  تسادتبا  هولج 

رتخد نیا  تسادخ  باتفآ 

دیآ ادخ  يوس  زا  لیئربج 

دنک مالس  شرضحم  رد  هک  ات 

رومام دنکادخ  ار  لک  لقع 

دنک مارتحا  رتخد  نیا  زا  ات 

دسوب وا  تسد  هتشگ  مخ  هاگ 

دنک مایق  وا  میظعت  هب  هگ 

شنآرق وچ  ربب  ریگ د  هاگ 

شنابرقب ردپ  دیوگ  هاگ 

تآرم یبن  يا ،  هولج  ادخ  يا 
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یئارذع لوتب  وت  یتسیک 

لیعامسا ود  رجاه  همطاف 

یئاحیسم هدزای  میرم 

يا همطاف  هک  ار  وت  میوگب  هچ 

یئارهز هک  ار  وت  مناوخب  هچ 

تسا وت  تامیق  لئاس  ترفغم 

تسوت تمارک  هروس  یتا  له 

تعسو همه  نادب  شنیرفآ 

تسا وت  تیانع  کچوک  هفک 

تفرگ هلعش  هک  ولا ال  تیب  رد 

تسا وت  تیالو  بتکم  لعشم 

درک دهاوخن  مگ  هار  ادخب 

تسا وت  تیاده  هیاس  رد  هک  ره 

ازج زور  ار  وت  هعیش  زج  تسین 

اهر میحج  شتآ  زا  یسک 

وتب راختفا  تشاد  ادخ  مه 

تسارهز مرتخد  تفگ  یبن  مه 

دناوخ رثوک  تادخ  باتک  مه 

تسارهز مرسمه  تفگ  یلع  مه 

دومرف ناقشاع  لیخ  دیس 
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تسارهز مردام  هک  منیسح  نم 

یتسه همه 
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امش تسب  ياپ  تسا 

امش تسدب  دوب   " مثیم  " مشچ

----------

اهوزرآ بش  اهوزرآ ، بش 

( تدالو  ) اهوزرآ بش  اهوزرآ ، بش 

كرابم ترحس  كرابم ، ترحس 

توبن فدص  توبن ، فدص 

كرابم ترهگ  كرابم ، ترهگ 

تمارک کلف  تمارک ، کلف 

كرابم ترمق  كرابم ، ترمق 

یهلا ملق  یهلا ، ملق 

كرابم ترثا  كرابم ، ترثا 

ملاع مامت  هب  مرکا ، لوسر  هب 

كرابم تربخ  كرابم ، تربخ 

نیریش تس  يربخ  شکلد ، تس  يربخ 

ابیز تس  يربخ  وکین ، تس  يربخ 

مزمز بالگ  هب  قوش و  کشرس  هب 

میوشب دوخ  بل  رثوک ، بارش  هب 

ردیح يالو  هب  دمحا ، ياعد  هب 

میوب هزات  لگ  معبط ، ضایر  ز 
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مزانب کلم  هب  ملابب ، کلف  هب 

میوپب امس  هب  مدرگب  اضف  هب 

مقوذ يافص  هب  مقوش ، راهب  هب 

میور هنیدم  هب  مدرگ ، هدنخ  لگ 

ارهز يانث  هب  دمحا  روضح  هک 

میوگب ینخس  مرآرب  یسفن 

مرکا لوسر  هک  میوگب  ینخس 

افوکش شبل  هب  ددرگ  هدنخ  لگ 

دمحا تاولص  رواد ، تاولص 

وا تدالو  هب  ردیح ، تاولص 

وا تداهش  هب  وا ، تدالو  هب 

وا تدایس  هب  وا  تقیقح  هب 

وا تبحم  رپ ز  ایبنا  لد 

وا تدارا  هب  مخ  یفطصم  دق 

نانم يادخ  هک  شلالج  زا  یهز 

وا تدابع  دلابب ز  کلم  هب 

تقلخ مامت  هب  تما ، مامت  هب 
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وا تداع  هدش  تیانع  مرک و 

نودرگ رازه  رتارف ز  شمدق 

ایرد رازه  رت ز  نوزف  شمرک 

نومضم رازه  هب  اوآ  رازه  هب 

شیانث ناوتن  قطنم  رازه  هب 

مرکا لوسر  هک  اجنیا  میوگب  هچ 

شیادف شردپ  دیوگ  حوضو  هب 

مدآ هچ  کلم  هچ  ملاع ، قلخ  همه 

شیادگ نیمز  هب  شعیطم  کلف  هب 

نودرگ زارف  یسیع ز  هک  بجع  هن 

شیارس رد  هب  لسوت  دربب 

شناهد زا  دمد  دمحم  سفن 

شیاعد زا  دکچ  تباجا  رهگ 

شزامن ره  هب  هک  شزاین  زا  یهز 

اطعا لاب  رپ و  هدرک  زامن  هب 

العا توکلم  الاب ، توربج 

شرون قرغ  همه  شیور  وحم  همه 

شروط تساج  همه  رضحم  تساج  همه 

شهار كاخ  همه  شهاج  وحم  همه 

شروضح رد  همه  شهانپ  رد  همه 
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شقلخ لوسر و  هب  شقلخ  ادخ و  هب 

شروح تشهب و  هب  شمکح  باتک و  هب 

شلالم زا  دوبرواد  لالم  هک 

شرورس زا  دوب  دمحا  رورس  هک 

ردام همئا  هب  رثوک ، لوسر ، هب 

اهاط لامک  هب  نیسای  لالج ، هب 

مدورد اج  همه  ارهز ، داب  وت  هب 

ممالس مد  همه  ردام ، داب  وت  هب 

متامم ییوت  هک  متایح  ییوت  هک 

ممایص ییوت  هک  متالص  ییوت  هک 

معوکر مه  هدش  اضما  تالو  هب 

ممایق مه  هدش  مدوجس ، مه  هدش 
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میاعد اج  همه  هتسب ، تانث  هب 

ممالک مد  همه  هتسب ، تاعد  هب 

تلالج نیدب  هک  تریح  قرغ  همه 

ممانب ار  وت  هچ  مناوخب ، ار  وت  هچ 

تنج رطع  وت  ز  دیوب ، لوسر  هک 

اضعا تسد و  رس و  دسوب  تیبن  هک 

ددنبب لد  وت  هب  یسیع  هک  بجع  هن 

دراپس رس  وت  هب  یسوم  هک  بجع  هن 

دبات رهم  وت  هب  دشخر  هام  وت  هب 

دراب ربا  وت  هب  ددرگ  خرچ  وت  هب 

دیاز نیسح  هک  یشابن  رگا  وت 

درایب نسح  هک  يراین  رگا  وت 

؟ دیوگ تانث  هک  دیوگن  را  یبن 

؟ درامش ناوت  هک  دشابن  را  یلع 

؟ دیوگب نخس  هک  ییوگن  رگا  وت 

؟ درآرب سفن  هک  یهاوخن  رگا  وت 

یقح نایب  وت  یقح  نابز  وت 

العا یلع  وچ  مرکا  لوسر  وچ 

تلالج فرش و  نیا  اب  هک  بجع  هن 

تماما ینک  وت  مه  دوخ  ماما  هب 
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ار ایبنا  وت  هب  دبیز  هک  ادخ  هب 

تماعز اج  همه  یگرزب  مد  مه 

تیانع تسفن  تیاده ، تنخس 

تمارک تشور  تیالو ، تهگن 

لسوت تیوس  هب  ار  نایشرع  همه 

تماقا ترد  هب  ار  نایشرف  همه 

ییادخ ینک  هک  ار  ادخ  ناوخب  وت 

تمایق ینک  هک  تماق  دنبب  وت 

قیاش تسادخ  هک  دجسم  هب  ایب  وت 

یلع هک  هباطخ  ناوخب  وت 
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اهنت تسا 

تفع مامت  وت  تمصع ، مامت  وت 

ینید مامت  وت  نآرق ، مامت  وت 

ییام نیب  هچ  ز  ییوه ، لامج  وت 

ینیمز رد  هچ  ز  یشرع ، غارچ  وت 

ردام همئا  هب  رظنم ، يادخ  هب 

ینیرق یلع  هب  رثوک ، لوسر  هب 

ملاع هب  یلع  وچ  يوفک  تسار  وت  هن 

ینیشنمه وت  وچ  ار  یلع  دوب  هن 

ییاه اط و  وت  هک  اهاط  لامج  هب 

ینیس ای و  وت  هک  نیسای  لالج  هب 

هولج وت  زا  دنک  نیسای  لامج  هک 

ادیپ وت  زا  دوب  اهاط  لالج  هک 

یلامج ادخ  وت  یلالج  ادخ  وت 

مخ یفطصم  دق  تروضح  دوش  هک 

یتشهب نامه  وت  یتشرس ، یبن  وت 

ملسم دهد  وت  يوب  تشهب  هک 

ردیح دوجو  هب  ینکر  هشیمه  وت 

مرکا لوسر  هب  یحور  هرامه  وت 

هرابود فرش  هرامه ، شدسر 
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مدآ نابز  هب  تمان  وچ  درذگ 

یهاگ هک  دوش  هچ  یقح  مشچ  هک  وت 

مثیم هب  مرک  ز  یهاگن ، ینکف 

وت زا  دناوخب  هک  وت  زا  دیوگب  هک 

اویش نایب  هب  نیریش  نابز  هب 

----------

ادخ لوسر  لد  نوچ  ناهج  تفرگ  افص 

( تدالو ) ادخ لوسر  لد  نوچ  ناهج  تفرگ  افص 

ارهز تدالو  گرزب  دیع  نمی  هب 

دومرف اطع  يرتخد  لسر  متخ  هب  ادخ 

ابا تفه  ما و  راچ  زا  رت  شیب  هدوب  هک 

دمحا نت  هراپ  دحا و  هبیبح 

یلع وفک  هناگی 
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الوم هدزای  مام 

هروصنم لوتب  اروح  همطاف  هیکز 

ارذع هثدحم  ارهز  هرهاط  هنیما 

سب دناد و  راگدنوادخ  هک  نامر  نآ  زا 

اپ دوب  هدوب و  وا  تمصع  ياول 

دمحا هدید  وچمه  وا  تدالو  بش 

ایض تفگ  شخر  هام  دوجو ز  لد 

تفگ دمحا  قشع  هب  ار  ناهج  كرت  هجیدخ 

ابجنلا همئالا  ما  ردام  تشگ  هک 

شیگ هلباق  يارب  لباق  هچ  هکم  نانز 

ایعل میرم و  دندیسر  تشهب  زا  هک 

يدولوم ماقم  اجک و  كاخ  نانز 

الاب ملاع  دمآ ز  شحور  مسج و  هک 

شیاه بل  تشاد  هتسویپ  ردام ، نطب  هب 

اناوت رداق  دنوادخ  رس  نخس ز 

قح هبیبح ،  ردام  يا  ردام ،  مالس 

ادخ لوسر  رسمه  يا  ردام ،  مالس 

هدیربب ریغ  لد ز  يا  ردام ،  مالس 

ادوس ادخ  اب  هدرک  يا  ردام ،  مالس 

دورد هرامه  ترتخد  زا  وتب  يا  مالس 
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انث هشیمه  ترهوش  زا  بلب  يا  مالس 

وت رب  وت  ربص  شاداپ  هب  هک  يا  مالس 

ار دوخ  هبیبح  بیبح و  هداد  يادخ 

ردام دش  تسود  وت  اب  لج  زع و  يادخ 

اهنت ناتسود  نیب  يدش  هک  رگا  مغ  هچ 

بجع هن  یتشذگ و  یتسه  یمامت  زا  وت 

ار دوخ  یتسه  دیشخب  وت  هب  قح  تاذ  هک 

مدناوخ ار  ادخ و  تسه  هک  رادم  بجع 

اقب انب و  هتفای  ودب  تسه  هچ  ره  هک 

دربن یپ  همئا  لوسر و  ادخ و  زجب 

ارهز تقیقح  لالج و  هاج و  هب  یسک 
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یسک يانث  دنک  دیاب  اتکی  يادخ 

ات ود  تسوا  روضح  رد  يوبن  تماق  هک 

دومرف ادف ،  شملاع  همه  هک  يربمیپ 

ادف داب  لوسر  ناج  همطاف ،  وت  نوچ  هب 

ردق رثوک و  رهد و  هب  شیانث  دومن  ادخ 

اسم حبص و  هب  ارو  دوجو  هدوتس  یبن 

وا رورپ  دیهش  كاپ  نمادب  یهز 

ادهشلا دیس  تشاد  نآ  هب  راختفا  هک 

دروآ شا  ینامهیم  بش  هک  يا  هدینش 

اذغ تشهب  زا  دنوادخ  یحو  نیما 

دنیچرب هناد  هک  یغرم  وچ  هک  يا  هدینش 

ادج شیوخ  ناتسود  دنک  رشح  زور  هب 

لولم تسوا  لالم  زا  یبن  هک  يا  هدینش 

اضر تسوا  ياضر  اب  ادخ  هک  يا  هدینش 

تما تعافش  يارب  هک  يا  هدینش 

ادص رشح  هب  دنزیم  ار  همطاف   ، لوسر

دراذگن رشح  هب  اپ  رگا  هک  يا  هدینش 

ادرف دسریمن  یتسد  هب  وفع  تارب 

دوبن دوبن ،  هوطاف  رگا  هک  يا  هدینش 

ایند ملاع  هب  وفک  ردیح ،  يارب 
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تسا یفخم  وا  ریمض  رد  ادخ  رس  هک  هکنانچ 

ادیپان دوجو  کلم  هب  تسوا  لالج 

؟  دیشروخ ههبج  روم و  وا  لیاضف  نم و 

؟  ایرد یفرژ  هاک و  وا  بقانم  بل و 

سب همئا و  ربمغیپ و  دیاب و  يادخ 

ادادننک نخس  قح  شیانث ،  رد  هک 

نم هلالس  نیا  تسا  نیا  هک  دجو  هب  یبن 

نم هبیبح  نیا  تسا  نیا  هک  رخف  هب  ادخ 

زامن ناج  تسوا  هک  وا  زا  زختفم  زامن 

تسوا هک  وا  زا  ربتعم  تساعد 
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اعد حور 

بدا هب  یبن  نز ،  هسوب  یبن  ياپ  هب  کلف 

اج هدرک ز  مایق  ارهز  یسوب  تسد  هب 

درک یسورع  بش  ردناک  شلذب  هب  یهز 

اطع فافز  هماج  يا  هلئاس  ریپ  هب 

رشب رخف  روضح  ردناک  شمرش  هب  یهز 

ایح درک  روک  مشچ  زا  نماد و  دیشک 

نز تنیز  هک  نخس  نیا  وا  زا  هدنام  هرامه 

يوقت تمصع و  یکاپ و  هک ز  دوب  نامه 

درگن وا  هب  یمرحمان  هدید  چیه  هن 

اطخ هب  دنک  رظن  يدرم  بناج  هب  وا  هن 

نآرق دش  رادیاپ  وا  يرادیاپ  ز 

تفرگ قح  نید  وا  يراثن  ناج  ز 

کلک همه  اه  لخن  حول و  دوش  رهپس  رگا 

ایرد زا  دشوجب  بکرم  هرامه  رگ  و 

رشحم فص  ات  دنسیون  قلخ  هک  رگو 

اشنا یسک  دنک  ناوتن  همطاف  يانث 

تسشنن اپ  يا ز  هظحل  یلو  داتف  اپ  ز 

اهنت شربهر  يرای  هی  درک  مایق 

دنگوس قح  هار  نادیهش  كاپ  نوخ  هب 
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ام هوسا  يرادیاپ  رد  همطاف  تسه  هک 

لالج زع و  هب  دبا  ات  رگا  تسوا  ربص  ز 

اه هنذام  زارف  ار  یبن  مان  دنرب 

تسیلع هار  دیهش  لوا  ردام  هن  رگم 

الوم هدیهش  لوا  دوخ  تشگن  ای  و 

یلع دشن ز  ادج  ینآ  همطاف  هن  رگم 

ادعا اب  درکن  شزاس  همطاف  هن  رگم 

یلع ناوریپ  هک  مثیم ، )  ، ) مثیم نوخب 

ادج دنوش  یمن  ینآ  همطاف  طخ  ز 

----------

كرابم ترثا  یهلا  ملق 

( تدالو ) كرابم ترثا  یهلا  ملق 

ترمق تلاسر  کلف 
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كرابم

كرابم ترهگ  تمصع  ِرون  ِمی 

كرابم ترمث  تّوبن  رجش 

كرابم ترحس  هّکم  رهش  بش 

كرابم ترظن  ارهز  لامج  هب 

دش مرح  مرح  تّوبن ، مرح 

دش مرتحم  همه  ارهز  دوجو  هب 

مغ یهر  هر  هچز  هجیدخ  يا  لد  هب 

مد نیا  تزاین  هچ  هّکم  نانز  هب 

متاخ لوسر  هب  رواد  لالج  هب 

ملاع نانزز  یتسا  رترب  وت  هک 

میرم تشهبز ، دمآ  تروضح  هب 

مّرکم ییوت  هک  ارهز  رایب  وت 

هجیتن شرهگ  نیا  دش  وت  فدص 

هجیدخ ای  َِکل  ًاینه  ابجع 

ارهز لامج  هب  رواد  تاولص 

ارهز لالج  هب  نآرق  تاولص 

ارهز لاصخ  هب  دمحا  تاولص 

ارهز لامک  هب  ردیح  تاولص 

ارهز لالب  هب  هعیش  تاولص 
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ارهز لآ  با و  يوش و  يادف  هب 

شیانث منک  هک  تردق  تسارم  هن 

شیادف تردپ  دیوگ  لوسر  هک 

رظنم تسادخ  هب  رظان ، دوجو  هب 

رتخد لوسر ، هب  رثوک ، باتک ، هب 

رسمه تسا  یلع  هب  اتمه  تسا  یلو  هب 

ردام نیسح  هب  بنیز  هب  نسح  هب 

ردیح هب  یبن  هب  نآرق  هب  ادخ  هب 

رعشم هب  ینم  هب  هورم  هب  افص  هب 

یپ درخ  دربن  شتاذ  هنُک  هب  هک 

يو نتشونز  زجاع  تسا  ملق 

شهار بارتز  مدآ  كاپ  لِگ 

شهاگن زا  درب  ار  ّلک  لقع  لد 

شهانپ رد  همه  یلعا  توکلم 

شهاپس ناگمه  شعیطم  ناگمه 

شهاوخ رذع  همه  شدنمتسم  همه 

شهاج هب  دربن  یپ  درخ  ادخ  هب 

ِما ملاع  هب  وا  زج  هب 
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هدید هک  با 

هدینش ردپز  اهادف  وا  زج  هک 

دناشک نونج  هب  تریحز  مدرخ 

دناوت یسک  هچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زج  هب  هک 

دناشف نهد  ّرُد ز  وا  حیدم  هب 

دناوخب وا  زا  مه  دیوگب  زا و  مه 

دناشن وا  يوزاب  رب  هسوب  ِلگ 

دناد ردق  بش  ماقم  یسک  هچ 

دیاشن نابز  هب  دیاین  نخسز 

دیآ رب  ملقز  میحو  هکنآ  رگم 

ممالس مد  همه  ارهز  داب  موت  هب 

ممالک زا  دمد  هزات  یحو  وتز 

ممالغ درمش  تمالغ  دوش  هچ 

مماج تسا  رپ  هک  وت  رثوک  نم و 

مماش ِمایق  هب  محبص  دوجس  هب 

ممایص ییوت  هک  متالص  ییوت  هک 

یمایق ارم  وت  يدوجس  ارم  وت 

یمالس ارم  وت  دّهشت  ارم  وت 

وت تیالو  هب  مدآ  مدآ  هدش 

وت تیاده  هب  یجنم  حون  هدش 
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وت تیاضر  هب  قح  یضرم  همه 

وت تیانعز  رپ  ناشماج  همه 

وت تیاکح  هب  شوخ  ناشماک  همه 

وت تیاهن  هب  تیاهن  دسرن 

یتسا تّیلزا  نسح  غورف  وت 

یتسا ّتیدبا  مزب  غارچ  وت 

تنایب رهگ  نآرق  تاعمل 

تناهد زا  دمد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم سفن 

تناتسآ يوس  کئالم  هگن 

تناتسود لد  تیالو  مرح 

تناتسوب لُگ  یهلا  رَوُس 

تناج هب  نت و  هب  رواد  تاولص 

تماق ِمامت  هب  دمحا  هک  يا  هک  وت 

تمالس دهد  هک  هداتس  اپ  رس 

هرامه اج  همه  وت  رب  تاولص 

هراشا یکی  هب  تعیطم  ناهج  ود 

هظحل همه 
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هرازه زا  رپ  وت  ياه 

هراچ وت  هگن  ار  اهدرد  همه 

هرابود مرک  ار  تفک  مد  همه 

هراظن کی  وتز  لّسوت  همهز 

ییاشگ ام  يوس  یمشچ  هک  دوش  هچ 

یعابر ناج  لد و  یناتس  نت  ورس 

هنیرق ار  وت  هن  یناث  تساروت  هن 

هنیفس ار  همه  نافوط  هب  تمرک 

هنیدم مرح  غارچ  تمرح 

هنیس رورس  وت  مرکا  لوسر  هب 

هنیهر ادخز  تناما  یلع  هب 

هنیما رشب  هب  هّیفص  کَلَم  هب 

یتسا دمحا  هناحیر ي  هناگی  وت 

یتسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم راونالاراحب  وت 

میوجب قح  هر  تیآ  رازه  هب 

میوپب بش  همه  ملاع  رازه  هب 

میورب مد  همه  یبوط ، رازه  هب 

میوبب شوخ  لگ  ّتنج ، رازه  هب 

میوشب دوخ  بل  رثوک ، رازه  هب 

میوگب ینخس  ارهز  حدم  هب  هک 
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مد ره  زا  هدیمد  هک  رتوکن  نیا  زا  هچ 

« مثیم  » مالکز ارهز  حدم  لگ 

----------

ردام وت  هب  قح  مالس  ارهز  ردام 

( تدالو  ) ردام وت  هب  قح  مالس  ارهز  ردام 

ربمیپ يارب  يا  هدروآ  همطاف 

تتسد فک  رد  تسادخ  تشهب  بیس 

ربکا قلاخ  تاذ  يوب  وا  زا  دیآک 

وناب وت  لثم  تشادن  توبن  تیب 

رتخد وت  لثم  هدازن  یتیگ  ردام 

يداز وت  هکنیا  هداتف  تریح  هب  لقع 

رگیددمحم ای  تسارهز  ترضح 

کیالم لیخ  دنا  هدروآ  لگ  هتسد 

رثوک هروس  ياه  هیآ  زا  وت  رهب 

ار لجوزع  يادخ  بیغ  نزخم 

رتهب نیا  زا  يدوبن  یبان  رهوگ 
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دمحم مامت  دوب  يداز  وت  هکنیا 

رهطم لوتب  دوب  يراد  وت  هکنیو 

هجیدخ تسا  كرابم  تردق  هلیل 

ربکا قلاخ  قح  هب  شنادب  ردق 

یهلا تشهب  هویم  زا  شتنیط 

رجاه هراس و  تسا و  میرم  شا  هلباق 

وا تفرعم  روط  تساسوم  هنیس 

رپ وا  رضحم  هب  دشک  احیسم  حور 

انامه تسام  تاجن  نیتم  لبح 

رشحم هصرع  هب  شرداچ  زا  يا  هتشر 

نآرق تروص  مامت  ینعی  همطاف 

ردیح دمحا و  لامک  ینعی  همطاف 

شفصو هب  تسا  مک  رُد ، دنناشف  هچ  ره 

رهوگ دناشف  رگم  ارسَا  هجاوخ 

دیناوخب رون  ردق و  اهاط و  رثوک و 

رواد ترضح  وا ز  نأش  رد  هدمآک 

مّلسم تسا  یتقیقح  سک ، دنکن  کش 

ربیخ حتاف  تسا ، یکتم  وا  هب  هکنیا 

لگ رد  شیاپ  تسوا ، مان  یب  نودرگ 

رس رب  شکاخ  تسوا ، رهم  یب  تقلخ 
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ارهز هضف  ياپ  ياج  دوش  هک  ات 

رعشم يداو  هنیدم  رب  درب  کشر 

اهیبا ّما  تسا و  رورپ  ردپ  تخد 

ررکم تسوا  فصو  هب  اهاِدف  هکلب 

ولهپ ود  حور  تسارم ، دیوگ  دمحا 

رسمه مدمه  تسارم ، دیوگردیح 

نونکم رهوگ  تسارم  دیوگ  قلاخ 

رثوک هروس  تسارم  دیوگ  نآرق 

وناب همطاف  تسارم  دیوگ  اوح 

ربهر همطاف  تسارم  دیوگ  میرم 

لسوت هدرب  شالولا  تیب  رد  رب 

هب رس  کلم  نج و 
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رسیا نمیا و  رس ز 

زور بش و  راب  جنپ  هک  نیب  فرش  ردق و 

رد نیا  ترایز  دنک  لسرم  دمحا 

يرصم فسوی  رازه  دص  زا  درب  لد 

ربنق تروص  هب  دنکفا  يرظن  رگ 

تسارهز يرارَذ  زا  رپ  یهلا  کلم 

رتبَا نمشد  مشچ  روک  دوش  هک  ات 

موثلک درآ و  بنیز  هک  وا  زج  هب  تسیک 

ّربش دیاز و  ریبُش  وا  نوچ  هک  تسیک 

هرامه قلخ  ادخ و  تاولص  يا 

رسارس وت  رهطم  لسن  وت و  رب 

اباب ردام  يربمغیپ و  رتخد 

رتخد وت  يادف  مردام  ردپ و  يا 

وت سفن  رد  تسادخ  تشهب  رطع 

رطعم تسوت  يوبز  دمحم  حور 

وت زا  دوب  یلع  یتسه و  یلع  وت ز 

رهوش نز و  امش  قشاع  لسر  متخ 

هفیحص دنوش  نامسآ  تفه  همه  رگ 

رخآ لوا و  قلخ  دیان ز  وت  حدم 

افصم تسوت  مودق  زا  دوجو  کلم 
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رونم وت  مسبت  اب  نانج  غاب 

یقاب وت  رون  انف و  یتسه  ملاع 

ردصم وت  دوجو  ادخ ، لوا  رداص 

هرامه تسوت  يانث  مثیم "  " يزور

ردقم تسخن  زا  هدوب  شاوت  فطل 

----------

يدروآ ربون  دیحوت ! لخن 

( تدالو ) يدروآ ربون  دیحوت ! لخن 

يدروآ رتخا  رون ! کلف 

! یلزا تمحر  رحب  فدص 

يدروآ رهوگ  هک  هللا ! كراب 

ادخ مالس  همطاف ! ردام 

يدروآ رتخد  هک  ردام  وت  رب 

میرم رجاه و  قوف  يرتخد 
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يدروآ ربمیپ  يارب  زا 

هللا لوسر  ادخ ! بیبح  زا 

يدروآ رثوک  هک  يدوبر  لد 

شناوخانث ادخ  رثوک ، هچ  هب !

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

****

دولوم نیا  تسا  رواد  تمصع 

دولوم نیا  تسا  ربمغیپ  حور 

ادخ لوسر  رتخد  دوب  مه 

دولوم نیا  تسا  رورپردپ  مه 

وا لئاضف  رد  دنتفگ  هچره 

دولوم نیا  تسا  رتالاب  زاب 

ادخریش نکر  وفک  رسمه و 

دولوم نیا  تسا  ردیح  ِردیح 

ار ملاع  نامدود  نیرتهب 

دولوم نیا  تسا  ردام  نیرتهب 

ردیح دمحم و  ادخ و  زج 

رتخد نیا  تسیک  تسنادن  سک 

****

تسادخ لوسر  یتسه  همه  نیا 
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تساده نامسآ  سمشلا  علطم 

یلع تسا و  دمحم  مامت  نیا 

تسابجنلا همئا  ما  هکلب 

دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

تسارهز نیا  تسا ؛ مک  میوگ  هچ  ره 

فدص هناگی  نیا  بان  رهوگ 

تسارذع میر  ود  حیسم و  ود 

نسح ماما  نت  رد  وا  حور 

تسادهشلادیس نوخ  وا  ریش 

ارهز دوب  یفطصم  ۀعضب 

يربک بنیز  تسوا  رثوک 

****

دراد وضو  وا  رون  زا  رهم 

دراد وربآ  شرهم  زا  هام 

مسق نیسح ، یتسه  همه  هب 

دراد وا  زا  نیسح  دراد  هچره 

وا اب  بش  زور و  تسا ، یحو  حور 

دراد وگو  تفگ  یحو  کلم 

لالجا تزع و  ردق و  ادخ  زا 

دراد وخ  قلُخ و  قلَخ و  یبن  زا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1169 

http://www.ghaemiyeh.com


تسادخ مولع  نزخم  شا  هنیس 

دراد وم  هبوم  بیغ ، زا  ربخ 

وا هب  بیغ  ملع  هدیشخب  هک  نآ 

هدحو
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وه ّالا  هلا  ال 

اهرس تمدقم  ییادف  يا 

اهرکیپ كاپ  حور  وت  رهم 

دندناوخ تدمحا  ما  طقف  هن 

اهربمیپ همه  رب  يردام 

تناماد رهپس  زک  رثوک 

اهرثوک هراتس  نوچ  هتخیر 

تا يرورپ  نیسح  یشم  طخ و 

اهردام دای  هداد  يردام 

رشحم فص  رد  وت  دورو  اب 

اهرشحم دننک  رشحم  لها 

زاغآ تتعافش  ددرگن  ات 

زاب ددرگن  سک  هب  تمحر  باب 

****

ییاباب تشهب  وت  یتسیک 

ییابوط رون و  ردق و  ةروس 

يدیشروخ وت  هرذ و  همه  ام 

ییایرد وت  هرطق و  همه  ام 

يا هثدحم  هیضرم ، هیضار ،

ییارهز هرهز ، رجفلا  علطم 
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رس ات  اپ  یهّللا ز  باتک  مه 

ییاپارس ادخ  لوسر  مه 

لزا دادماب  سمشلا  علطم 

ییالاعت قح  ردقلا  هلیل 

كالول ۀجاوخ  هب  قح  يردق و 

كاردا ام  تا و  هرابرد  هتفگ 

****

رترب اه  مهو  تماقم ز  يا 

رترب ام  فصو  تهاج ز  ردق و 

ادخ لوسر  بل  رب  وت  حدم 

رترب اعد  زا  تس  یبان  رکذ 

تشهب نانز  زا  تسوت  ۀبتر 

رترب ادخ  يدنوادخ  هب 

دوب وت  سوب  تسد  هک  دمحم  زج 

رترب ایبنا  لک  زا  ییوت 

دمحا لد  ۀبعک  تا  هرجح 

رترب ایربک  تیب  زا  تتیب 

شرع ةراتس  تلگ  تشخ و  تیب 

شرع ةراوشوگ  ود  تنینسح 

****
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وت ۀناتسآ  راّوز  حور 

وت ۀناخ  رود  هب  ددرگ  هبعک 

دریگ نامسآ  لها  ةدید 

وت ۀناشن  یب  ربق  زا  رون 

دوب هک  دوبن  ناهج  نایشآ 

وت ۀنایشآ  ربمغیپ  بلق 
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نیما لییربج  یحو  یطوط 

وت هناد  بآ  هدروخ ز  هناد 

ارهز ای  تسام  هودنا  راب 

وت ۀناش  يور  هب  رشحم  زور 

رشحم رد  وت  ییوت  ار  ناتسود 

ردام زا  رت  نابرهم  ردام 

ییام ربمیپ  تشهب  وت 

ییام رس  رب  دوبعم ، لظ 

مییوگ یم  زاب  میتفگ و  زاب 

ییام ردام  رشح ، رد  وت  هک 

دنزرف زا  ردام  هک  رشحم  زور 

ییام روای  وت  دزیرگ  یم 

مرک فطل و  وت ز  هدرم ، نت  ام 

ییام رتهب  حور  زا  حور 

متفگ یم  هنرو  ...عونمم  كرش 

ییام رگید  دوبعم  وت  هک 

میناد یمه  ام  وت  ماقم  رد 

میناد یمن  ار  وت  يانث  هک 

****

ینآرق مامت  انعم  هب  وت 
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ینآرق مارتحا  دروم 

مایق جح و  داهج و  تاکز  وت 

ینآرق مایص  تالص و  وت 

ماما تسار  وت  ادخ  باتک  مه 

ینآرق ماما  ار  ام  وت  مه 

وت شمالک ، ره  تسا  حور  هچرگ 

ینآرق مالک  شخب  حور 

تفگ دیاب  باتکلا  ما  وت  هب 

ینآرق مام  وت  يرآ ! يرآ 

تسیز وت  فصو  ياپ  هب  يرمع  هچرگ 

تسین وت  حدم  فیرح  مثیم »  » وچ دص 

----------

دمآ نیمی  زا  راسی و  زا  بشما  تمحر  میسن 

( تدالو  ) دمآ نیمی  زا  راسی و  زا  بشما  تمحر  میسن 

دمآ نیمألا  حور  مد  زا  رّطعم  ناج  ماشم 

ار مّسجم  یناج  ربب  بشما  لک  لقع  هتفرگ 

دمآ نیرفآ  شناج  مسج و  رب  نیرفآ  ناج  زا  هک 

يردقلا هلیل  دوخ  ربمغیپ  رب  دیشخب  ادخ 

دمآ نیبج  ار  نودرگ  دیشروخ  شرد  كاخ  رب  هک 

هّکم نیمز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1175 

http://www.ghaemiyeh.com


شماب رد و  زک  دّلخم  دلخ  دش 

دمآ نینمآ  ٍمالسب  اهولخداف  يادن 

هدروآ رثوک  هجیدخ  ناماد  هک  رثوک  ناوخب 

دمآ نیتملا  لبح  مکحم  لبح  هک  لگ  ناشفا  رب 

یهام یفطصم  يوزرآ  رهپس  رد  دش  نایع 

دمآ نیچ  هشوخ  شنسح  راونا  نمرخ  زا  رهم  هک 

ناج هویحلا  نیع  شمدقم  زا  دش  هّکم  نیمز 

دمآ نیقیلا  ّقح  ۀنییآ  رگ  هولج  نآ  رد  هک 

رظنم ار  هللا  باتک  رهظم  ار  هللا  لامج 

دمآ نیبم  یّح  ۀبوبحم  ار  هللا  بیبح 

رتخد ار  هللا  لوسر  رسمه  ار  هللا  یلو 

دمآ نیلسرملا  متخ  هب  ردام  وگب  رتخد  وگم 

شیولهپ ود  حور  نیا  تسا و  حور  مدق  ات  رس  یبن 

دمآ نید  يالوم  نآ  نکر  نیا  دوجو ، نکر  یلع 

رکیپ ةراپ  ار  لسر  متخ  ناج ، ِناج  ار  لسر 

دمآ نیشنمه  ار  ادخ  ریش  نیشناج ، ار  ادخ 

شناج اب  درک  تیامح  ار  هللادی  رگ  ین  بجع 

دمآ نیتسآ  زا  نورب  دوب و  ادخ  تسد  نیا  هک 

دمحا ۀبوبحم  نینمؤملا  ّما  هب  قح  مالس 

دمآ نیرفآ  ناج  ۀبوبحم  وا  ناماد  زا  هک 
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میوگ یم  شاف  نکیلو  شدنوادخ  میوگ  یمن 

دمآ نیرق  یب  دوخ  قلاخ  نوچمه  قلخ  نیب  هک 

ینیب یمن  لاس و  هدجیه  ار  وا  رمع  یناوخ  وت 

دمآ نیمز  دمآ  نامز  ات  شکاپ  لسن  زا  ُرپ  هک 

ار شلامج  شقن  دوخ  عنص  کلِک  هب  ات  دز  مقر 

دمآ نینزان  لامج  نیا  زا  رختفم  دوخ  ادخ 

رت نشور  تشگ  تّما  مشچ  تدالو  نشج  نیا  رد 

نیا هک 
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دمآ نینمؤملاریما  لاس  رد  دالیم 

ار ملاع  هن ، ار  مثیم »  » لاس نیا  رد  دالیم و  نیا  رد 

دمآ نیمی  زا  راسی و  زا  تمحر  وفع و  دیون 

----------

حدم

(((( هیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هبطخ  )))))

( حدم (((() هیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هبطخ  )))))

ادُخ میحر  نامحر و  مانب 

ادتبا زا  منکاو  نخس  هب  بل 

منک اربک  رشحم  زا  تیاکح 

منک ارهز  هبطُخ  همجرت 

کمن ّقح  خساپ  یبن  دعب 

كدف بصغ  دش و  تفالخ  بصغ 

لوسر تخُد  همطاف  قح  تمصع 

لوتب اهیبا  ما  یلع  وفک 

ردپ يور  يرود  كدف  بصغ 

رسپ لتق  رهوش و  یسک  یب 

تفرگرس وا  لد  زا  دش و  هلعُش 

تفرگرب دوخ  بل  زا  توکس  رهُم 

شرت مشچ  هب  کشا  لد  هب  هلان 
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شربمغیپ دجسم  يوسب  ور 

وا لابندب  یمشاه  نانز 

وا لالجا  تام  لامک و  وحم 

داتسیا باجح  هدرپ  سپ  رد 

داهن زا  دیشک  هآ  دز و  هلان 

همطاف هلان  يادص  ياپ 

همه دجسم  ماظن  مه  هب  تخیر 

دوب هداد  فک  دوخ ز  مامز  هیرگ 

دوب هداتفا  مطالت  رد  هنیدم 

شومخ مک  مک  وچ  دش  هیرگ  يادص 

شوگ دنداد  همطاف  هبطخ  هب 

درک زاب  نخس  هب  بل  قح  تمصع 

درک زاغآ  نخس  ترابع  نیدب 

اهماعنا هب  تسار  ادخ  دمح 

اهماهلا همه  ناز  وا  رب  رکش 

مرک فطل و  هک ز  ار  وا  شیاتس 

معن ياطع  هب  دش  مدق  شیپ 

یسب ناولا  تمعن  هدرتسگ 

یسک ره  رس  هب  شدوج  ّتنم 

یپ رد  یپ  تمعن 
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شیپ شیپ  وا 

شیب ماهوا  تعاط و  ددع و  زا 

هتسارآ هرفس  نینچ  ياپ 

هتساوخ امز  دمح  امز ، رکش 

لاوز دریگ  هک  درک  بلط  رکش 

لامک دشخب  هک  هتساوخ  امز  دمح 

انث دمح و  رکش و  يازج  هب  سپ 

ام هب  ار  شمرک  نادنچ  ود  درک 

دهد یهاوگ  دیحوت  هب  مبل 

دهد یهلا  صالخا  قدص و  هک 

لصّتم ادخب  دزاس  ار  لد 

لعتشم دنک  ار  لقع  غارچ 

لامک لامج و  هب  رتارف  تسوا 

لایخ زا  نخس و  زا  هگن و  زا 

هتخاس مدع  یتسه ز  ملاع 

هتخادرپ هتسب و  هتخاس و 

تشاگن ملاعب  هک  تروص  همه  نیا 

تشادن وگلا  هزادنا و  هشقن ز 

رادیاپ ناهج  شتردق  هب  تشگ 

رامش یب  ار  همه  ینوزف  داد 
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تشادن تجاح  تقلخ  نیدب  هک  وا 

تشادن تروص  همه  نیا  وا  رب  دوس 

شتردق تمکح و  توبث  هب  زج 

شتعاط يربنامرف و  یپ  زو 

دهد تدابع  نامرف  هک  تساوخ 

دهد تّزع  دیامرف و  توعد 

باسح رد  دوخ  هدنب  زا  درخ  یم 

باقع باوث و  هب  نایصع  تعاط و 

دودو يادخ  شیاتس  دعب 

دورد  � دّمحم صخش  مردپ  رب 

باختنا ارو  درک  ادخ  هکنآ 

بانج نآ  تلاسر  زا  رتشیپ 

شتکوش نیدب  دیدنسپ  دناوخ و 

شتثعب تدالو و  زا  رتشیپ 

دوجو ناهج  هک  اهنامز  نآ  رد 

دوب بیغ  یگریت و  مدع و  رد 

راک ماجنا  رما و  لامک  رهب 

راگدنوادخ تاذ  فرط  زا 

دّیوم دبع  نآ  تثعب 
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دیسر

دیسر  � دّمحم هب  تلاسر  مکح 

فالتخا رد  همه  ربمیپ  دید 

فالخ یقیرط  تسا  هتفرگ  هک  ره 

ران دبع  نیا  ُدجاس  شُتب  هب  نآ 

راگدرورپ رکنم  رگد  موق 

دورو میرک  دنوادخ  هک  ات 

دودز  � دّمحم هب  ار  ناشتملظ 

تفرگرب ناشلد  مشچ  هدرپ ز 

تفرگ رگید  هر  تلالض  ربا 

اپب تیاده  رهب  یبن  تساخ 

اهر تلالض  ار ز  رشب  درک 

دش زاب  رشب  روک  لد  مشچ و 

دش زاغآ  يرگنشور  هرود 

میوق نید  هب  درک  يربهار 

میقتسم هر  هب  ار  امش  دناوخ 

دودو يادخ  نامرفب  هک  ات 

دوعص  � دّمحم حور  نت  درک ز 

رایتخا زا  تفأر و  زا  يو  حور 

راگزور بعت  زا  اهر  تشگ 
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ادتقم نآ  کلم  لیخ  هرمه 

ادخ راوج  هب  ناوضر  هب  تفر 

نیبم ّیح  دورد  مردپ  رب 

نیما دوب و  هدیزگرب  لوسر و 

مانالاریخ ترضح  قح  یضرم 

مالس تاکرب و  دورد و  وا  رب 

تافص ییادخ  دبع  نآ  ضرغلا 

تافتلا نایدجسم  يوس  درک 

یهن رما و  رد  هللادابع  تفگ 

یحو مالسا و  ناگدننک  لمح 

مه نیب  قح  نیما  دمتعم و 

مَُما يوسب  وا  نیغّلبم 

تسامش میعز  شهَّلا  هیقب 

تسامش میدق  دهع  دنس  نیا 

تسا قطان  قح  هب  هک  یباتک  تسوا 

تسا قداص  نخس  هب  نآرق ، مانب 

یگدنشخرد جوا  رد  شرون 

یگدنب ات  همه  ار  نآ  عاعش 

راکشآ ناگمه  رب  شناهُرب 

راب رون  شرهاظ  وچ  نآ  نطاب 
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دنرب ّتنج  يوس  ار  نآ  عبات 
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دنرب ترسح  همه  شناوریپ  هب 

دیرب نآرق  يوس  لسوت  تسد 

دیرگنب ارو  هللا  ججُح  ات 

مامت شیاه  هیآ  هب  هدش  رکذ 

مارح حابُم و  بجتسم ، بجاو و 

رس هب  رس  شناهرب  ّهلدا و 

رشب يارب  زا  یفاک  نشور و 

باطخ رد  ادخ  نیناوق  تسوا 

باتک ار  امش  عمج  هدمآ  هک 

ادخ هداد  رارق  ار  نامیا 

اهر ار  رشب  كرش  زا  دنک  ات 

زان ربک و  ره  ز  هیزنت ، يارب 

زاین یب  زا  دمآ  زامن  مکح 

تساوخ سفن  هیکزت  رب  تاکز 

تسامش صولخ  تیبثت  هب  هزور 

نید میکحت  يارب  زا  دوب  ّجح 

نیملسم تدحو  يارب  لدع 

ماظن ظفح  يارب  ام  تعاط 

ماع صاخ و  همه  رب  دش  بجاو 

نید يارجا  رد  تسام  تماما 
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نیملسم هقرفت  زا  عنام 

تسا یگتسراو  تّزع و  رب  داهج 

تسا یگتسیاش  رجا  يارب  ربص 

اطخ زا  رشب  حالصا  يارب 

اطع دش  واب  فورعم  هب  رما 

ردپ مام و  هب  دنزرف  یکین 

رسپ دش  ادخ  تبوقع  شیپ 

داد مکح  ادخ  محر  هلص  رب 

دایز فیاوط  عمج  دوش  هک  ات 

صاصق نوخ ، تمرح  ظفح  يارب 

صاصتخا قح  بناج  زا  هتفای 

وا نامرف  هب  تسا  رذن  هب  افو 

وا نارفغ  شزرمآ و  بجوم 

هتساک یسک  قح  دوشن  ات 

هتساوخ ارش  عیب و  ره  هب  لیک 

بارش زا  وا  هدنب  هدش  یهن 

باذع دیلپ و  تسا و  سجر  همه  ناک 

یسب تمهت  هانگ  هدش  عنم 

بجوم دوشن  ات 
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یسک تنعل 

ماع صاخ و  ات  هدش  يدزُد  تمرح 

مارح زا  دُوب  كاپ  ناشنماد 

كاپ كاپ  ات  هدمآ  مارح  كرش 

كاخ هب  رس  دهن  هدنب  ادخ  شیپ 

هانپ ار  امش  تساوقت  لامک 

هانگ زا  دینک  زیهرپ  همه  سپ 

دیورگب ادخ  هب  يوقت  هر  زا 

دیوش رفاک  گرم  زور  دابم 

دینک ارجا  همه  ار  ادخ  رما 

دینک اورپ  هرسکی  وا  یهن  ز 

رش ریخ و  زا  دوب  هگآ  دوخ  هکنآ 

رذح یهلا  مشخ  زا  دنک  یم 

همه مدرم  هب  داد  ادن  زاب 

همطاف منم  دینادب  تفگ 

تسا یبن  مباب  يرآ  ما  همطاف 

تسا یکی  ممالک  زاغآ  رخآ و 

هِلا یحو  هب  تسه  میگتسب 

هابتشا منخس  لعف و  هب  تسین 

امش يادخ  يوس  زا  یلوسر 
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امش يارب  امش  زا  هدمآ 

میظع ششود  هب  امش  مغ  راب 

میحر دوب و  فوئر  نینمؤم  هب 

تساوگ دوخ  ناتشنیب  تفرعم و 

تسامش نانز  هن  نم  ردپ  وک 

دُوب ردارب  وا  رب  نم  ّمع  نب 

دُوب رگید  درم  فرش ز  نیا  هن 

شتبسن ارم  تسوکین  هچ  هک  هب 

شترتع رب  يو و  رب  قح  دورد 

دومن تلاسر  غالبا  دوخ  هک  وا 

دوشگ تحیصن  زردنا و  هب  نابز 

دُرب دوبعم  يوس  ور  نیکرشم  ز 

درشف ناشولگ  داد و  ناشتسکش 

ادج وکین  قطنم  تمکح و  هب 

ادُخ قیرط  هب  ار  رشب  دناوخ 

دنکف ار  نارگتب  تسکش و  ناُتب 

دندش وس  ره  هب  هدنکارپ  هک  ات 

حبص بش و  تفر 
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دودُز یهایس 

دوشگ ملُکت  هب  بل  نید  ربهر 

شومخ دش  اج  همه  نیطایش  گناب 

شورخ زا  نیقفانم  بل  دنام 

قافن ياه  هلسلس  دش  هتسسگ 

قاقش رفک و  يادن  دش  هدیرب 

بل دیدوشگ  صالخا  هب  امش 

برع ياهدیفس  ور  هرمه 

هابت ریقح و  دیدوب  هک  امش 

هاگترپ بل  هب  یناگنسرگ 

نانمشد اذغ  بآ و  ندروخ  وچ 

ناهد تسد و  هدوشگ  ناتیوس  هب 

سب دوب و  يا  هّقرج  امش  رمع 

سخ راخ و  نوچ  همه  دگل  ریز 

دوب هدیدنگ  بآ  ناتبارش ز 

دوب هدید  نازخ  گرب  ناتیاذغ 

ناتناویح تسوپ  زا  هیذغت 

ناتناج رب  مصخ ، میب  هزرل ز 

دودو ّیح  هک ز  دُمحم  هب  ات 

دورد تاولص و  شلآ  يو و  رب 
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تابث یب  یگدنز  نآ  سپ  زا 

تاجن ار  امش  دنوادخ  داد 

بش زور و  امش  داشرا  یپ  وا 

بعت جنر و  تنحم و  یسب  دید 

باذع رد  برع  ناگرگز  هاگ 

باتک لها  ناشکرس  هاگ ز 

دنکف شتآ  هک  هنحص  ره  هب  گنج 

دنلب ناطیش  خاش  وچ  متس  هب  دش 

درک زاب  نهد  وچ  هنتف  یعفا 

درک زاربا  لد  درد  یلع  هب  وا 

دُرب شیوخ  ردارب  يوسب  ور 

درپس شگنج  ياهدژا  ماک  هب 

لاتق زا  دشن  هتسخ  یمد  یلع 

لامشوگ ناشکرس  لیخ  هب  داد 

شوک تخس  دهاجم  نآ  غیت  هب 

شومخ دش  یم  هنتف  ياه  هرارش 

دوب دنباپ  هشیمه  قح  هب  یلع 

دوب دنوادخ  نامرف  عیطم 

دوب هارمه  مدمه و  یفطصم  هب 
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دوب هللا  يایلوا  دیس 

شوک تخس  مدق و  تباث  حصان و 

شون شیع و  بلط  رد  همه  امش 

ناما رد  معن  قرغ  نیمز  يور 

نادناخ ام  هب  خرچ  دنک  هچ  ات 

لالم رد  ام  یتخس  رظتنم 

لاتق زا  رارف  لاح  رد  مئاد 

ایربک ار  شیوخ  لوسر  هک  ات 

ایبنا فرشلاراد  هب  دُرب 

تفرگ اج  ایفصا  رایدب  وا 

تفرگ الاب  قافن  امش  نیب 

هتساک دش و  هنهک  نید  هماج 

هتساوخ اپب  ناهرمگ  هرمگ 

زاتشیپ امش  هب  دش  نیرت  تسپ 

زاب درک  نهد  هنتف  بلط  رد 

نود ناطیش  هریچ و  امش  هب  وا 

نورب رس  دوخ  هگ  یفخم  درک ز 

متس زا  امش  ار و  امش  دناوخ 

مَعَن خساپ  هب  دیتفگ  هرس  کی 

دیدش نآ  امش  تساوخ  وا  هک  هچنآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1191 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدش ناطیش  یماح  ام  نمشد 

دیدش رگید  رتُشا  نز  غاد 

دیدش رگید  روخشبآ  یهار 

دوب هزات  یبن  نامیپ  زونه 

دوب هزاوآ  یحو  ناتشوگ ز  هب 

لد هب  شقارف  مخز  تحارج 

لگ ریز  وا  كاچ  مسج  هتفرن 

دیتخاس اه  هنتف  هنتف ، میب  ز 

دیتخادنا هنتف  هاچ  هب  شیوخ 

میظع سب  يررش  اب  ازج  زور 

میهج دراد  هطاحا  نارفاک  هب 

دیوش رفاک  هک  امش  زا  تاهیه 

؟ دیور یم  اجک  هب  دینک و  یم  هچ 

تسادخ باتک  امش  يور  شیپ 

تساسر شمکح  رهاظ و  نآ  روما 

راوتسا وا  ینارون  مچرپ 

راکشآ شیهاون  رماوا و 

دیتخاس ادج  ادخ  زا  دوخ  هار 

دیتخادنا رس  تشپ  ار  نآرق 
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ادُج یباتک  میلست  هدش  ای 

ادخ باذع  زا  ملاظ  هب  ياو 

نید مالسا  زج  هب  درآ  سکره 

نیقی روط  هب  دنریذپن  وز 

رمث یب  یگمه  ششالت  یعس و 

ررض نایز و  ریغ  وا  رب  تسین 

اه هنحص  نآ  رد  دیدرکن  ربص 

اه هنتف  نیا  بکرم  دوش  مار 

دیدش نازوس  شتآ  نز  داب 

دیدش نامرف  هدنب  ار  ناطیش 

نید فیعضت  یشوماخ و  یپ  رد 

نید فیفخت  هب  هدرشف  ياپ 

تفر دای  زا  یبن  اب  امش  دهع 

تفر داب  رب  هرس  کی  نات  یتسه 

قافن ار  ناتلد  قح ، نابز  هب  يا 

قافتا دوخ  هگ  یفخم  هب  هدرک 

ریس دیداد  همه  ار  یبن  لآ 

ریغ نامرف  هب  اه  هزین  رس  زا 

تسدب شغیت  هتفر  هک  یسک  وچ  ام 

تسا هتفر  ورف  هزین  شیولگ  رب 
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مینک لّکوت  دوبعم  تاذ  هب 

مینک لمّحت  میئامن و  ربص 

دیا هدرک  نامگ  ثرا  ارم  تسین 

دیا هدروآ  تیلهاج  هب  يور 

نیبُم يادخ  رتهب ز  هک  تسیک 

نیقی لها  يارب  دمک  مکح 

تسامش رب  نایع  هدنبات  رهِم  وچ 

تسادخ لوسر  تخُد  همطاف  هک 

نیملسم يا  دیتکاس  ایآ 

؟ نینچ نیا  دوش  بضغ  نم  قح  هک 

دوش بلاغ  هفاخقوبا  روپ 

دوش بحاص  روز  هب  ارم  ثرا 

اوران نیا  هفاحق  یبا  نبای 

؟ ادخ باتک  هب  دشاب  ایآ 

نم ثرا و  تردپ  زا  يربب  وت 

نتشیوخ ردپ  ثرا  عنم ز 

دیتخاس يدب  نوناق  وچ  هک  هو 

دیتخادنا رس  تشپ  ار  نآرق 

صن یبن  ثرا 
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تسادخ باتک 

تساوگ نامیلس  دراد و  هّصق 

اعد تقو  هک  تسایرکذ  نیا 

ارم هد  يرسپ  ایادخ  تفگ 

مَشَح هاجز و  ثرا  دربب  ات 

مه بوقعی  هیّرُز  نم و  زا 

زاب هتفگ  ادخ  ماحرالاولوا  زو 

زایتما ناشرگیدکی  هب  تسه 

نیبم باتک  هب  ار  امش  زاب 

نینچ نیا  ادخ  هدومرف  هیصوت 

دسر رتخد  هب  ثاریم  هک  هچره 

دسر ربارب  ود  نآ  زا  رسپ  رب 

ناهج كرت  هب  هک  دیوگ  نآرق 

ناگتسب رب  ردام و  ردپ و  رب 

دینک ّتیصو  ریخ  یکین و  هب 

دینک تیاعر  نیقتم  قح  هک 

افطصم مردپ  زا  نم  ایآ 

؟ امش نامگ  هب  مرادن  هرهب 

امش صاخ  تسا  يا  هیآ  ایآ 

؟ ادُج ار  یبن  هدرک  ادخ  نازک 
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ردپ ناز  مرتخد  هن  نم  ایآ 

؟ رگد کی  ام  متیّلم  ود  ای ز 

میتُما نیا  زا  ادج  ام  ایآ 

؟ میتّلم کی  هن ز  دمحم  نم و 

دیرس نآرق  صوصخ  رد  ایآ 

؟ دیرترب نم  رهوش  رد و  زا 

مامز شنیا  تفالخ ، رتش  نیا 

مامت هچره  تعرس  اب  زاتب 

يروآ رشح  هب  يور  ات  زاتب 

يرگنب ار  شیوخ  راک  رفیک 

تسا نم  لیکو  ادخ  ازج  زور 

تسا نم  لیفک  ایبنا  متاخ 

تیناشیرپ زور  نایز  زور 

تنامیشپ دوس ، دهدن  یم 

داد يور  ازج  زور  امش  هب  نوچ 

دادیور ره  هب  تسه  یهگیاج 

میهج رعق  هب  دینیب  همه  دوخ 

؟ میلا باذع  هب  بّذعم  تسیک 

دیتّلم يوزاب  هک  ناوج  لسن 

دیتُما بتکم و  ياه  هریخذ 
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دیا هتسشنب  توکس  رد  هک  دش  هچ 

دیا هتسب  ورف  نم  عافد  بل ز 

یهگآ مردپ  هدادن  رگم 

ِهِدلُو یف  ُظَفُحی  ُءرَملَا 

وخ كاپ  ره  مارتحا  ینعی 

وا دنزرف  مارتحا  هب  هتسب 

دش شومارف  وا  لوق  دوز  هچ 

دش شوغآ  مه  امش  اب  تلفغ 

ارجام نیا  رد  دیناوت  امش 

ارم قوقح  دیناتسزاب 

لیلد ار  امش  تسا  نیا  ایآ 

لیلج ٌبطَخَف  ٌدَّمَُحم  َتام 

تخیسگ مغ  نیا  زا  لاصّتا  هتشر 

تخیر قلخ  رس  هب  تبیصم  كاخ 

تفاکش مغ  نیا  رد  دیُّما  هنیس 

تفایزاب ناوتن  ار  نآ  هراچ 

دش هریچ  نیمز  لها  رب  تملظ 

دش هریت  ناگ  هراتس  همه  يور 

اههوک وا  مغ  رد  ورف  تخیر 

اهب ار  اهمیرح  دش  هتسکش 
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لاحترا هعجاف  نیا  رد  تشگ 

لامیاپ وا  تیب  لها  تمرُح 

گرزب يادخ  تّزع  هب  مسق 

گرزب يالب  تسوا  تبیصم 

ناهج رد  نآ  لثم  هک  یتبیصم 

نامسآ زا  دورف  هدماین 

راگدرورپ هک  هدوب  يربخ  نیا 

راکشآ دیجم  نآرق  هب  هتفگ 

تسامش نایم  هک  یباتک  نامه 

تسامش نابز  درو  شتایآ 

ماش حبص و  ره  هب  مارآ  دنلب و 

مارتحا اب  دینک  شتوالت 

لزا زور  هدوب ز  لسر  گرم 

لج ّزع و  يادخ  ّتیشم 

؟ رگم  � دّمحم تسین  ادخ  تفگ 

رشب رب  قح  بناج  زا  لوسر 

دنا هدُرم  وا  زا  شیپ  ناربمیپ 

دنا هدُرب  اقب  راد  يوسب  ور 

لیلج لوسر  نآ  دریمب  رگا 

لیتق نمشد  تسد  هب  دوش  ای  و 
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؟ دیوش یم  نارگن  نید  زا  ایآ 
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دیوش یم  ناردپ  هار  وریپ 

تشگزاب ادخ  نید  زا  هکنآ  ره 

تشگزاب ناردپ  نید  هب  هدرک 

دسر یم  ادخ  هب  زگره  هن  نایز 

دسر یم  ازج  دوز  نیرکاش  هب 

نمجنا ود  مام  نارسپ  يا 

نم قح  دوش  هدیعلب  ایآ 

دیرظان نم  هلان  رب  هک  امش 

دیرظاح همه  هداد  ارف  شوگ 

مایق ناوت  تسار  ناعمتجم 

مامت تّجح  همه  يارب  هتشگ 

لاح دیهاوگ  ههبش  یب  هرسکی 

لامیاپ هدش  همطاف  قح  هک 

تسدب ار  امش  دیتسشن  هچ  زا 

تسه راکیپ  تردق  هحلسا و 

دیشُه یب  منک و  یم  ناتتوعد 

دیشُماخ هدینش و  نم  هلان 

يرواگنج هب  فوصوم  همه  يا 

يرورپ نید  هب  فورعم  هدش  يو 

بختنم افو  یکین و  ریخ و  هب 
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برع اب  مجع و  اب  هدیگنج 

اهراب الب  لّمحت  هدرک 

اهراکیپ موجه  رد  هداتس 

مار دیدوب  همه  ام  تعاط  هب 

ماوق بتکم  هتفرگ  ام  هک ز  ات 

دش ریش  زا  رپ  مایا  هنیس 

دش ریگ  نیمز  دنامورف و  رفک 

دش شومارف  ءارتفا  تمهت و 

دش شوماخ  رفک  ياه  هرارش 

تفر داب  رب  جرم  جره و  هشیر 

تفر دادیب  دمآ و  داد  ماظن 

یهگآ همه  نآ  زا  دعب  هک  دش  هچ 

یهرمگ يداو  هب  مُگ  دیدش 

دیا هتشگ  رس  شیوخ  راک  هب  ارچ 

دیا هتشگرب  شیوخ  نیدز  ارچ 

ناتشود رب  دوب  هک  نید  ياول 

ناتشومارف دیدرگ  داتف و 

افخ رد  افو  نالعا  سپ  زا 

افج روج و  هب  دیدوشگ  تسد 

بقع هب  دیوُر و  شیپ 
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دیتخات

دیتخاب نید  هدش  كرشم  هرسکی 

نیبم ّیح  يادخ  دهد  ادن 

؟ نیثکان اب  دیگنج  یمن  الا 

دیدش دترم  هتسکش ، دوخ  دهع  هک 

دیدش  � دّمحم جارخا  یپ  رد 

دینمشد زا  ساره  رد  ایآ 

دینمؤم رگا  دیسرتب  قح  ز 

هاگن ره  رد  منیب  یم  هک  الا ،

هافر قیرط  دیتفرگ  امش 

دوب راوازس  مکح  رد  هک  یلع 

دوب راک  ره  هب  رارسا  فقاو 

راگدرورپ دیزیرگب ز  ات 

رانک ار  قح  تجح  نآ  دید  ز 

یلبنت یتحار و  بلط  رد 

یلع زا  یبن و  زا  دیدش  ادج 

دیتخاب فک  دیتفرگ ز  هچنآ 

دیتخادنا رود  هب  دوخ  رهوگ 

نیمز لها  هلمج  امش و  رگا 

نیبم ِّیح  هب  دیزروب  رفک 
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زاین یب  ناگمه  زا  رُوب  ادخ 

زاب دنیاشگب  شدمح  هب  نابز 

امش مناد  تفگ و  نم  هک  الا 

ام زردنا  ناتراک ز  هتشذگ 

هافر توکس و  یتسپ و  یتسُس و 

هایس ار  امش  بلق  رگد  هدرک 

نورد زوس  همه  ممالک  دوب 

نورب دمآ  ما  هلان  ررش  اب 

نورد زوس  همه  ممالک  دوب 

متخورفا لد  ران  ررش  رد 

متخوس مدز  دایرف  متفگ و 

تساهر لد  زا  هلان  نم  هبطخ 

تسامش اب  نم  تّجح  مامتا 

امش نیا  تفالخ و  رتش  نیا 

ارو راهم  دیریگب  تخس 

هدز لطاب  ناشن  نیبج  هب  وا 

هدز لوات  شاپ  تشپ  هب  مخز 

شیناشیپ هب  دُوب  بضغ ، رهُم 

شینازرا هنادواج  یتشز 

میهج يوس  هتخات  نآ  راوس 
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میظع باذع  هدرک  شا  هطاحا 
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راکشآ دوب  دیدرک  هک  هچنآ 

راگدرورپ ترضح  رضحم  هب 

ناشن ملاظ  هب  دهد  ازج  دوز 

نایز دناسر  یم  هک  رب  ملظ  هک 

دیجم لوسر  تخد  نامه  منم 

دیدش رانز  هداد  نات  میب  هک 

يرس دوخ  متس و  ملظ و  امش و 

يرگنشور ربص و  شالت و  ام و 

شیوخ راک  ورگ  رد  ام  امش و 

شیوخ راتفر  لصاح  رظتنم 

همطاف نورب  تخیر  نورد  زوس 

همه توکس  دوب  وا  خساپ 

راگزور رس  هب  دمآ  هک  هچ  ره 

رابگرم یشُماخ  نآ  زا  دوب 

باوج یب  هبطخ  لوسر و  تخد 

باسح زور  ناشُماخ ز  هب  ياو 

دنک او  بل  هرهَز  هچ  ار  مثیم » »

دنک ارهز  هبطُخ  همجرت 

لوتب عافد  هب  متفگ  هک  هچنآ 

لوبق نک  مرکز  ایادخ  راب 
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----------

میوشب شیوخ  نهد  مزمز  رثوک و  زا 

( حدم  ) میوشب شیوخ  نهد  مزمز  رثوک و  زا 

میوگ همطاف  زا  همطاف  ددم  اب  ات 

میور زا  هدنمرش  نتفگ  زا  ما  هدنامرد 

میور رس و  زا  ناور  مرش  قرع  درگ و 

تسا نایع  تسا  نایع  تسا  نایع  هیکت  نیا 

تسا نایب  قوف  ادخ  سومان  یحادم 

تسا لوقع  رحب  هتفایان ي  رهوگ  وا 

تسا لوسر  صخش  هصخاش ي  همع  ؟  وا

تسا لوزن  هب  دوعص و  هب  یهلارون  وا 

تسا لوتب  تسا  لوتب  تسا  لوتب  هللاو 

شحیصف نحل  نادب  تفگ  ناوتن  یسوم 

شحیسم ود  تسد  هب  هسوب  دنزب  یسیع 

تسوا نخس  مه  یبن  نیما ؟   ؟
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تسوا نت  هب  تمصع  هزیکاپ ي  نهاریپ 

تسوا ندب  رد  لسر  حاورا  یبن ، حور 

تسوا نمچ  زا  ادخ  ناتسلگ  ياه  لگ 

شتسد هب  هسوب  لسر  متخ  دنز  هک  ییاج 

شتسکش تسا  قلخ  همه  حدم  نم و  حدم 

ارهز رد  كاخ  هب  هدجس  درب  لیربج 

ارهز رثوک  زا  رپ  تسا  نمز  ناماد 

ارهز رتسگانث  هدوب  یلزا  تاذ 

ارهز رظتنم  ادخ  نسح  یلع  نآرق 

تسا هعیش  بل  رب  مد  همه  رد  اج  همه  شمان 

تسا هعیش  بتکم  شیتسود  یلع  نیئآ 

اهیبا ما  شردپ  دناوخ  هک  تسیک  نیا 

اهادف تفگ  لسر  متخ  وا  هرابرد ي 

اهاط تعلط  هنییآ ي  مدق  هب  ات  رس 

اهاحض سمش  رمق و  مجن و  هب  دنگوس 

تسوا زا  رختفم  یلع  هن  دمحم ، هن  اهنت 

تسوا زا  رختفم  یلزا  تاذ  هک  سانشب 

تناشن هب  ریهطت  رثوک و  يا  همطاف  ای 

تناشن دنوادخ  تایآ  همه  رد  يا 

تنان هصرق  کی  هب  هروس  کی  هدش  لزان 
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تناهج ود  قلخ  هدشمگ  مرح  رد  مگ ،

دنبآ هنشت ي  همه  بآ و  وت  هیرهم ي 

دنبات بت و  رد  ناهج  قلخ  همه  بآ  یب 

تسا تاجن  تسا  تاجن  تسا ، تاجن  وت  مان 

تسا تایح  تسا  تایح  تسا  تایح  وت  ضیف 

تسا تانسح  لوبق  هدنورپ  هب  وت  رهم 

تسا تالص  تسا و  ماص  تسا  تاکز  تسا  جح 
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تسا هانگ  تسا  هانگ  تاعاط  وت  بح  یب 

تسا هایس  تسا  هایس  تسا  هایس  لامعا  هدنورپ 

تمالس هداتسرف  دنوادخ  هک  ییاج 

تمایق هب  تماق  هتشارفا  لسر  متخ 

تماقم وحم  یلع  صخش  هدش  هک  ییاج 

تماما نکر  اج  همه  يدوب  وت  هک  ییاج 

وت متس  رب  رمک  تسب  ودع  هک  دش  نوچ 

وت مرحلا  تیب  رد  زا  دنلب  دود  دش 

ترایز درک  یبن  هک  ار  ادخ  تیب  نآ 

ترارش دادیب و  هر  زا  ودع  دنازوس 

تراغ هرسکی  یلع  قح  وت و  قح  دش 

تراسج دندرک  وت  راسخر  فحصم  رب 

تشک ار  وت  راکمتس  مصخ  دگل  برض  اب 

تشک ارچ  ریهطت  هیآ ي  زا  رت  كاپ  يا 

زاب ودع  تسد  دش  وت  دنزرف  نتشک  اب 

زاغآ همطاف  یبن  تاداس  نتشک  دش 

زارفارس هتسویپ  رثوک  يا  همه  نیا  اب 

زاجعا دنک  تلسن  ترثک  ازج  زور  ات 

هرامش ملاع ز  هب  دننوزف  تاداس 

هراتس تاوامس  هب  دشخرد  هک  نانوچ 
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دناسرب ار  نخس  جوا  کلف  هب  مریگ 

دناشفب نیماضم  رد  نهد  مریگ ز 

دناوخب هچ  درایب  هچ  دیوگب  هچ  مثیم 

دناوتن نتفگ  وت  فصو  ادخریغ  سک 

یتسکش رابکی ، هک  فیح  یلع  نکر  يا 

یتسشنن اپ  زا  یلو  يداتف  ياپ  زا 

----------

میوشب شیوخ  نهد  مزمز  رثوک و  زا 

( حدم  ) میوشب شیوخ  نهد  مزمز  رثوک و  زا 

زا همطاف  ددم  اب  ات 
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میوگ همطاف 

میور زا  هدنمرش  نتفگ  زا  ما  هدنامرد 

میور رس و  زا  ناور  مرش  قرع  درگ و 

تسا نایع  تسا  نایع  تسا  نایع  هیکت  نیا 

تسا نایب  قوف  ادخ  سومان  یحادم 

تسا لوقع  رحب  هتفایان ي  رهوگ  وا 

تسا لوسر  صخش  هصخاش ي  همع  ؟  وا

تسا لوزن  هب  دوعص و  هب  یهلارون  وا 

تسا لوتب  تسا  لوتب  تسا  لوتب  هللاو 

شحیصف نحل  نادب  تفگ  ناوتن  یسوم 

شحیسم ود  تسد  هب  هسوب  دنزب  یسیع 

تسوا نخس  مه  یبن  نیما ؟   ؟

تسوا نت  هب  تمصع  هزیکاپ ي  نهاریپ 

تسوا ندب  رد  لسر  حاورا  یبن ، حور 

تسوا نمچ  زا  ادخ  ناتسلگ  ياه  لگ 

شتسد هب  هسوب  لسر  متخ  دنز  هک  ییاج 

شتسکش تسا  قلخ  همه  حدم  نم و  حدم 

ارهز رد  كاخ  هب  هدجس  درب  لیربج 

ارهز رثوک  زا  رپ  تسا  نمز  ناماد 

ارهز رتسگانث  هدوب  یلزا  تاذ 
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ارهز رظتنم  ادخ  نسح  یلع  نآرق 

تسا هعیش  بل  رب  مد  همه  رد  اج  همه  شمان 

تسا هعیش  بتکم  شیتسود  یلع  نیئآ 

اهیبا ما  شردپ  دناوخ  هک  تسیک  نیا 

اهادف تفگ  لسر  متخ  وا  هرابرد ي 

اهاط تعلط  هنییآ ي  مدق  هب  ات  رس 

اهاحض سمش  رمق و  مجن و  هب  دنگوس 

تسوا زا  رختفم  یلع  هن  دمحم ، هن  اهنت 

هک سانشب 
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تسوا زا  رختفم  یلزا  تاذ 

تناشن هب  ریهطت  رثوک و  يا  همطاف  ای 

تناشن دنوادخ  تایآ  همه  رد  يا 

تنان هصرق  کی  هب  هروس  کی  هدش  لزان 

تناهج ود  قلخ  هدشمگ  مرح  رد  مگ ،

دنبآ هنشت ي  همه  بآ و  وت  هیرهم ي 

دنبات بت و  رد  ناهج  قلخ  همه  بآ  یب 

تسا تاجن  تسا  تاجن  تسا ، تاجن  وت  مان 

تسا تایح  تسا  تایح  تسا  تایح  وت  ضیف 

تسا تانسح  لوبق  هدنورپ  هب  وت  رهم 

تسا تالص  تسا و  ماص  تسا  تاکز  تسا  جح 

تسا هانگ  تسا  هانگ  تاعاط  وت  بح  یب 

تسا هایس  تسا  هایس  تسا  هایس  لامعا  هدنورپ 

تمالس هداتسرف  دنوادخ  هک  ییاج 

تمایق هب  تماق  هتشارفا  لسر  متخ 

تماقم وحم  یلع  صخش  هدش  هک  ییاج 

تماما نکر  اج  همه  يدوب  وت  هک  ییاج 

وت متس  رب  رمک  تسب  ودع  هک  دش  نوچ 

وت مرحلا  تیب  رد  زا  دنلب  دود  دش 

ترایز درک  یبن  هک  ار  ادخ  تیب  نآ 
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ترارش دادیب و  هر  زا  ودع  دنازوس 

تراغ هرسکی  یلع  قح  وت و  قح  دش 

تراسج دندرک  وت  راسخر  فحصم  رب 

تشک ار  وت  راکمتس  مصخ  دگل  برض  اب 

تشک ارچ  ریهطت  هیآ ي  زا  رت  كاپ  يا 

زاب ودع  تسد  دش  وت  دنزرف  نتشک  اب 

زاغآ همطاف  یبن  تاداس  نتشک  دش 
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زارفارس هتسویپ  رثوک  يا  همه  نیا  اب 

زاجعا دنک  تلسن  ترثک  ازج  زور  ات 

هرامش ملاع ز  هب  دننوزف  تاداس 

هراتس تاوامس  هب  دشخرد  هک  نانوچ 

دناسرب ار  نخس  جوا  کلف  هب  مریگ 

دناشفب نیماضم  رد  نهد  مریگ ز 

دناوخب هچ  درایب  هچ  دیوگب  هچ  مثیم 

دناوتن نتفگ  وت  فصو  ادخریغ  سک 

یتسکش رابکی ، هک  فیح  یلع  نکر  يا 

یتسشنن اپ  زا  یلو  يداتف  ياپ  زا 

----------

مالس ترواد  دحا  زا  لباق  هچ  ام  زا 

( حدم ) مالس ترواد  دحا  زا  لباق  هچ  ام  زا 

مالس ترهوش  ردپ و  زا  ایبنا و  زا 

حیسم هدزای  نآ  رب  حیسم  ترضح  زا 

مالس ترتخد  رب  سدقم  میرم  زو 

تاهما ءابآ و  رشح ز  زور  حبص  ات 

مالس تردام  ردپ و  وت و  رب  هتسویپ 

ردپ رب  لیربج  ترضح  هک  یتسیک  وت 

مالس ترواد  فرط  زا  درآ  یحو  اب 
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ناربمیپ مامت  حور  هکنیا  تسین  کش 

مالس ترضحم  رد  همه  بش  زور و  دنرآ 

تفک رد  ساتسد  وچ  خرچ  مامز  ددرگ 

مالس ترتسگ  کلف  تسد  هب  ادخ ! تسد 

دورد تا  هضف  رب  همه  نایروح  حور  زا 

مالس تربنق  رب  همه  نایسدق  بلق  زو 

ناشربص راثیا و  بتکم  نیبنیز و  رب 

مالس ترورپ  نسح  نیسح و  نماد  رب 

بش زور و  كالول  ۀجاوخ  هک  یتسیک  وت 

مالس ترد  رب  ادخ  تاذ  رما  هب  درآ 

تسین بیجع  رهوش  هب  مالس  دنک  یم  نز 

مالس ترهوش  وت  رضحم  هب  دروآ  رگ 

دنیوگ
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ایبنا متخ  اب  همه  ایبنا 

مالس ترثوک  وت و  هب  ایبنا  متخ  ياک 

يرکیپ هب  لسرم  دمحا  كاپ  حور  وت 

مالس ترکیپ  وت و  حور  هب  دمحا و  رب 

دهد ادن  تعافش  رشح  هب  ینک  ور  نوچ 

مالس ترشحم  يوس  دورو  ۀظحل  رب 

عافد ینک  ردیح  تیردیح ز  تسد  اب 

مالس تردیح  يردیح و  ياه  تسد  رب 

دوب وت  نسحم  یلع ، هار  دیهش  لوا 

مالس ترب  رد  ادف  تشگ  هک  تنسحم  رب 

دوب وت  ۀهام  شش  كدوک  وت  رگنسمه 

مالس ترگنس  مه  هب  هدیهش  ردام  يا 

تشاد میب  هتسویپ  وت  مشچ  کشا  نمشد ز 

مالس ترت  مشچ  هب  مشچ و  ياه  کشا  رب 

وت نابز  زا  نامه  ۀبطخ  دینش  دیاب 

مالس ترگنشور  هبطخ  هب  قطنم و  رب 

ترسمه وت  رازم  هب  رس  هداهن  بش  ره 

مالس ترسمه  وت و  رازم  رب  هتسویپ 

تسا یبن  ۀسوب  زا  رپ  وت  ۀتسکش  تسد 

مالس تربمغیپ  ۀسوب  ياج  ياج  رب 
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ترجعم تشگ  هیس  تشگ و  دیفس  تیوم 

مالس ترجعم  هیس  دیفس و  يوسیگ  رب 

تسکش ترهوگ  فدص و  یلع  يرای  رد 

مالس ترهوگ  فدص و  رب  رشح  زور  ات 

تا هچنغ  دعب  یلگ  غاب  وت  زا  دش  رپرپ 

مالس ترپرپ  لگ  غاب  هب  هچنغ و  رب 

دناوت رئاز  کلم  روح و  سنا و  نج و  ات 

مالس ترئاز  یب  تبرت  هب  دهد  مثیم 

----------

تسا رثوک  تسیچ ؟ لسر  متخ  هب  قح  ياطعا 

( حدم  ) تسا رثوک  تسیچ ؟ لسر  متخ  هب  قح  ياطعا 

تسارهطا يارهز  سدقا  دوجو  رثوک 

هک يردق  هلیل  هناگی  ارهز 
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وا ردق 

تسا ربکا  دنوادخ  بیغ  ملع  وچ  یفخم 

وا نیبج  تسد و  هب  هطقن  هطقن  هک  ارهز 

تسا ربمیپ  مادم  ياه  هسوب  راثآ 

تسا یلع  ادخ  لوسر  سفن  وفک  هک  ارهز 

تساردیحوچوا ، واوچ تسا  ردیح  هک  ارهز 

وا لالج  هاج و  تزع و  ردق و  هک  ارهز 

تسا رتارف  ارذع  میرم  رازه  دص  زا 

سنا ّنج و  روح و  کلم و  زا  هک  يا  هیسنا 

تسا رس  رب  كاخ  شرد  كاخ  تسین  هک  سکره 

لالجلاوذ دنوادخ  تاذ  هک  يا  هحودمم 

تسا رتسگ  حدم  يوبن  فحصم  هب  ار  وا 

هثدحم هرهز ، هرهاط ، همیلع ، ارهز 

تسا رهطم  لوتب  لوتب ، نامه  ارهز 

مالس شدیوگ  قح  هک  مالس  شردام  رب 

تسا رثوک  یقاس  هک  دورد  شرهوش  رب 

دنا همئا  شبالگ  هک  یلگ  نآ  تسا  نیا 

تسا رتخا  شتاداس  هک  رهپس  نآ  تسا  نیا 

ناربمیپ لک  ردام  تسا  ردام  نیا 

تسا رورپ  مالسا  رتخد  تسا ، رتخد  نیا 
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تسا مّسجم  لوسر  هجیدخ  نماد  رد 

تسا روصم  تشهب  لوسر  هسوب  رد 

دنز یم  جوم  یلع  هاگن  وا  يور  رب 

تسا رطعم  دمحم  ماشم  وا  يوب  زا 

نیا تسادخ  يامن  مامت  هنییآ 

تسا رهظم  دنوادخ  مان  رازه  رب  دوخ 

تشهب هیاس  دوش  باتفآ  رشح  رد 

تسا رس  رب  شارهز  هیاس  هک  یسک  ره  رب 

دوش هانگ  هدنورپ 
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تشهب هگرب 

تسا رشحم  نوتاخ  همطاف  صخش  هک  اریز 

تسا یلع  هعیش  لد  یلع و  لد  شربق 

تسا ربنم  بارحم و  هنایم  رد  هتفگ  یک 

یلع زا  شنفد  بش  تفرگ  یبن  تسد 

تسا رواد  قاّلخ  تناما  نیا  هک  ینعی 

یفطصم سای  نآ  يدوبک  مسق ! هللااب 

تسا ربارب  دمحم  راذع  یخرس  اب 

دندز ادخ  لوسر  هب  ار  هنایزات  نآ 

تسا رکیپ  هب  دمحم  كاپ  ناور  ار  واک 

شود هب  دوب  شهانگ  مرج و  هوک  هکنآ  اب 

تسا رد  نیا  هب  شدیما  مشچ  هرامه  مثیم " "

----------

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرپ  لاب و  رگا 

( حدم ) مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرپ  لاب و  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرس  ناج و  رگ  و 

دیآ بل  هب  مناج  شطع  زا  تمایق  زور  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرثوک  بارش 

مشون یمن  ردیح  یب  دنزیر  اقب  بآ  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرت  مشچ  رگ  و 
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مناملسمان ارهز  رهم  یب  موش  ناملس  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرذوب  صولخ 

ناوضر هضور ي  زا  مشاب و  یکشخ  لخن  نوچ  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرب  گرب و  همه 

ناملغ يروح و  نارازه  ناوضر  هضور ي  رد  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرغاس  مدامد 

هّجحیذ هام  رد  ینم  ضیف  همه  نآ  اب  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرعشم  فوقو 

ّتنج هناورپ ي  نیما  لیربج  تسد  اب  رگا 

ارهز یب  دنشخب  مرشحم  حبص  هب 
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مهاوخ یمن 

نودرگ هّلق ي  رب  کلم  تاداس  ّلک  زا  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرترب  ماقم 

منیشنب شرع  ماب  هب  یهاش  دنسم  رب  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مروشک  نارازه 

اه بش  تولخ  رد  رحس  گشا  ترثک  زا  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرهوگ  ایرد  رد 

ییاحیسم ياه  سفن  زو  مریمب  مئاد  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرکیپ  رب  ناور 

مد ره  اقب ، بآ  همشچ ي  زا  رضخ  ماج  اب  رگا 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرگید  تایح 

میارهز يوک  يادگ  يرمع  ممثیم »  » نم ما  یک 

مهاوخ یمن  ارهز  یب  دنشخب  مرسفا  دص  رگ  و 

----------

تیالو رادتقا  هدنیاپ  وت  نمی  هب  الا 

( حدم  ) تیالو رادتقا  هدنیاپ  وت  نمی  هب  الا 

تیالو رادم  روحم و  وت  یشرع  دوجو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هاگ  هسوب  وت  تسد  هنیس و  نیبج و 

تیالو رابتعا  وت  ناش  تکوش و  لالج و 

نآرق ترتع و  غاب  تسا  زبس  وت  مشچ  کشا  هب 
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تیالو راز  هلال  تسا  خرس  وت  لسن  نوخ  ز 

هرامه هک  يا  هتشگ  هریچ  متس  نازخ  رب  وت 

تیالو راهب  دم  یم  تا  هدشمگ  ربق  ز 

یّقح ۀناوتسا  راّرک و  ردیح  نکر  وت 

تیالو راختفا  ّیلوسر و  يوربآ  وت 

ار یسک  دوبن  سرتسد  شرد  ملع و  رهش  هب 

تیالو راید  رد  وت  دوجو  دوبن  رگا 

تمصع تماما و  تیبرت  هدش  وت  نماد  هب 

تیالو راسخاش  تسا  زبس  وت  راب  گرب و  ز 

رهش بورغ  رد  ینمجنا  هام  وت 
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هنیدم

تیالو رات  ماش  هب  يدیما  دادماب  وت 

هنیدم رهش  ياه  هچوک  رد  هک  وت  رب  مالس 

تیالو راب  شود  هب  يدیشک  دیمخ و  تدق 

نآرق لد  ۀلان  وت  يادص  هیرگ  تقو  هب 

تیالو راقفلاوذ  وت  نابز  هبطخ  تقو  هب 

عّیشت ناج  دنام  هدنز  وت  نسحم  نوخ  ز 

تیالو رادغاد  دیدرگ  وت  بلق  هچ  رگا 

یلوسر ناج  باتفآ  دوخ  هک  وت  ۀیاس  هب 

تیالو راگزور  هب  درادن  هار  بورغ 

دیحوت ةدیهش  يا  تراثیا  ۀظحل  هب  مسق 

تیالو راثن  دوخ  ناج  یسک  وت  نوچ  هدرکن 

یناث بصاغ  تسد  دادیب  تشگ ز  دنلب 

تیالو راذع  رب  دنام  كدف  بصغ  ناشن 

تقارف راب  يدوب و ز  یلع  هاگ  هیکت  وت 

تیالو رایرهش  هوتسن  تماق  دیمخ 

هنیس هب  دنام  هنیدم  یحو  رئاط  ياون 

تیالو راب  گرب و  تخیر  ورف  لخن و  تسکش 

درادن كاب  تسا و  یلیس  رظتنم  هشیمه 

تیالو راعش  دهد  ارهز  طخ  رد  هک  یسک 
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ردیح لد  نسحم و  نوخ  همطاف و  ناج  هب 

تیالو رای  تسین  هک  سکنآ  ره  تسین  هعیش  هک 

نکفارب لامج  زا  هدرپ  نارظتنم  ماما 

تیالو راظتنا  ماش  دوش  حبص  وت  اب  هک 

یهاگن وت  زا  تسا  سب  مثیم »  » يدنلب رس  هب 

تیالو راد  ياپ  هب  دریمب  رادیاپ  هک 

----------

مالس تمئاد  ادخ  قلخ  ادخ و  زا  يا 

( حدم  ) مالس تمئاد  ادخ  قلخ  ادخ و  زا  يا 

ماع صاخ و  وت  ةرفس  راوخ  هزیر  يو 

سامتلا وت  دوج  هگردب  کلم  لغش 

ماصتعا وت  رهم  ۀتشرب  کلف  راک 

یب تخد  هدازآ 
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لوسر نیرخآ  لََدب 

ماما نیلوا  لثم  یب  وفک  هزیکاپ 

ثیدح نیرتشوخ  ادخ  باتک  رد  وت  تعن 

مالک نیرتهب  یبن  نابز  رب  وت  حدم 

راختفا هب  زج  دنکن  ادخ  ار  وت  فصو 

مارتحا هب  زج  دربن  یبن  ار  وت  مان 

عیطم تردرب  نیمز  نامسآ و  قلخ  مه 

مار وت  فک  رد  ردق  اضق و  ریاط  مه 

دوجس رد  وت  میرح  ناتسآ  هب  تمصع 

مایق رد  وت  لالج  هاگشیپ  هب  تفع 

زینک نیرتمک  وت  هضف  شیپ  هب  يروح 

مالغ نیرتهک  وت  ربنق  دزن  هب  ناملغ 

بش زور و  هدنراب  وت  لذب  اطع و  ربا 

ماش حبص و  هدنبات  وت  لضف  لامک و  رهم 

تسا وت  زینک  ماع  هرفس  هک  نانج  غاب 

مارح وت  يادعا  هب  لالح و  تتسود  رب 

ترورپ حور  سفن  زا  يا و  هقیدص 

مانا ۀجاوخ  دونش  یم  تشهب  يوب 

يوش ناربمغیپ  متاخ  نابزیم  ات 

ماعط نیرب  تشهب  تدرآ ز  لیربج 
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يادخ یسب  شمالس  هتفگ  هک  يربمغیپ 

مالس تقبس  یمه  تفرگیم  وت  شیپ 

داهج تیّرح و  یتسرپادخ و  حور 

مادم دمد  یم  تا  هدشمگ  ربق  كاخ  زا 

مدهنم وت  مرگ  هبطخ  متس ز  خاک 

مادتسم وت  ربص  تهب و  ادخ  مکح 

شورخرپ رحب  نوچ  وت  نورد  نخس  هاگ 

ماین رد  غیت  نوچ  وت  قطن  توکس  تقو 

دبا ات  تساهلد  هلبق  هک  ّتتبرت  زا 

مایپ نادواج  نیا  دسر  اهلسن  شوگ  رب 

فرش يدازآ و  هطخ  ناورهر  ياک 

ماگ هداهن  تقیقح  قح و  قیرط  رد  يو 

هب قح  هک  اجنآ 
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ریسا دوش  لطاب  هنتف 

ماد هب  دتف  تلادع  لدع و  ياپ  هک  اجنآ 

تسا تلادع  رگمتس  ياعدا  هک  اجنآ 

ماوع رب  رد  دنک  هولج  لدع  هب  ملاظ 

ریسا نانمشد  هلسلس  هب  نیتملا  لبح 

مائل ةراوخنوخ  ۀجنپ  هب  نیقیلا  قح 

فرش يدازآ و  رکیپ  هب  دتف  شتآ 

مالظ زا  مالسا  هنوگب  دروخ  یلیس 

لیلذ ره  راوخ  دوش  زیزع  ره  هک  اجنآ 

مامز نانمیرها  فک  رد  تسه  هک  اجنآ 

لالح نتخاب  ناج  هزیتس و  یئوگقح و 

مارح يرورپ  نت  تلزع و  توکس و  سرت و 

متداهش ربص و  تمه و  مایق و  اب  نم 

ماوق دبا  ات  نید  تلم  نیدب و  مداد 

داهج هر  متفرگ  هتسکش  يولهپ  اب 

مارتحا کته  نم  ربهر  دش ز  هک  اجنآ 

یلو رفنکی  نم  نمشد و  رپ ز  رهش  کی 

ماما رب  هریچ  دوش  مصخ  هک  متشاذگن 

یلع زا  تشاد  لد  هب  هنیک  هچنآ  مه  نمشد 

ماقتنا همولظم  نم  زا  تفرگ  رخآ 
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دوش ممغ  حرش  رتفد  تانئاک  رگ 

مامتان هصغ  نیا  هّصق  زونه  دنام 

----------

باتفآ رتخا  دنلب  وت  تمارک  زا  يا 

( حدم  ) باتفآ رتخا  دنلب  وت  تمارک  زا  يا 

باتفآ رتکچوک  وت  روضح  رد  هرذ  زو 

ترداچ مرش  زا  يرون و  باجح  رد  دوخ 

باتفآ رظنم  لد ، شتآ  نورد  دشوپ 

تسوت لالج  ردق و  ورملق  رد  هتسویپ 

باتفآ رس  درآرب  روبع و  دنک  اج  ره 

لایخ رداچ  رد  وت  نسُح  هب  درگنب  رگ 

باتفآ رجعم  تخر  مرش  دشک ز  رس  رب 
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نیمز رد  دنرهپس  نارتخا  وت  لسن 

باتفآ رهوش  ردپ و  رمق ، دوب  تمام 

تا هنیدم  زا  دنک  روبع  نوچ  حبص  ره 

باتفآ ردام  ار  وت  مارتحا ، هب  دناوخ 

لوسر رتخد  يا  ترئاز ، هار  كاخ  رب 

باتفآ ربعم  ره  هب  رون  شرف  هدرتسگ 

نامسآ ماب  زا  دوخ  رون  ياه  هرذ  اب 

باتفآ رتخا  تا  هدشمگ  ربق  هب  دزیر 

مد هب  مد  هکنیا  زا  تا  هّضف  تسا  رتالاب 

باتفآ رهوگ  وا  مدقم  راثن  دزاس 

خرچ ماب  دناشف ز  تساور  مسق  هللااب 

باتفآ رذآ  امش  نانمشد  قرف  رب 

تسّدقم میرح  هب  ات  فاوط  درآ 

باتفآ رپ  لاب و  همه  نیا  رون  دراد ز 

ناگراتس مامت  هب  دنک  یم  هیّرخف 

باتفآ ربنق  هر  كاخ  هب  دهن  خر  رگ 

مه زونه  دهاوخ  رویز و  تساپ  هب  ات  رس 

باتفآ رویز  ترد  لالب  تعلط  زا 

رون ياه  هلعش  وضو  بآ  نیمز و  شرهُم 

باتفآ رثوک  مدق  رد  هدجس  هب  دتفاک 
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دَرَد مه  ار ز  تلد  روک  مصخ  بلق  ات 

باتفآ رجنخ  دص  ود  عاعش ، رهز  دراد 

شا هراتس  هام و  همه  نیا  نامسآ و  کی 

باتفآ رتخد  رسپ و  ار  وت  دبا  ات  يا 

دوبن رگا  رون  شَاوت  يالو  وترپ  زا 

باتفآ رگنشور  همه  نیا  دوبن  زگره 

تسین بیجع  دراد ، وت  لامج  هم  زا  رون 

رگ
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باتفآ ربمغیپ  هرامه ز  درب  لد 

وت يور  مرش  زا  هک  تساور  مسق  هللااب 

باتفآ رتسکاخ  نماد  هب  دهن  تروص 

شا ییالط  گنر  عشعشت  زا  تسادیپ 

باتفآ رز  دناتس  وت  رذوب  كاخ  زک 

دوش ردق  اضق و  يالب  زا  نمیا  ات 

باتفآ رگنس  امش  هانپ  رد  هتفرگب 

دنز یم  تسا و  قلخ  یقاس  رون ، ماج  اب 

باتفآ رغاس  وت  تیالو  رثوک  زا 

تتمارک هاگن  هرذ  هب  رگا  دتفا 

باتفآ رتخا  نآ  رتخا و  ددرگ  هرذ  نآ 

رون مایپ  شمرگ  مسبت  زا  درآ  ات 

باتفآ روآ  مایپ  هتشگ  وت  بناج  زا 

مالس دهد  یم  تمرح  رب  دادماب  ره 

باتفآ رب  دمحم  مالس  ادخ  زا  يا 

دش هیاس  گنر  مه  وت  يور  هچوک ! دیشروخ 

؟ باتفآ رواب  دنک  هنوگچ  ار  هصق  نیا 

یحو سای  غاب  يا  تخر  يدوبک  زا  دعب 

باتفآ رگید  دنزن  رس  تساور  هللااب 

رشح ناب  هیاس  وت  رهطم  رداچ  يا 
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؟ باتفآ رد  يزیرب  هراتس  وت  هتفگ  یک 

رشح ماب  هب  دیآرب  هایس  رجعم  اب 

باتفآ رشحم  رد  وت  يور  دشک ز  تلجخ 

تفرگ اه  هچوک  رد  وت  نسُح  باتفآ  ات 

باتفآ ردیح  رظن  رد  هریت  دیدرگ 

تا هنیس  مخز  رب  هک  تساور  مسق  هللااب 

باتفآ رپرپ  دنز  هدیربرس  غرم  نوچ 

؟ تخوس هک  الولا  ُتیب  ِرد  هلعش  ز  مثیم " "

دزوس
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باتفآ رکیپ  دنک  بآ  عمش و  وچ 

----------

هنیدم العالا  هّنج  ار  لد  لها  يا 

( حدم  ) هنیدم العالا  هّنج  ار  لد  لها  يا 

هنیدم اشگب  دوخ  شوغآ  مدمآ  زاب 

ممالس دشاب  اضر  زک  اشگب  شوغآ 

هنیدم ارهز  ۀتشگمگ  تبرت  رب 

تلیئربج باب  ات ز  اشگب  شوغآ 

هنیدم يرسا  ۀجاوخ  روضح  میآ 

نایرگ مشچ  اب  منک  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم ادیپ  ار  تاداس  ۀتشگمگ 

ارهز ربق  رانک  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم الوم  ۀیرگ  دای  هب  میرگ 

مریگ زاورپ  رپ  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم ارضخلا  هُّبق  رود  هب  مدرگ 

بش رد  عییشت  منک  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم ار  ارهز  توبات  قح  ریش  اب 

تعیقب راوید  هب  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم اهنت  نت  اب  مراذگ  تروص 

تعیقب رد  مزوسب  ات  اشگب  شوغآ 
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هنیدم اهبش  لد  رد  نازوس  عمش  نوچ 

تربق راچ  رانک  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم ایرد  ما  هدید  ددرگ  گشا  زا 

ار تا  هبوت  نوتس  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم اوجن  هیرگ و  اب  رب  هب  مریگ 

میرگ هزمح  ربق  هب  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم اروحلا  هّیسنا  تبرغ  رب 

بش لد  رد  میرگب  ات  اشگب  شوغآ 

هنیدم ارحص  نماد  رد  یلع  لثم 

یحو ۀناخ  زا  وگب  اشگب و  شوغآ 

هنیدم الاب  کلف  رب  دش  ور  هچ  زا  دود 

ردیح یّماح  وگب  اشگب و  شوغآ 

هنیدم اپ  زا  ارچ  رد  تشپ  داتفا 

هد شخساپ  وت  زا  دراد  یلاؤس  مثیم » »

؟ هنیدم ادعا  یلیس  اجک و  ارهز 

----------

یلع روای  دوخ  یتسه  مامت  اب  يا 

( حدم ) یلع روای  دوخ  یتسه  مامت  اب  يا 

یماح یحو  تیب  رد 
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یلع رگنس  مه  و 

يدش نازخ  یناوج  راهب  رد  هک  دش  نوچ 

یلع رفولین  لُگ  یفطصم  سای  يا 

نیمز لد  رد  وت  هنایفخم ي  نفد  اب 

یلع رس  رب  هدش  بارخ  نامسآ  تفه 

رد تشپ  دیچیپ  وت  بلق  هب  سفن  یتقو 

یلع ِرکیپ  زا  دنز  رپ  حور ، تساوخ  یم 

وت تسد  هب  تلاسر  رجا  هنایزات  اب 

یلع رت  مشچ  ود  شیپ  هب  دش  میدقت 

وت ِگرم  ِزیگنا  مغ  بورغ  يا  هظحل  رد 

یلع رخآ  بش  دوب  هدیسر  ییوگ 

داتفوا راک  زا  وچ  وت  ییادخ  تسد 

یلع رتسگ  متس  مصخ  تفرگ  ورین 

یحو غاب  هب  مراذگ  هک  دوش  یم  هچ  برای 

یلع رپرپ  لُگ  هاگلتق  هب  تروص 

ادج دش  وت  شوگز  هراوشوگ  هک  یتقو 

یلع رتخد  ندب  رب  هزرل  داتفا 

نامب یلع  هار  هدیهش ي  نیلوا  يا 

یلع رورپ  مغ  لد  رطاخ  هب  رخآ 

یحو ناتسوب  رپ  هتسکش  ریاط  يا 
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یلع رب  رد  نزم  لاب  لاب  ردقنیا 

نک هراظن  تیالو  ناتسآ  رب  مثیم » »

یلع روحم  هدش  هتسکش  همطاف  یب 

----------

یتأ له  لیمکت ، هدش  وت  ياطع  اب  يا 

( حدم ) یتأ له  لیمکت ، هدش  وت  ياطع  اب  يا 

اتود وت  میظعت  هب  لوسر  تماق  يو 

وت فصو  ریهطت  رثوک و  یتا و  له  يا 

اطخ ره  هزنم ز  كاپ  يادخ  نوچ  يو 

تادف دوش  اباب  هک  تفگ  لوسر  یتقو 

ایبنا تییادف  دنوش  را  دراد  اج 

ناربمیپ حور  ۀلبق  وت  ۀناخ  مه 

ادخ ربمغیپ  ۀبعک  وت  ةرجح  مه 

با و مان  وت  مان  اب 
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ترهوش نبا و 

ادتبا هدرک  لجوزع  يادخ  تاذ 

دوب دوبن و  مه  شلگ  بآ و  زونه  مدآ 

ایربک شوغآ  رد  وت  سدقم  رون 

تترضح ياه  مدق  شرف  شرع ، مشچ  يا 

ام نیشن  مه  نیمز  هب  هدش  مرک  زا  يو 

؟ شرف مشچ  هب  يداهن  شرع  اپ ز  هک  دش  نوچ 

؟ اجک نادناخ  امش  اجک و  نایکاخ  ام 

تا هسوب  هداد  ادخ  لوسر  ینآرق و 

ادف مردام  ردپ و  ار  وت  ییارهز و 

هتخانش ار  ادخ  تخانش  ار  وت  سکره 

ادخ زا  هتشگ  ادج  وت  زا  دش  ادج  سکره 

وت نیسح  تیاده ! غارچ  ردام  يا 

امنهر هدیدرگ  همه  رب  وت  ةولج  اب 

لوسر ردام  مه  یلوسر و  رتخد  مه 

یضترم وفک  مه  یماما و  ود  مام  مه 

یلع اه  نکر  همه  نکر  دوب  هک  نآ  اب 

اکتا تشاد  وت  ترضح  هب  یبن  زا  دعب 

تفرگ یمن  ییاهر  تارب  رگا  وت  زا 

اوزنا نادنز  هب  دوب  هتسشن  مدآ 
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تشذگ شبل  زا  ات  همطافب  رطاف  ای 

اور شتجاح  دش  دش و  اهر  مغ  دنب  زا 

یلو یتسین  ادخ  وت  ادخ  رهظم  يا 

اود دوب  تمسا  لماک و  يافش  ترکذ 

میحج ات  ههاریب  هب  دنوش  یم  هراوآ 

اوس اوس  ام  امش  طخ  رگا ز  دندرگ 

ماوت رد  كاخ  مدوب و  وت  رد  كاخ 

اوه لد  رد  موش  رابغ  رگا  یتح 

ترداچ تس  یهلادمح  ياول  ادرف 

اول نیا  ریز  همه  تسا  رشحم  يارحص 

تسین بیجع  یقح  تیافکاب  تسد  وت 

اجتلا يور  ترد  هب  ایبنا  دنرآک 

توق
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ریقف رب  هدرک  مرک  شیوخ  زیزع 

اطع ینک  لئاس  هب  فافز  نهاریپ 

دوش یم  وت  عیقب  نامهیم  هک  سکره 

انتعا هچ  شنانج  ناتسوب  هب  رگید 

لاس رازه  نارازه  هدوب  گنس  هک  یهوک 

الط دوش  یم  وت  ۀضف  هاگن  کی  اب 

دیماان وت  يوک  هتفرن ز  یسک  زگره 

هتفگن ال لئاس  هب  وت  تیانع  زگره 

تشهب يوناب  يا  ترداچ  يا ز  هتشر  ره 

الو ۀتشر  دوب  هتشرف  کی  تسد  رد 

تساوگ ادخ  تمصع  همه  رس  هب  ات  ياپ  يا 

ایح وت  ریغ  دنکن  سک  روک ، مشچ  زا 

دید تشهب  رد  ار  وت  يور  هام  هک  مدآ 

امنور رهب  دنک  راثن  ناج  تشاد  اج 

تسا دمحمای  همه  رکذ  رشح ، زور  رد 

ادص دنز  یم  ار  وت  لوسر  همه ، نیا  اب 

؟ ارس رد  رب  ار  وت  هچ  زا  دندز  شتآ 

؟ تسا هدیشک  شتآ  هب  هک  ار  یحو  رازلگ 

؟ اپ برض  هب  هتسکش  هک  ار  تشهب  باب 

مارتحا دنتفرگ  وت  زا  هنایزات  اب 
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! ار وت  تمرح  ردپ  رهب  دنتشاد  شوخ 

يا هدید  غاد  رب  هک  هدینش  یسک  ایآ 

؟ ازع رد  دنرایب  هلال  ياج  هب  مزیه 

تترضح يولهپ  هب  دروخ  هک  يا  هبرض  نآ 

یفطصم يولهپ  هب  دروخ  هکنیا  تسین  کش 

دوب هچ  وت  مرج  دنک  لاوئس  رگا  اباب 

؟ ازج فص  رد  وا  هب  دنهد  یم  هچ  خساپ 

یلع زا  دنریگب  ردب  ماقتنا  ات 

افج هر  زا  ار  وت  هانگ ، یب  دنتشک 

یلع هناخ  رد  هک  سک  تشادن  رواب 

ادا دوش  ربمیپ  قح  وت  نتشک  اب 

رثوک وت 
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بجع يا  ییادخ و  لوسر 

ادج دگل  برض  هب  تشگ  وت  زا  هیآ  کی 

دننک یمن  رفاک  هب  تشگ  وت  رب  هک  یملظ 

؟ ارچ وگب  نآرق ! تقیقح  ردام  يا 

یلع زا  تشاد  لد  هب  ردب  مخز  هک  یمصخ 

افش شا  یمخز  لد  تفای  وت  نتشک  اب 

سب دندز و  یم  یلع  ضغب  هب  ار  وت  هللااب 

اضر نارفاک  نیا  زا  دابم  ادخ  زگره 

تسه هلان  تسه و  رگج  زوس  تسه و  کشا  ات 

ارس تیثرم  دوب  وت  رب  هرامه  مثیم » »

----------

ار وت  ادخ  نآرقب  هدوتس  اهراب  يا 

( حدم  ) ار وت  ادخ  نآرقب  هدوتس  اهراب  يا 

ار وت  ادف  مناج  هک : یحو  ناج  هتفگ  يو 

وتب ایلوا  همه  ماما  یکّتم  يا 

ار وت  ایبنا  هش  باب  مام  هدناوخ  يو 

تسه هک  یئوناب  يا  وت  ردق  اجک و  يروح 

ار وت  ایربک  فرش  رشب  توسک  رد 

تشادن يرگنس  مه  رسمه و  هانپ و  تشپ و 

ار وت  یضترم  رگا  تشادن  مسق  هللااب 
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تساسران هک  یقلخ  قلاخ و  ریثک ، ریخ 

ار وت  ءاسنلا  ریخ  هینُک  لالج  نیا  اب 

دندمحا ناماد  هب  تسد  قلخ  هک  ادرف 

ار وت  ادص  تعافش  يارب  دنز  دمحا 

یلع تشناد  زا  دش  تفگش  رد  هک  یئاج 

؟ ار وت  اجک  دسانش  لالج  نیدب  یتسه 

خر نیبج و  تسد و  هنیس و  لوسر  دسوب 

ار وت  امس  ضرا و  قلاخ  مالس  دیوگ 

تساوگ ادخ  يراد ؟ هچ  رشح  هب  رگا  یسرپ 

ار وت  ار  وت  میوگ  همطاف  تسیُهت  متسد 

؟ تسایبنا رالاس  هلفاق  هک  یتسیک  وت 

يزور
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ار وت  الولا  تیب  رئاز  رابود 

لالج نادب  يرسا  هجاوخ  هک  یتسیک  وت 

ار وت  اپ  شیپ  رد  تماق  مامت  دزیخ 

قوش کشا  جوم  دنز  لیئربج  مشچ  رد 

ار وت  یتآ  له  نان  هصرق  لذب  هب  دراک 

دنا همئا  قئالخ  يامنهر  هکنآ  اب 

ار وت  امنهر  یلع  غارچ  يا  دنناوخ 

یحو نیما  دریگ  هدئام  شیوخ  بلق  زا 

ار وت  اذغ  ناوضر  هضور  دروآ ز  ات 

تسا لد  رد  وت  ماقم  تسا و  لگ  رد  وت  ربق 

ار وت  افص  اب  مرح  نیا  رد  متفای  نم 

ناشیاپب دچیپب  هرارش  فرط  ره  زا 

ار وت  اهر  رشحم  هب  دننک  ایبنا  رگ 

تا هنیس  شماشم ز  هب  دسر  ادخ  يوب 

ار وت  یفطصم  نآ  زا  شیوخ  تشهب  دناوخ 

تسا وت  يانث  نآرق  هراصع  لد و  ناج و 

ار وت  انث  حدم و  میوگ  هک  متسیک  نم 

دوش یم  بآ  ایح  مرش و  ایح ر  مرش و 

ار وت  ایح  مرش و  هراتس  يا  دنیب  رگ 

لآ تسا و  ربمغیپ  ترابع  نیرتابیز 
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ار وت  ارس  تحیدم  يادخ  يا  وت  حدم 

ام هک  یفطصم  رسب  قح  داهن  تنم 

ار وت  اطع  رثوک   � دّمحم ای  میدرک 

دوبن موراب  ادخ  لوسر  رثوک  يا 

ار وت  ارس  تلود  ود  رب  دننز  یلیس 

درک هانگ  نیمادکب  يردیح  ناج  وت 

ار وت  ادج  ردیح  هنایزاتب ز  نمشد 

مرج مرک  اب  ادخ  تسد  ریگتسد  يا 

ار وت  اپز  رخآ  هثداح  تسد  دنکفا 

دننک ادا  تلاسر  قح  دنتساوخ  یم 

شیپ دنتشک 
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ار وت  اهراب  یلع  مشچ 

تشادن رتشیب  دوخ  ربمیپ  را  رتخد  کی 

؟ ار وت  ارچ  تما  همه  نیا  داد  رازآ 

دوبن مرواب  ردپ  گوسب  رسپ  لتق 

ار وت  ازع  زا  نورب  دنروآ  هنوگنیا 

شرس رب  تخیر  ورف  بارخ و  دش  كالفا 

ار وت  اج  داد  یلع  هک  ات  هریت  كاخ  رد 

عیقب ای  بارحم  ربنم و  نیب  هناخ  رد 

؟ ار وت  اجک  میوجب  هناگی  رهوگ  يا 

ترکیپ نفد  بش  هک  تتبرغ  هب  مزان 

ار وت  ادخ  تسد  تفرگ ز  یلع  تسد 

دهن مدق  هنیدم  ياجک  ره  هب  مثیم » »

ار وت  اجتلا  لد و  زوس  کشا و  هب  دناوخ 

----------

ارهزلا همطاف  ای  ربمغیپ  هعضب  يا 

( حدم  ) ارهزلا همطاف  ای  ربمغیپ  هعضب  يا 

ارهزلا همطاف  ای  رورپ  ردپ  تخد  يا 

ارهزلا همطاف  ای  رثوک  مه  يردق و  مه 

ارهزلا همطاف  ای  رظنم  ادخ  ياروح 

ارهزلا همطاف  ای  رهظم  یبن  يارهز 
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ارهزلا همطاف  ای  رس  ات  اپ  دیحوت ز 

ییاهاط هعضب  مه  ییاباب  رتخد  مه 

ییاهیبا ما  مه  يراداد  تمصع  مه 

ییاسیع ود  مام  مه  میرم  ود  ردام  مه 

ییاربک هقیدص  هیضرم  هیضار و 

ییارهز ییارهز و  یلیللاو  یسمشلاو و 

ارهزلا همطاف  ای  روآ  نیسح  يارهز 

وت ياعد  ماگنه  قلاخ  کلم  هب  دزان 

وت يارس  كاخ  رب  هدجس  دنک  دیشروخ 

وت يانث  هدیشخب  هللا  باتک  هب  تنیز 

وت يایح  مرش و  زا  نوگلگ  ایح  راسخر 
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وت يادف  هب  اباب  هللا  لوسر  دومرف 

ارهزلا همطاف  ای  ردام  تردپ  رب  يا 

ارهز یلج  توص  اب  تفگ  دیاب  وت  فاصوا 

ارهز یلزا  تاذ  ار  تیانث  هتفگ  يا 

ارهز یلمع  دوبن  رتالاب  وت  رهم  زا 

ارهز یلو  ود  درآ  نماد  رب  هک  وت ، زا  ریغ 

ارهز یلع  نکر  يا  هللا ، لوسر  حور  يا 

ارهزلا همطاف  ای  ردیح  وت  هب  هتسباو 

دناشفیب خرچ  رب  رون  رذب  وت  ساتسد 

دنابنجب لیربج  ار  تلفط  هراوهگ 

دناد یلع  وت  ردق  یتسا ، ردق  هلیل  وت 

دنام لگ  هب  رشح  ات  شناد  درخ و  ياپ 

دناوخ ار  وت  حدم  نوچ  دیوگ  ار  وت  فصو  نوچ 

ارهزلا همطاف  ای  رثوک  ار  وت  هدناوخ  قح 

وه رس  بحاص  يا  قح  نسح  رهظم  يا 

وناب مه  یناب و  مه  تقلخ  هریاد  رب 

وب ار  نانج  رازلگ  هدرک  تمد  دمحا ز 

ور هتفرگ  روک  زا  نز  نیمادک  وت  زا  ریغ 

وخ قلخ و  تقلخ و  رد  هاج  ردق و  تزع و  رد 

ارهزلا همطاف  ای  ربمغیپ  روآدای 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1249 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاع همه  دوجسم  وت  نیلگ  تیب  يا 

مد احیسم  دندرگ  تاوما  تهگن  کی  اب 

میرم دص  ود  زاجعا  وت  زینک  دیآ ز 

مرحمان هدمآ  حور  وت  فافع  رصق  رد 

مه نم  همه و  ملاع  وت  يادگ  رشح  ات 

ییاج
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ارهزلا همطاف  ای  رد  نیز  مورن 

وت زامن  هب  شمشچ  مئاد  دوب  بارحم 

وت زادگ  زوس و  زا  دایرف  دشک  هداجس 

وت زار  هلیل  رد  بش  نارازه  هظحل  ره 

وت زاجح  كاخ  زا  دیور  کلم  هلال  نوچ 

وت زارد  رمع  نیا  رمع و  یهتوک  نیا 

ارهزلا همطاف  ای  رترب  دوب  زاجعا  ز 

تتسمرس هدش  اروح  تشوهدم  هدش  ناملغ 

تتسب اپ  هدش  تنج  شوماخ و  هدش  خزود 

تتسه همه  هظحل  کی  دش  تیالو  میدقت 

تتسپ يودع  مشچ  ادرف  دوش  روک  ات 

تتسد يور  سابع  تسد  دوب  رشح  رد 

ارهزلا همطاف  ای  رشحم  يوس  هب  ییآ 

ارهز تمرحلا  تیب  رس  کی  ادخ  کلم  يا 

ارهز تمغ  يانیس  یسوم  دص  ود  بلق  يا 

ارهز تمرک  دوج و  تایانع و  مییام و 

ارهز تملع  ریز  رشحم  همه  تسادرف 

ارهز تمدق  يور  وفع  تارب  دنزیر 

ارهزلا همطاف  ای  رسیا  زا  نمیا و  زا 

وت يارس  هب  نمشد  دز  شتآ  هک  سوسفا 
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وت يازع  تخر  نوچ  یلین  تخر  هام  دش 

وت يادن  هب  خساپ  تما  دادن  هک  ادرد 

وت ياعد  ياوآ  شوماخ  دش  هک  سوسفا 

وت ياسر  دایرف  دیچیپ  لد  هب  هلعش  نوچ 

ارهزلا همطاف  ای  روای  یب  سنوم و  یب 

دندرک ادخ  تیب  رب  هلمح  ناتفص  ناطیش 

اب
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دندرک ادج  هیآ  کی  رثوک  زا  دگل  کی 

دندرک ادف  هظحل  کی  ار  تدیهش  دنزرف 

دندرک ادا  هنوگنیا  ار  تلاسر  شاداپ 

دندرک افج  روج و  زا  مثیم  رگج  رب  نوخ 

ارهزلا همطاف  ای  رواب  نینچ  دوب  یک 

----------

نارگن قیالخ  مشچ  تمرک  تسد  هب  يا 

( حدم  ) نارگن قیالخ  مشچ  تمرک  تسد  هب  يا 

نارظن بحاص  ۀبعک  تا  هدشمگ  تبرت 

وت مغ  درد و  هناخ ي  نامز  ءانبا  لد 

ناردپ بلص  ردام و  محر  زا  رت  شیپ 

مایق ياج  زا  بدا  اب  وت  رضحم  رد  هدرک 

ناربماغیپ ربمغیپ  ربهر  دّیس و 

دیزگ قلخ  ۀمه  رب  ار  وت  هک  ییادخ  هب 

نارگد ملاع  ود  قلخ  يرگید و  دوخ  وت  هک 

نانهد نیریش  شوخ  مالک  دهش  وت  حدم 

نارهگ الاو  بل  لعل  رهوگ  وت  فصو 

تشهب يوب  کلف  هب  هنیدم  رهش  زا  درب 

نارذگهر زا  ترد  كاخ  هب  تسا  میسن  ات 

رگم تسا  یلاعت  دنوادخ  تسد  وت  تسد 
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نآ رب  هسوب  دز  دش و  مخ  یبن  میظعت  هب  هک 

ششوماخ دنک  رشح  رد  وت  مشچ  شدرگ 

ناروف خزود  ۀنیس  زا  وچ  هلعش  دنز  یم 

کلَم دنرآ  وت  کِلم  وت و  کُلم  رب  هدجس 

نارس دندراذگ  وت  يوک  رس  كاخ  هب  رس 

تسام ۀتسکشب  لد  رد  وت  ۀتشگمگ  ربق 

نارصب یب  هگن  زا  هدش  هدیشوپ  زار 

هدرک اهرگج  هب  نوخ  وت  یفخم  تبرت 

نارگج نینوخ  ۀیرگ  تمرح  راثن  يا 

ملاع دریگن  رون  رگا  وت  غارچ  زا 

هک تسا  باتک  راب  وا  ملع 
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نارخ تشپ  رب 

حیجرت ارهز  هب  داد  ار  هشیاع  ناشلهج 

نارک روک و  نیا  زا  تسا  هدیشک  هچ  نید  نم  ياو 

توکس هب  یهورگ  هدرب  ار  وت  ّقح  يا  هتسد 

نارمث یب  نیا  رب  گنن  ناشنمدد ، زا  داد 

دنرظتنم ار  وت  داد  ودع  دناتس ز  ات 

نارظتنم رظتنم  نورب  هدرپ  زا  دیآک 

وت رهوش  وت و  ياهمغ  نمرخ  زا  یهاک 

نارگ تسا  نارگ  كالفا  ۀناش  رس  رب 

رگنب رآ و  رب  كاخ  زا  يرس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

نارگ دادیب  وت  يارهز  هب  دندرک  هچ  هک 

تفگ لد و  زا  دیشک  هآ  وا  کچوک  رتخد 

ناربخ یب  ادخز  يا  دینزن  ار  مردام 

تفر یم  الاب  هب  وچ  هریغم  نیگنس  تسد 

نارگن ردام  هب  دوب  نسح  نایرگ  مشچ 

ردپ ربق  رس  همولظم  رتخد  ندز 

ناردپ یب  نآ  رب  نعل  نالدگنس  نآ  رب  فا 

وت مثیم »  » مد همه  مغ  نیا  زا  دشاب  دزس  یم 

نارد هماج  ناشف  کشا  نانک  هیوم  نانک  وم 

----------
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تیور لگ  ادخ  تشهب  يا 

( حدم ) تیور لگ  ادخ  تشهب  يا 

تیوگانث ادخ  لوسر  يو 

یناشیپ طخ  رون ، ةروس 

تیوسیگ رات  ردق ، ۀلیل 

تمرح ایربک  کلم  تعسو 

تیوک ابنا  حور  ۀبعک 

تشهب ضایر  رد  تس  یتخرد  ره 

تیوج بل  يربمیپ  رضخ ،

هللا هجو  نحن  ریسفت  حرش 

تیور فحصم  هب  هتسب  شقن 

جارعم بش  لسر  متخ  دید 

تیوب زا  تسا  رپ  تنج  غاب 

! دمحا يولهپ  ود  نیب  ِحور 

؟ تیولهپ تسکش  یمرج  هچ  هب 

یتسود یلع  زا 
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هدنام ناشن 

تیوزاب هب  مه  راسخر  هب  مه 

متفگ یم  دوبن  تراسج  رگ 

تیوم اب  درک  هچ  شتآ  مره 

یلو هناش  هب  تمغ  ياه  هوک 

تیوناز تشگن  مخ  يا  هظحل 

ترسپ هدزای  ُما و  بَا و  هب 

تیوش تبرغ  کشا  وت و  هب 

تناسحا فطل و  ار ز  ام  کشا 

تناهنپ رازم  رب  ناسرب 

2 دنب

یلع ياعد  تنت  ناج و  هب  يا 

یلع ياشگ  هرگ  تیاه  تسد 

هتسش نتشیخ  ناج  زا  تسد 

یلع ياپ  هب  اپ  هدومیپ  هار 

نشور یلع  لد  مشچ و  وت  اب 

یلع يارس  دش  شوماخ  وت  یب 

رپس هنایزات  شیپ  يدش  وت 

یلع يالب  ناج  هب  يدیرخ  وت 

یحو ۀلالس  نیلوا  تنسح 
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یلع يادف  نیلوا  تنسحم 

هللا لوسر  ۀبعک  تا  هرجح 

یلع يایربک  هجو  تا  هرهچ 

ادخ ياتا  له  ردق و  رثوک و 

یلع يافص  مزمز و  هبعک و 

هدنز دوب  یلع  ات  اهزور 

یلع يازع  بش  دشاب  وت  یب 

وت یناوج  رب  دنیرگ  همه 

یلع يارب  زا  هیرگ  ینک  وت 

تسوت ۀیرگ  يادص  تمایق  ات 

یلع يادص  یب  کشا  خساپ 

دنتشک ار  وت  هنگ  نیمادک  هب 

؟ یلع يافواب  ِرای  نابرهم 

دیسوب یبن  ار  وت  يور  تسد و 

دیسر هبرض  يور  تسد و  نامه  هب 

دودو یح  راگدنوادخ  زا 

دورد مالس و  همطاف  ای  وت  هب 

مشخ رد  وت  مشخ  رواد ز  تاذ 

دونشخ وت  دجو  هب  دمحا  بلق 

ارهزای رشح ، زور  رگا  ياو 
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دوبک يور  هب  يروآ  رشح  هب  ور 

همطاف

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1259 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ردپ  نت  ةراپ 

دومرف نینچ  اهراب  تردپ 

دندید همه  ردپ  يازع  رد 

دود زا  شوپ  هایس  دش  تا  هناخ 

دندروآ وت  رب  هک  میوگ  هک  اب 

دوع ربنع و  ياج  هب  مزیه  راب 

روح ۀناتسآ  وید و  ۀلمح 

دورمن شتآ  یحو و  ۀناخ 

يدروخ نیمز  اجک  ردام ! ناج 

؟ دولآ كاخ  وت  رداچ  هدش  هک 

دنتشک ار  وت  اهراب  اهراب ،

دوب نیا  یفطصم  شاداپ  رجا و 

دمآک يدش  رپس  ار  یلع  وت 

دورف هبرض  يور  هبرض  تنت  رب 

ادخ تسد  ز  مسق ! ربمیپ  هب 

دوشگ تسد  وت  ۀتسکشب  تسد 

ارهز یتیاده  غارچ  وت 

ارهز یتیالو  تایح  وت 

دنب 4

دش یم  ررش  نامسآ  تفه  شاک 
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دش یم  رگج  رب  هلعش  ار  گنس 

تخیر یم  تمغ  رگا  زور  رس  رب 

دش یم  رت  هریت  هریت  بش  زا 

ردام يا  یتفگن  مه  یلع  هب 

دش یم  رحس  تبش  هنوگچ  هک 

دندید یمن  هدز ، یلیس  وت  هب 

دش یم  ربمایپ  يور  هب  هچ 

درمان رفن  لهچ  میوگ  هک  هب 

؟ دش یم  رو  هلمح  وت  نوچ  ینز  هب 

تنت زاب  هدیسران ، يا  هبرض 

دش یم  رگد  يا  هبرض  فده 

راگنا ودع ، ار  وت  دز  یم  هچ  ره 

دش یم  رتدیدش  شیاه  هبرض 

اپ زا  داتف  یم  لیربج  شاک 

دش یم  رس  هب  ناهج  رمع  شاک 

دروآ یم  راشف  نوچ  رد  ِخیم 

دش یم  رپس  تنسحم  ۀنیس 

تناهنپ ياهدرد  زا  شاک 

دش یم  ربخ  ترتخد  لقاال 

یتفخ یمن  رحس  ات  بش  لد 
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یتفگ یمن  سک  هب  ار  دوخ  درد 

دنب 5

مصخ
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تفرگ هنایزات  وچ  فک  رب 

تفرگ هناشن  ار  وت  كاپ  نت 

تساخرب وت  میرح  زک  يا  هلعش 

تفرگ هنابز  یفطصم  لد  زا 

دوب بش  نامه  یلع  لتق  بش 

تفرگ هنامز  ار  وت  شتسد  هک ز 

كاخ لد  رد  داهن  ار  دوخ  ناج 

تفرگ هنایشآ  ربق ، رد  وت  اب 

دیزرل ادخ  ربمغیپ  تسد 

تفرگ هنابش  یلع  زا  ار  وت  ات 

راک تیانج  نآ  تسد  دنکشب 

تفرگ هنایزات  ریز  ار  وت  هک 

وت ترایز  رب  لیربج  هک  يا 

تفرگ هناگی  قلاخ  زا  نذا 

ار تکاپ  ناج  ریصقت ، هچ  هب 

؟ تفرگ هناتسآ  نیب  رد  مصخ 

دزوس یلع  رب  گنس  رگج 

تفرگ هنایفخم  وت  رب  ازع  هک 

دوبن زور  هک  اهزور  نآ  هعیش 

تفرگ هناش  هب  ار  وت  درد  هوک 
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وت تبرغ  دای  هب  يرمع  هعیش 

تفرگ هناهب  شلد  هیرگ  رهب 

شزوس رگج  رد  تسه  ات  هعیش 

دنب 6

ریوزت زا  هفیقس  ناورهر 

ریدغ مکح  يور  دنداهن  اپ 

دش نشور  هفیقس  رد  یشتآ 

ریدق یح  تیب  تخوس  نآ  زا  هک 

رشح ات  مسق  مدوخ  يادخ  هب 

ریگملاع هفیقس  ملظ  تسه 

یسرک رب  تسشن  ناطیش  مکح 

ریفکت دش  راگدرورپ  نید 

تفر الاب  هفیقس  ملظ  تسد 

ریصقت یب  تسکش  ارهز  تسد 

نورب هفیقس  زا  دش  رگید  تسد 

ریشمش اب  تفاکش  ردیح  قرف 

هللاراث كاچ  كاچ  لد  رب 

ریت دمآ  هفیقس  نامک  زا 

داجس ترضح  كاپ  نت  رب 

ریجنز دش  هفیقس  ياه  هنتف 
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ادخ ه 
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بار ربمیپ  ترتع 

ریسا درک  هفیقس  موش  تسد 

فده تشگ  هفیقس  گندخ  هب 

ریغص لفط  قلح  سابع و  مشچ 

دش یم  یک  دوبن  هفیقس  رگ 

؟ ریما تسپ ، دیزی  ار  نیملسم 

دومیپ ار  ریدغ  هار  هعیش 

دوب ارهز  هار  هار ، نیا  مثیم »! »

----------

تیور لگ  ادخ  تشهب  يا 

دنب 1

( حدم ) تیور لگ  ادخ  تشهب  يا 

تیوگانث ادخ  لوسر  يو 

یناشیپ طخ  رون ، ةروس 

تیوسیگ رات  ردق ، ۀلیل 

تمرح ایربک  کلم  تعسو 

تیوک ابنا  حور  ۀبعک 

تشهب ضایر  رد  تس  یتخرد  ره 

تیوج بل  يربمیپ  رضخ ،

هللا هجو  نحن  ریسفت  حرش 
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تیور فحصم  هب  هتسب  شقن 

جارعم بش  لسر  متخ  دید 

تیوب زا  تسا  رپ  تنج  غاب 

! دمحا يولهپ  ود  نیب  ِحور 

؟ تیولهپ تسکش  یمرج  هچ  هب 

هدنام ناشن  یتسود  یلع  زا 

تیوزاب هب  مه  راسخر  هب  مه 

متفگ یم  دوبن  تراسج  رگ 

تیوم اب  درک  هچ  شتآ  مره 

یلو هناش  هب  تمغ  ياه  هوک 

تیوناز تشگن  مخ  يا  هظحل 

ترسپ هدزای  ُما و  بَا و  هب 

تیوش تبرغ  کشا  وت و  هب 

تناسحا فطل و  ار ز  ام  کشا 

تناهنپ رازم  رب  ناسرب 

دنب 2

یلع ياعد  تنت  ناج و  هب  يا 

یلع ياشگ  هرگ  تیاه  تسد 

هتسش نتشیخ  ناج  زا  تسد 

یلع ياپ  هب  اپ  هدومیپ  هار 
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نشور یلع  لد  مشچ و  وت  اب 

یلع يارس  دش  شوماخ  وت  یب 

رپس هنایزات  شیپ  يدش  وت 

یلع يالب  ناج  هب  يدیرخ  وت 

یحو ۀلالس  نیلوا  تنسح 

تنسحم
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یلع يادف  نیلوا 

هللا لوسر  ۀبعک  تا  هرجح 

یلع يایربک  هجو  تا  هرهچ 

ادخ ياتا  له  ردق و  رثوک و 

یلع يافص  مزمز و  هبعک و 

هدنز دوب  یلع  ات  اهزور 

یلع يازع  بش  دشاب  وت  یب 

وت یناوج  رب  دنیرگ  همه 

یلع يارب  زا  هیرگ  ینک  وت 

تسوت ۀیرگ  يادص  تمایق  ات 

یلع يادص  یب  کشا  خساپ 

دنتشک ار  وت  هنگ  نیمادک  هب 

؟ یلع يافواب  ِرای  نابرهم 

دیسوب یبن  ار  وت  يور  تسد و 

دیسر هبرض  يور  تسد و  نامه  هب 

دودو یح  راگدنوادخ  زا 

دورد مالس و  همطاف  ای  وت  هب 

مشخ رد  وت  مشخ  رواد ز  تاذ 

دونشخ وت  دجو  هب  دمحا  بلق 

ارهزای رشح ، زور  رگا  ياو 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1269 

http://www.ghaemiyeh.com


دوبک يور  هب  يروآ  رشح  هب  ور 

تسا ردپ  نت  ةراپ  همطاف 

دومرف نینچ  اهراب  تردپ 

دندید همه  ردپ  يازع  رد 

دود زا  شوپ  هایس  دش  تا  هناخ 

دندروآ وت  رب  هک  میوگ  هک  اب 

دوع ربنع و  ياج  هب  مزیه  راب 

روح ۀناتسآ  وید و  ۀلمح 

دورمن شتآ  یحو و  ۀناخ 

يدروخ نیمز  اجک  ردام ! ناج 

؟ دولآ كاخ  وت  رداچ  هدش  هک 

دنتشک ار  وت  اهراب  اهراب ،

دوب نیا  یفطصم  شاداپ  رجا و 

دمآک يدش  رپس  ار  یلع  وت 

دورف هبرض  يور  هبرض  تنت  رب 

ادخ تسد  ز  مسق ! ربمیپ  هب 

دوشگ تسد  وت  ۀتسکشب  تسد 

ارهز یتیاده  غارچ  وت 

ارهز یتیالو  تایح  وت 

دنب 4
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دش یم  ررش  نامسآ  تفه  شاک 
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دش یم  رگج  رب  هلعش  ار  گنس 

تخیر یم  تمغ  رگا  زور  رس  رب 

دش یم  رت  هریت  هریت  بش  زا 

ردام يا  یتفگن  مه  یلع  هب 

دش یم  رحس  تبش  هنوگچ  هک 

دندید یمن  هدز ، یلیس  وت  هب 

دش یم  ربمایپ  يور  هب  هچ 

درمان رفن  لهچ  میوگ  هک  هب 

؟ دش یم  رو  هلمح  وت  نوچ  ینز  هب 

تنت زاب  هدیسران ، يا  هبرض 

دش یم  رگد  يا  هبرض  فده 

راگنا ودع ، ار  وت  دز  یم  هچ  ره 

دش یم  رتدیدش  شیاه  هبرض 

اپ زا  داتف  یم  لیربج  شاک 

دش یم  رس  هب  ناهج  رمع  شاک 

دروآ یم  راشف  نوچ  رد  ِخیم 

دش یم  رپس  تنسحم  ۀنیس 

تناهنپ ياهدرد  زا  شاک 

دش یم  ربخ  ترتخد  لقاال 

یتفخ یمن  رحس  ات  بش  لد 
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یتفگ یمن  سک  هب  ار  دوخ  درد 

دنب 5

تفرگ هنایزات  وچ  فک  رب  مصخ 

تفرگ هناشن  ار  وت  كاپ  نت 

تساخرب وت  میرح  زک  يا  هلعش 

تفرگ هنابز  یفطصم  لد  زا 

دوب بش  نامه  یلع  لتق  بش 

تفرگ هنامز  ار  وت  شتسد  هک ز 

كاخ لد  رد  داهن  ار  دوخ  ناج 

تفرگ هنایشآ  ربق ، رد  وت  اب 

دیزرل ادخ  ربمغیپ  تسد 

تفرگ هنابش  یلع  زا  ار  وت  ات 

راک تیانج  نآ  تسد  دنکشب 

تفرگ هنایزات  ریز  ار  وت  هک 

وت ترایز  رب  لیربج  هک  يا 

تفرگ هناگی  قلاخ  زا  نذا 

ار تکاپ  ناج  ریصقت ، هچ  هب 

؟ تفرگ هناتسآ  نیب  رد  مصخ 

دزوس یلع  رب  گنس  رگج 

تفرگ هنایفخم  وت  رب  ازع  هک 
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هک اهزور  نآ  هعیش 
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دوبن زور 

تفرگ هناش  هب  ار  وت  درد  هوک 

وت تبرغ  دای  هب  يرمع  هعیش 

تفرگ هناهب  شلد  هیرگ  رهب 

شزوس رگج  رد  تسه  ات  هعیش 

دنب 6

ریوزت زا  هفیقس  ناورهر 

ریدغ مکح  يور  دنداهن  اپ 

دش نشور  هفیقس  رد  یشتآ 

ریدق یح  تیب  تخوس  نآ  زا  هک 

رشح ات  مسق  مدوخ  يادخ  هب 

ریگملاع هفیقس  ملظ  تسه 

یسرک رب  تسشن  ناطیش  مکح 

ریفکت دش  راگدرورپ  نید 

تفر الاب  هفیقس  ملظ  تسد 

ریصقت یب  تسکش  ارهز  تسد 

نورب هفیقس  زا  دش  رگید  تسد 

ریشمش اب  تفاکش  ردیح  قرف 

هللاراث كاچ  كاچ  لد  رب 

ریت دمآ  هفیقس  نامک  زا 
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داجس ترضح  كاپ  نت  رب 

ریجنز دش  هفیقس  ياه  هنتف 

ار ربمیپ  ترتع  ادخ  هب 

ریسا درک  هفیقس  موش  تسد 

فده تشگ  هفیقس  گندخ  هب 

ریغص لفط  قلح  سابع و  مشچ 

دش یم  یک  دوبن  هفیقس  رگ 

؟ ریما تسپ ، دیزی  ار  نیملسم 

دومیپ ار  ریدغ  هار  هعیش 

دوب ارهز  هار  هار ، نیا  مثیم »! »

----------

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف دمحا  برق  تشهب  يا 

( حدم () هیلع هللا  مالس   ) همطاف دمحا  برق  تشهب  يا 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ردقلا  هلیل 

تبر ای  بر  ای  قاتشم  ادخ  يا 

تبنیز رب  ایبنا  مالس  يا 

تتبرغ طیحم  یکاخ  ملاع 

تتبرت رد  مگ  هتشگ  شنیرفآ 

وت يوک  رد  ناور  لد  ناوراک 

وت يور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ناج  هلبق 
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يربمغیپ رثوک  قح  تمصع 

یلص  ) دمحم يارهز  هکلب 
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يرورپ هلآ ) هیلع و  هللا 

یلع يایحا  ياه  بش  لعشم 

یلع ياحیسم  تدنخبل  شقن 

تملاع هانپ  کچوک  هناخ 

تمک رمع  زا  مد  کی  تقلخ  رمع 

تسامس ضرا و  زا  رتالاب  وت  رمع 

تساطخ مناوخ  رگا  تلاس  هدجیه 

راهن لیل و  شدرگ  نیا  رد  هچرگ 

راهب هدجیه  نایکاخ  اب  یتسیز 

يرگنشور نیرخآ  رون  نیلوا 

يردام ار  دبا  مه  ار  لزا  مه 

تروخ يزور  لئاس و  ملاع  قلخ 

ترداچ ياه  هلصو  امرخ  فیل 

ریس وت  توق  زا  توق و  یب  بش  هس  يا 

ریسا مه  ریقف و  مهو  میتی  مه 

دشن لماک  وت  راثیا  یب  یحو 

دشن لزان  وت  نان  یب  یتا  له 

همه ناج  شمدقم  كاخ  هک  نآ 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف يادف  نم  ناج  تفگ 

یتسیز ناسنا  ریوصت  رد  هک  يا 
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یتسیک وت  یتسیک  وت  یتسیک 

مه ریسفت  ره  فیرعت و  ره  قوف 

مه ریهطت  هیآ  زا  رتکاپ 

رس وت  ياپ  رب  هدروآ  دوجس  يا 

رختفم تزامن  زا  مه  ادخ  يا 

يا هدرک  تبحص  وحم  ار  یضترم 

يا هدرک  تریح  يایرد  رد  قرغ 

دوش لماک  نخس  اب  یک  وت  حدم 

دوش لزان  ملق  رب  دیاب  یحو 

یسب تناریح  هدنام  شنیرفآ 

یسک ار  تماقم  دسانشن  هک  هب 

ار وت  دسانشب  هک  ره  مراد  میب 

ادخ دناوخ  یگدنب  ماقم  رد 

وت تشم  رد  يا  هضبق  ملاعود  يا 

وت تشگنار  قلخ د  مامز  يو 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف نک  يربهر  ار  ایبنا 
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( هیلع هللا  مالس   ) همطاف نک  يردام  ار  ایلوا 

دنک یم  مدآ  وت  ضیف  ار  كاخ 

دنک یم  میرم  زاجعا  تا  هضف 

يربنق ماقم  تتیب  رد  رب 

يربمغیپ هبتر  زا  مک  تسین 

دناوت ناملسم  اه  ینامسآ 

دناوت ناملس  دادقم و  هدنب 

تسوت ماع  ضیف  تسین  تسه و  هچنآ 

تسوت مان  ناماما  رکذ  نیرت  شوخ 

همه يدهم  ترضح  ات  یبن  زا 

همطاف ای  همطاف  ای  ناشرکذ 

دنا هداتسا  ترد  رب  ملاع  قلخ 

دنا هداتسا  ترضحم  رد  ایبنا 

یملاع تنیلگ  تیب  لئاس 

یمد تناسحا  باب  دوبن  هتسب 

وت دنسرخ  مغ  هوک  اب  ادگ  يا 

وت دنب  ندرگ  لکشم ز  دص  لح 

فافع فلز  تا  هقان  راهم  يا 

فافز ماش  رد  هدشخب  نهریپ 

ترتسب ددرگ  هک  مزان  ار  وفع 
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ترد زا  دیمون  تسین  مه  تلتاق 

تسا ربمغیپ  تنج  وت  هنیس 

تسا رثوک  رشحم  حبص  ات  تنماد 

هدش مد  بحاص  وت  فطل  زا  یسیع 

هدش مدآ  تهر  كاخ  زا  مدآ 

دنملاع هام  هلمج  تنارتخا 

دنمیرم زا  رتبوخ  تنارتخد 

یگنازرف تربنق  سوب  تسد 

یگنادرم تا  هضف  ياپ  كاخ 

سفن رخآ  ات  دالیم  بش  زا 

سب دیسوب و  ار  تسد  کی  یفطصم 

دوب وت  تسد  ادخ  تسد  يا  مه  نآ 

دورد وت  تسد  اه و  بل  نآ  رب  يا 

هرهاظلا موجنلا  ماو  هرهز 

هرهاط ارهز  هیضرم  هیضار 

تا هضف  دوجس  قاتشم  كاخ ، 

تا هضف  دوجو  رد  نآرق  لک 

ترواد زا  مالس  اداب  دبا  ات 
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ترورپ بنیز  ناماد  وت و  رب 

وت ماب  رد  هنایشآ  ار  ناج  غرم 

وت مان  شنیرفآ  بلق  شقن 

تفک رد  تدق  کلک  ار  ادخ  يا 

تفحصم رد  نک  تبث  ار  ام  مان 

ادج دش  یتسه  لک  زا  لک  لقع 

ادخ اب  تولخ  درک  بش  لهچ  ات 

دوب وت  روش  شرس  رد  بش  لهچ  نیا 

دوب وت  رون  زا  لابقتسا  رهب 

تشادن رهوگ  ایربک  تاذ  وت  نوچ 

تشادن رتهب  یتسود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم زا 

نیرفآ رهوگ  رهوگ ز  نیرتهب 

نیلسرملا متخ  صخش  رب  دش  هیده 

نیمز رد  ار  رهوگ  نیا  ردق  دید 

نینموملاریما زج  دنادن  سک 

دیدن رهوگ  نیا  رب  وفک  یلع  زج 

دیدن رتهب  يرتشم  نیز  يرتشم 

نسحلاوب تیوش  هللا ،  لوسر  وت ، 

نت هس  رد  مه  اب  دیناج  کی  هس  ره 

همئاق ار  قح  شرع  يا  ییوت  سپ 
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( هیلع هللا  مالس   ) همطاف مه  مالسلا ) هیلع   ) یلع مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم مه 

دوبن العا  یلاع  یلع  رگ 

دوبن اتمه  ادخ  تاذ  نوچ  وت  رب 

وت ناریح  نینموملا  ریما  يا 

وت ناش  رد  نخس  دیوگ  ات  تسیک 

تا هناورپ  لد  ياصقالادجسم 

تا هناخ  فاوط  قاتشم  هبعک 

نایکالفا تا  هناخ  فاوط  رد 

نایکاخ زا  دنا  هدرب  تقبس  يوگ 

لگ نآ ز  فقس  راوید و  يا  هناخ 

لد هدرب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم زا  شتشخ  تشخ 

هتخیمآ لد  نوخ  اب  نآ  كاخ 

ناهج کی  شتایح  رد 
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هتخیر ناج 

لیلخ ناتسلگ  کشر  ین  هناخ 

لیئربج کشرس  شناراب  بآ 

افص شخب  افص  نآ  ناتسآ 

یفطصم حور  جارعم  شا  هرجح 

هانپ شماب  رب  هدروآ  نامسآ 

هام ود  دیشروخ و  ود  نآ  رد  هدزرس 

روح فلز  زا  دنتفور  ار  شخبطم 

رون شرع ،  رب  دور  یم  شرونت  زو 

شبش زورفا  لد  عمش  نارتخا 

شبحاص رثوک  یقاس  رثوک و 

عمش هناخ  نیا  هناورپ و  یملاع 

عمج هدیدرگ  نآ  درگ  شنیرفآ 

هتفای نیکست  هناشاک  نیا  رد  لد 

هتفای نیزآ  هناخ  نیز  یتا  له 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف ینایکالفا  زا  رترب 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف ینایکاخ  نیب  هچ  زا 

دنتخانشن ار  وت  اه  ینامسآ 

دنتخاس تهاگداز  ار  نیمز  نوچ 

نایکالفا زا  رترب  يا  ور  هچ  زا 
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نایکاخ قرفب  يدنکفا  هیاس 

تسین روح  هاگیاج  لگ  هناخ 

تسین رون  اب  یتبسن  ار  یگریت 

یتسین ام  زا  وت  اما  وتز  ام 

یتسیک وت  یتسیک  وت  یتسیک 

متفای یئادخ  فیرشت  وت  رد 

متفای یئایربک  رادتقا 

تسد هتفر ز  مشنیب  لقع و  شوه و 

تشرپ ارهز  موش  مراد  نآ  زا  میب 

ار وت  مساسحا  مشچ  دنیبب  نوچ 

ار وت  مسانشب  لقع  نیمادک  اب 

رپ لاب و  مجورع  غرم  زا  نکشب 

رتشیب نیا  زا  جوا  مریگن  ات 

موش رک  روک و  لال و  اج  نیا  دیاب 

موش رفاک  ای  هناوید  ای  هنرو 

متسیز تهانپ  رد  يرمع  هچرگ 

میتسین ام  اروت  دسانشب  هک  نآ 

همه نآ  دوجو  اب 
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ساپس تمعن و 

سانشان یسانشان  یسانشان 

نایب زا  تسب  ورف  بل  اج  نیا  دیاب 

نایب ددرگ  وت  ردق  رشحم  زور 

تساوت رهچ  رشحم  لها  عمج  عمش 

تسوت رهم  رهم  هدنورپ  ره  رهم 

تسین زیوآ  تسد  وت  يالوت  زج 

تسین زیخاتسر  زیخاتسر  وت  یب 

یئوت رشحم  رد  قلخ  ریگتسد 

یئوت رواد  هدنشخب و  یجنم و 

وت دنب  رد  دوش  ینادنز  ران 

وت دنخبل  اب  رهم  ددرگ  مشخ 

دنوش لگ  غاب  مشخ ،  ياه  هلعش 

دنوش لبلب  هزاوآ  اهدعر 

دنک تدوج  روحم  رشحم  هب  قح 

دنک تدونشخ  هک  دشخب  ردق  نآ 

دوش نارابلگ  وت  ضیف  زا  رشحم 

دوش ناراک  هنگ  قاتشم  وفع ، 

تسوت تسباپ  همه  رشحم  هنحص 

تسوت تسد  تنج  ران و  رایتخا 
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تسام تسه  تمایق  زور  وت  رهم 

تسام تسد  رد  ترداچ  هشیر 

تسا همطاف  اب  ام  راک  رشحم  زور 

تسا همطاف  ای  ام  یناشیپ  شقن 

سک تسین  ار  ام  وت  زج  میسک و  یب 

سب میراد و  ار  وت  اسفنا  زور و 

تتمحر باب  تنج ز  هر  يا 

تتمحر بآ  هتسش  ار  اه  همان 

نک كاخ  ار  ام  لاعفا  یتشز 

نک كاپ  ار  ام  لامعا  همان 

همه ام  نیبج  رب  تمارک  زا 

همطافلا بحم  اذه  نک  تبث 

تسوت رازاب  نآ  رازاب  رشحم و 

تسوت راموط  رد  قلخ  لک  مان 

وت دنخبل  زا  هدنز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يا 

وت دنزرف  هدزای  يادف  يا 

ار تمایق  وت 
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ینک یم  تمایق 

ینک یم  تماما  مه  ناماما  رب 

دنک نآ  نوچ  یب  تاذ  یئوگ  هچ  ره 

دنک ناوضر  ار  ران  یهاوخ  وت  رگ 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف ای  کی  هب  دوبن  بجع  نیا 

همتاخ رشحم  راک  رب  دهد  قح 

میظع فطل  نانچ  اب  مراد  میب 

میحج زا  یناهر  مه  ار  تلتاق 

يوش یم  لئاح  ران  قلخ و  نیب 

يوش یم  لباقم  دوخ  نیسح  اب 

مایق رس  یب  رکیپ  اب  دنک  وا 

مالس ردام  نت  مخز  ره  زا  دیوگ 

تسا یندینشب  شخساپ  مالس و  نآ 

تسا یندید  هراپ  هراپ  يولگ  نآ 

ینک یم  رشحم  وت  رشحم  رد  زاب 

ینک یم  رس  یب  مسج  نآ  رب  هیرگ 

دوش یم  نافوط  وت  کشا  زا  رشحم 

دوش یم  نایرگ  هرابکی  اه  مشچ 

شوج هب  تمحر  می  دیآ  ناهگان 

شومخ ار  منهج  دزاس  اه  کشا 
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همه موقلح  دزیخ ز  ادن  نیا 

همطاف یل  یعفشا  یل  یعفشا 

وت نامهم  لزا  زا  قیالخ  يا 

وت ناملس  قشاع  تنح  غاب 

کلم مشچ  رب  ياپ  ار  تا  هضف 

کلف زا  رترب  هاج  ار  تربنق 

وت نادنخ  بل  رد  ردیح  ناج 

وت نادنزرف  كاخ  ابآ  تفه 

يربمغیپ مدق  ات  رس  زا  هک  يا 

يردیح مه  يربمغیپ  مه  هکلب 

زارف رس  رتخد  وت  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يا 

زامن تکاخ  رب  هدروآ  زامن  يا 

تا هدادلد  اعد  ریبکت و  دمح و 

تا هداجس  رب  هدجس  هدرب  هدجس 

رد
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درف یح  مرش  ز  خر ،  تزامن 

درز هاگ  خرس و  هاگ  دیفس  هگ 

دیفس تراسخر  رهم  دش  یم  حبص 

دیمد یم  یخرس  رون ،  نآ  زا  رهظ 

لاح یتفریم ز  هک  سب  ناهاگماش 

لامج نآ  رون  دیدرگ  یم  درز 

دوبک دش  رخآ  هک  تروص  نآ  زا  فیح 

دوبن یلیس  تقاط  ار  لگ  گرب 

یهر عمش  نامسآ  لها  هب  وت 

یهللا هجو  يا  هروصنم  يا  هرهز 

اجک یلین  هراسخر  هرهز و 

اجک یلیس  هیروح و  تروص 

تسامش اب  ممالک  يور  نیملسم ، 

تسامش اب  ممایپ  هدنیآ ،  لسن 

تسا ربمغیپ  هدومرف  نخس  نیا 

تسا رفاک  دشاب  هک  ره  نآ  رکنم 

تسا نم  يوخ  نم  قلخ  ارهز  تفگ 

تسا نم  يولهپ  ود  نیبام  حور 

تسا رتخد  نیا  زا  هدنز  نم  بتکم 

تسا رتخد  نیا  زا  هدنیاپ  نم  لسن 
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نم راثآ  وا  زا  دنام  نادواج 

نم رازآ  دوب  شرازآ  هکلب 

ارم دایرف  خرچ  يا  نک  طبض 

ارم داد  ناگدنیآ  دیونشب 

دندز ار  دمحا  تخد  ناساپسان ، 

دندز ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم میوگ  یم  شاف 

درک سای  اب  نازخ  دادیب  هچنآ 

درک ساسحا  نابغاب  ارنآ  درد 

نتشیوخ میرح  ظفح  یپ  رد 

نز هن  دیآرد  تشپ  دیاب  درم 

رشبلاریخ رتخد  یناد  چیه 

رد تشپ  دمآ  ردیح  ياج  هچ  زا 

هدش اهنت  یلع  شیالوم  دید 

هدش اه  نمشد  روصحم  شا  هناخ 

دیدن يدرف  شرهوش  عافد  رب 

دیدن يدرم  اهدرمان  نآ  نیب 
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رطخ جاوما  شیپ  دیاب  تفگ 

رپس ددرگ  دوخ  رای  رهب  رای 

مربمغیپ رتخد  اهنت  هک  نم 

مردیح گرمشیپ  رد  نیا  تشپ 

تسیلع رادفرط  اهنت  همطاف 

تسیلع رای  نانمشد  موجه  رد 

منم رگنس  نیا  درم  دشاب  هک  نآ 

منم ردیح  ینابرق  نیلوا 

نتشیوخ ناج  مدیشوپ ز  مشچ 

نزب یهاوخیم  هچ  ره  هریغم  يا 

نم يولهپ  نیا  هناشاک ،  رد  نیا 

نم يوزاب  نیا  غیت  فالغ  نیا 

مرخ یم  ار  یلع  مخز  ناج  هب  نم 

مرسرب دزیر  درمان  لهچ  وگ 

ما هناشاک  زا  هلعش  دبآرب  رگ 

ما هناخ  مهاگلتق  ددرگ  هک  ای 

ملتاق روج  رپرپ ز  دوش  رگ 

ملد غاب  رد  هتفکشن  هچنغ 

نم شوه  یلیس  برض  زا  دور  رگ 

نم شوگ  رب  دنکشب  هراوشوگ 
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وربور شتآ  هوک  اب  موش  رگ 

ورف مبلق  رد  رامسم  دور  ای 

مبل رب  ناج  رد  تشپ  رد  دسر  رگ 

مبنیز مشچ  شیپ  اپ  زا  متفا 

نینج طقس  هظحل  رد  موش  رگ 

نیمز شقن  نانمشد  يافج  زا 

یلج ياوآ  هب  میوگ  یم  زاب 

( مالسلا هیلع   ) یلع ای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای 

؟ دیا هتسب  ار  ادخ  تسد  نارفاک 

دیا هتسب  ار  اشگ  لکشم  يوزاب 

؟ دیدش نمیرها  میلست  یتسار 

؟ دیدش نمشد  قح  ریش  اب  یتسار 

دینک ردیح  زا  تمرح  کته  هچ  ره 

دینک رت  نوزفا  ملظ  وا  رب  هچ  ره 

ور دینادرگ  مولظم  ناز  هچ  ره 

ولگ رد  شناوختسا  دنام  هچ  ره 
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هانپ ناتسلخن  هب  اه  بش  درب  رگ 

هاچ هب  بش  ره  دوخ  زار  دیوگب  رو 

بانط اب  دجسم  يوس  شدیرب  رگ 

باوج یب  دنامب  وا  مالسرو 

شمناد یم  نینموملا  ریما  نم 

شمناد یم  نیملسم  ياوشیپ 

تسیلع اب  ارهز  شیپ ،  دیآ  هچ  ره 

تسیلع ای  شمالک  رخآ  لوا و 

دنک یم  تیاده  ار  ام  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

دنک یم  تیالو  يوس  يربهر 

اهرازآ ودع  زا  دید  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

اهراب ردیح  هر  رد  دش  هتشک 

تسد داد  ردیح  هب  یئاهنت  زور 

تسکش ار  شتسد  غیت  فالغ  ات 

تسیلع ناج  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف نمشد  دید 

تسیلع نابهگن  شناج  اب  هکلب 

تفرگ ار  ردیح  ناج  دیاب  تفگ 

تفرگ ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمیپ تخد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا 

تسا رد  تشپ  یضترم  ناج  دید 

تسا رت  اهنت  مه  شیوخ  ماما  زا 
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دوب هنیک  مشخ و  ضغب و  رس  ات  ياپ 

دوب هنیرید  هنیک  شیاه  هنیک 

تشاد هنیس  رد  رو  هلعش  ردیح  ضغب 

تشاد هنیئآ  اب  گنج  دوب و  گنس 

؟ دش هچ  مناد  یمن  هنیئآ  گنس و 

؟  دش هچ  مناد  یمن  هنیس  نهآ و 

ادخ تیب  رد  هک  میوگ  ردق  نآ 

ادج نآرق  زا  تشگ  هللا  وه  لق 

دنتخات تیالو  ناتسلگ  رب 

دنتخاس رپرپ  هلال  اب  ار  هچنغ 

دوب هداتفا  سخ  راخ و  ریز  هلال 

دوب هداتفا  سفن  زا  مه  نابغاب 

دش هداز  تمایق  ات  نایغط  ملظ و 

نینچ نیا 
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دش هداد  تلاسر  رجا 

يرفولین هلال  ار  یلع  نآ 

يرتسب دش  اهراخ  يافج  زا 

گرب گرب  تیالو  غاب  رد  تشگ 

گرم قوش  شراهب  لصف  رد  دوب 

دش بات  رد  هگ  بات و  زا  تفر  هاگ 

دش بآ  هرطق  هرطق  هظحل  هظحل 

دوب درس  شهآ  تشاد  شتآ  هچرگ 

دوب درد  دوب و  زوس  دوب و  هلان 

شا هتسخ  دوجو  رد  ردیح  درد 

شا هتسکشب  لد  رد  مغ  ناهج  کی 

شلتاق ردیح  یئاهنت  درد 

شلاد ياه  شپط  رکذ  یلع  ای 

دوب ماب  زارف  رب  یباتفآ 

دوب مارآ  یلو  دز  یم  اپ  تسد و 

زاب هاگ  يدوب  هتسب  شمشچ  هاگ 

زاین زار و  رد  هاگ  شماخ  هاگ 

درک زاب  مه  زا  هدید  يزور  مین 

درک زاربا  یلع  اب  ار  لد  زار 

رظن شیالوم  هب  یتخس  اب  درک 
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رگد نک  ملالح  مبوبحم  تفگ 

نخس نیا  زا  یلع  اپ  ات  رس  تخوس 

نت دیآ ز  نورب  شناج  ات  تساوخ 

مروای یب  روای  یک  دز  هلان 

مرگنس یب  رگنسمه  مدمه و 

نم حور  يادص  تیاه  سفن  يا 

نم حون  اه  الب  جاوما  هب  يا 

نم ناناج  نم  ناج  نم  یتسه 

نم ناج  اب  نکم  يزاب  ردق  نیا 

یشماخ زا  وگم  نم  غارچ  يا 

یشک یم  ار  یلع  دوخ  زا  شیپ  هنرو 

وزرآ غاب  ورس  ار  یلع  يا 

وگم نک ،  ملالح  یئوگ  یم  هچ  ره 

داب هناخمغ  رس  هب  رس  ملاع  وت  یب 

هناریو همطاف  یب  هناخ 
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داب

نک كاچ  تغارف  زا  ار  ملد  هن 

نک كاپ  مکشا  شیوخ  تسدب  هن 

درک زاب  ار  دوخ  مشچ  ارهز  زاب 

درک زاربا  یلع  اب  رگید  زار 

نک شوگ  میوگ  هچ  ره  مع  رسپ  ياک 

نک شوماخ  نورد  رد  ار  مشتآ 

ماش دیدرگ  نوچ  زورما  یلع  ای 

مامت ددرگ  یم  وت  يارهز  رمع 

يوشب نم  زا  تسد  مشچ ،  متسب  هک  نم 

يوشب نهاریپ  ریز  زا  منت  بش 

نت ود  نآ  ات  نک  عییشت  ارم  بش 

نم عییشت  رب  دنیان  مدق  کی 

ملتاق دیآ  نم  عییشت  هب  رگ 

ملد رد  ددرگ  هزات  نسحم  غاد 

نم كاپ  مسج  هب  درآ  زامن  رگ 

نم كافس  لد و  نیگنس  لتاق 

منک رس  مدنب  دنب  ره  زا  هلان 

منک ربمغیپ  شیپ  وت  زا  هوکش 

متبرغ زا  اجب  دنام  ناشن  ات 
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متبرت دنامب  دیاب  ناشن  یب 

بعت جنر و  اب  شیوخ  تسدب  نوج 

بش همین  يدرک  نفد  ار  مرکیپ 

نامب مناهنپ  ربق  رانک  رد 

ناوخب نآرق  مونشب  تیادص  ات 

تروای رای و  تسد ،  زا  تفر  هچرگ 

ترگنسمه نیرتاهنت  همطاف ، 

يروای هناگی  يراد  روخم  مغ 

يرتخد تیارب  مدرک  تیبرت 

دنک یم  يرای  هنادرم  ار  وت  وا 

دنک یم  يراد  هناخ  ارهز  لثم 

تسا بل  رب  تناج  یشوماخ و  هک  بش 

تسا بنیز  بلق  وت  ياه  مغ  هاچ 

زادگ زوس و  همه  يا  هنیدم  يا 

زاجح يارحص  کیرات ،  بش  يا 

توکس و نابایب  يا 
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نوخ کشا و 

نوگلین مشچ  هریخ  رهپس  يا 

؟  تسیچ هتسویپ  هیرگ  نیا  توکس  نیا 

؟  تسیچ هتسهآ  هلان  يادص  نیا 

تسا همزمز  ار  يا  هناخ  تشخ  تشخ 

تسا همطاف  ای  همطاف  ای  هلان 

مین رد  هن ،  هتسبرد ،  يا  هناخ 

زادگو زوس  رد  عمش  نوچ  نآ  لها 

مه لاب  رد  رس  هدرب  رتوبک  ود 

مه لاوحا  رب  دننایرگ  ود  ره 

یلبلب هلاس  راچ  نت  رب  هدرک 

یلگ نینوخ  مغرد  متام  تخر 

درمریپ نیدنچ  هناخ  رانک  رد 

درد هآ و  کشا و  زوس و  رس  ات  ياپ 

نتشیوخ تسد  ود  اب  ینابغاب 

نفک ار  دوخ  هلال  نینوخ  هدرک 

دش زاغآ  قارف  تخس  تعاس 

دش زاب  اهرد  هتسهآ  یفخم و 

لالم جنر و  اب  ارآ  نورب  دش 

لاسدرخ لفط  راچ  درم و  تفه 
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شودب یتوب  ات  دنراد  نت  راچ 

شومخ بل  نازوس  هنیس  نایرگ  هدید 

تسا ردیح  ناج  توبات  لد  رد 

تسا ردیح  ناوت  بات و  یتسه و 

همه مشچ  زا  یفخم  بشنآ  یئوگ 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف مه  دش  عییشت  یلع  مه 

هدش مغ  طیحم  ربمغیپ  رهش 

هدش مخ  ربیخ  رادرس  يوناز 

دوب توهبم  وا  کشا  رب  نامسآ 

دوب توبات  نآ  رد  شنیریش  ناج 

دیود یم  ارهز  توبات  یپ  وا 

دیشک یم  ار  وا  توبات ،  وگب  هن ، 

تفر ربص  مامز  شتسد  زا  مک  مک 

تفر ربق  رانک  ات  وناز  ود  اب 

درشف اپ  اما  دیزرل  شیوناز 

تسد
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درب توبات  بناج  ار  اه 

تسد يور  ار  ندب  نآ  دریگ  تساوخ 

تسشن اپ  زا  زاب  دیزرل  شیوناز 

زاب توبات  بناج  یمشچ  درک 

زاین مرگ  دوخ  ناناج  اب  تشگ 

همئاق ار  قح  شرع  تدوجو  ياک 

همطاف نک  میرای  نک  میرای 

تمرادرب نیمز  زک  نک  میرای 

تمراپسب لگ  هب  دوخ  تسد  ود  اب 

ما هدنز  ای  ما  هدرم  نم  رب  ياو 

ما هدنک  ار  دوخ  ربق  ای  وت  ربق 

نک كاپ  ار  یلع  کشا  نامسآ ، 

نک كاخ  رد  ارم  مبوبحم  ياج 

تسا نم  راب  نوخ  مشچ  غارچ  نیسا 

تسا نم  رای  نیرتاهنت  نامه  نیا 

ما هنیئآ  تسکش  ات  مدرک  ربص 

ما هنیس  زا  آرب  ناج  اب  سفن  يا 

ریگب ار  دوخ  رتخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای 

ریگب ار  وخ  رفولین  هلال 

یلبلب هتسکش  رپ  بش  لد  رد 
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یلگ نینوخ  نابغاب  رهب  هدرب 

يا هلال  هتشگ  لاماپ  وگم  لگ 

يا هلان  يادص  ار  شگرب  گرب 

شا يراج  کشا  دشیم ز  یلگ  كاخ ، 

شا يرای  تمحر  یتسد ز  دنک  ات 

ناشن یب  تشهب  نآ  زا  ناهگان 

نابغاب ياه  تسد  نوریب  تشگ 

ایب لبلب  رپ  لاب و  هتسکش  ياک 

ایب لگ  غاد  هدنام  تبلق  هب  يو 

هدب ار  مدوب  تسه و   ، منابغاب

هدب ار  مدوبک  سای  یلع  ای 

هدش رپرپ  نینچ  نیا  مسای  هچ  زا 

هدش رفولین  غاب  نم  هلال 

تا يراج  کشا  لگ ز  نابایب  يا 

نیا رب  نیرفآ 
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تا يراد  تناما 

تفرگار رپرپ  سای  ات  نابغاب 

تفرگ ار  ردیح  مشچ  تلجخ  کشا 

ما هدنمرش  تخر  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای 

ما هدنز  نم  هداد و  ناج  همطاف 

دوب هتسکشب  رگا  تسای  هخاش 

دوب هتسب  تنابغاب  ياه  تسد 

تفخ كاخ  رد  ترتخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای 

تفگن نم  اب  ار  شیوخ  ياهدرد 

تسا نم  نانج  شیتفرگب  هکنیا 

تسا نم  ناج  مه  وت  ناج  مه  هکلب 

تسیلع ربص  هساک  نوخ  مزلق 

تسیلع ربق  همطاف  یب  هناخ 

تخیر كاچ  دص  لد  رد  اه  هصغ 

تخیر كاخ  دوخ  هبوبحم  نت  رب 

سفن شگنت  هنیس  رد  دش  سبح 

سفق رد  يریسا  غرم  نوچ  دوب 

شلصاح لخن و  تسد  زا  دوب  هتفر 

شلد نوخ  اب  درک  لگ  ار  كاخ 

غاد هس  زوس  زا  تخوس  یم  شا  هنیس 
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غارچ لد  رارش  زا  نشور  درک 

کشر درب  شرای  هب  تسبورف و  بل 

کشا تخیر  کشا و  تخیر  کشا و  تخیر 

تفرگ رس  مشمشچ  يایرد  زا  مزمز 

تفرگرب رد  ار  ربق  هبعک  لثم 

یلع رای  افو  اب  ياک  دز  هلان 

یلع رادیب  مشچ  غارچ  يا 

نک كاخ  زا  نورب  یتسد  مرسمه 

نک كاپ  ردیح  راسخر  زا  کشا 

بارتوب کشا  لگ ز  تبارت  يا 

باجتسم تهاگماش  ياعد  يو 

نورد زا  نک  اعد  کی  رگید  راب 

نورب دیآ  سفن  اب  ردیح  ناج 

تسا وت  دنخبل  یب  هدید  رد  نم  کشا 

دنزرف هناش  مهاگ  هیکت 
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تسا وت 

وت حور  مسج و  هب  نم  مالس  يا 

وت حورجم  رکیپ  يادف  ناج 

تا هنیئآ  نم  شیپ  هتسکش  يا 

تا هنیس  رب  یتسود  لادم  يو 

دندز نماد  نم  ضغب  رب  ردق  نآ 

دندز نم  مشچ  شیپ  رد  ار  وت  ات 

دوب هتسکشب  نم  تسد  اجنآ  شاک 

دوب هتسب  متسد  ياج  ممشچ  شاک 

رتشین مدوجو  رب  دز ،  مغ  زاخ 

رتشیب دش  ما  هدقع  متفگ  هچ  ره 

منک يراز  مدنب و  رب  بل  هک  هب 

منک يراد  ازع  یناهنپ  وت  رب 

تسا نم  ناج  شتآ  مثیم )  ) رعش

تسا نم  نازوس  بلق  ياه  هلعش 

----------

باتک ّمُا  لوسر و  ّمُا  وت  يا 

( حدم ) باتک ُّما  لوسر و  ُّما  وت  يا 

باطخ هدرک  لوتب  تیادخ  يو 

شیوخ تدالو  بش  زا  شیپ  هک  يا 
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باب زا  لد  مامز و  يدرب  شوه 

ار لئاس  راگدنوادخ ، نوچ 

باوج هداد  لاؤس  زا  رت  شیپ 

شتآ تامم  رد  وت  اب  ینمشد 

بآ وچ  تایح  رد  وت  ّیتسود 

مما مامت  ناربمغیپ ، همه 

باسح زور  هصاخ  جاتحم ، وت  هب 

رشحم ۀنحص  هب  ییاین  رگ 

باذع باذع  فرط  ره  زا  دیآ 

دلخ یم  زا  رت  شوخ  تایرد  بآ 

بان رُد  زا  رتهب  تارحص  گیر 

تساران مزیه  وت  يالو  یب 

باوث دنروایب  رَا  سنا  نج و 

تسوت رد  یفطصم  فاصوا  همه 

بالگز دُوب  رت  شوخ  هچ  زا  لگ  يوب 

تجوم رد  هک  يرثوک  نامه  وت 

بابح تشه  وچ  دوب  تنج  تشه 

دنسوب ار  وت  لئاس  بکرم 
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باکر رهپس  رد  اپ و  نیمز  رد 

تشهب تساوخ  هک  ره  وت  يالو  یب 

بارس لایخ  رد  دوب  يا  هنشت 

میحج يوس  هب  دشِک  یممهنگ 

بایرد ارم  مسق  تنیسح  هب 

زگره مشک  یمن  تیوکز  اپ 

بارخ رهپس  مرس  رب  دوش  رگ 

ار سک  ره  دنهد  یناوج  رد 

باداش ةرهچ  ورس و  تماق 

یلین خر  مخ و  ّدق  هچ  زا 

بابش راهب  رد  وت  مهس  تشگ 

تردپ تلاسر  رجا  دوب 

؟ باتش دننک  تندرزآ  هب  هک 

دنتفگ رگدکی  هب  تناکدوک 

باتز هچوک  نایم  ردام  تفر 

تخومآ ام  هب  وت  رادیب  مشچ 

تخوس دیاب  هنوگچ  قح  هر  رد 

----------

دمحا ناج  یلع و  ناج  يا 

( حدم ) دمحا ناج  یلع و  ناج  يا 
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دمحا نامدود  ردام  يا 

اه نامسا  مامت  هام  يا 

دمحا ناگراتس  دیشروخ 

ینامسآ باتک  ریسفت 

دمحا نابز  اب  وت  فصو  رد 

یهام دوبن  مسف  هللااب 

دمحا نامسآ  رد  وت  لثم 

نآرق مامت  يا  وت  نآرق و 

دمحا نادواج  ۀیامرس 

نآرق نابز  زا  وت  فیصوت 

دمحا نایب  رد  وت  فیرعت 

تفگ تدمحا  هک  ادف ، تیتسه 

دمحا ناج  ادف  هب  اداب 

نآرق نآ  زا  وت  وتز ، نآرق 

دمحا نآ  زا  وت  وتز ، دمحا 

دش یم  هدنخ  قرغ  وت  حدم  اب 

دمحا ناشف  رُد  بل  لعل 

یحو رخآ  یحو و  لوا  يا 

دمحا ناور  یلع  حور  يا 

دیحوت نامسآ  وت  هب  دلاب 
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دمحا نادناخ  وت  هب  دزان 

یتشگ ریپ  هچ  زا  مک  نس  رد 
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دمحا ناوج  یبن  ناج  يا 

تساخرب تسشن  نت  هب  وچ  تدرد 

دمحا ناغف  ناجز  هرابکی 

رامسم درک  هچ  وت  ۀنیس  اب 

دمحا نانج  وت  ۀنیس  يا 

زیئاپ درک  هلمح  هک  سوسفا 

دمحا نازخ  یب  ۀلال  رب 

تسوت ۀماقا  رد  همه  ملاع 

دمحا ناذا  اپ  هب  تسه  ات 

ور رب  هناشن  ور  هچز  تدنام 

دمحا ناشن  ار  وت  يور  يا 

دندینش دوخ  شوگ  هب  هک  نآ  اب 

دمحا نابز  زا  وت  فاصوا 

ار ترهوش  قوقح  دندرب 

دمحا ناج  هب  ار  وت  دنتشک 

دیوگ شیوخ  ناسل  هب  مثیم ) )

دمحا نابز  زا  وت  فاصوا 

----------

یلّجتم تخر  زا  قح  تاولج  يا 

( حدم ) یلّجتم تخر  زا  قح  تاولج  يا 
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العم شرع  زارف  تیادگ  رصق 

یناد یلاع و  بلق  هب  ترهم  وترپ 

العا لفسا و  قرفب  تفطل  ۀیاس 

دمحا رتخد  نوک  ود  ره  ۀملاع 

یلاعت يادخ  ۀبوبحم  ۀمطاف 

دوخ یگدنبز  کلم  دیامن  مرش 

یّلصم هب  یگدنب  ياپ  یهن  نوچ 

ییارس وت  نوچ  راگدرک  دنک  رخف 

یلعالا کبر  مسا  حبس  ۀمزمز 

لّسوت تسد  دنا  هتفرگب  وت  يوس 

الاب ملاع  نانکاس  نیمز  لها 

تحدم هب  تفگ  هک  يرورپ  ردپ  تخد 

اهیبا ما  لسور ، صیخش  صخش 

مغ ره  هب  تفای  هک  یئوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج 

یّلست وت  ندید  هب  شکاپ  ۀنیس 

هرطق وت  دوج  رحب  شیپ  رد  ایرد 

ایرد وت  فطل  هاگن  کی  اب  هرطق 

ناهنپ وت  يودع  ۀنیس  رد  خزود 

ادیپ وت  بّحم  ةّرهچ  زا  ّتنج 
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شوماخ وت  حیدم  رد  مرش ، زا  یتسه 

ایوگ وت  يانث  رد  رخف  اب  دزیا 

سب هتخانش و  ار  وت  ردق  دمحا ،

ارهز هتشاذگ  ار  وت  مان  نادزی ،

میرم هب  وت  ۀناخ  هب  دزان  هّضف 

یسیع هب  وت  تمدخز  دلاب  ربنق 

رحب مکش  رد  هن  رگ  دیاب و  وت  فطل 

ارحص لد  رد  هن  رگ  دهاوخ و  وت  رهم 

سنوی هنیس  هب  دهن  نادند  یهام ،

یسوم رکیپ  هب  دوش  ناچیپ  ردژا 

دمحا ردپ  هجیدخ و  دیاب  ردام 

ایند ۀصرع  هب  همطاف  نوچ  دیآک 

یهلا ناربمیپ  ناج  دزرل 

اپ یهنن  رگ  رشح ، هب  رشحم  فص  رد 

دمحا بناج  هب  همه  مشچ  ادرف 

ادرف وت  يوسب  دوب  شمشچ  دمحا 

تعافش مکح  تسوت  تسد  رد  اج  نآ 

اج نیا  رد  تسا  رکنم  هک  ره  دوش  روک 

مدرم لد  ۀلبق  وت  رازم  تسه 

اهرظنز تتبرت  تسناهن  هچ  رگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1313 

http://www.ghaemiyeh.com


تعفر تزع و  ماقم و  نآ  اب  هک  فیح 

اتکی ۀبیبح  يا  دوب  مک  وت  رمع 

یناوج راهب  رد  هک  میوگب  هک  اب 

اّنمت يادخ ، زا  دوخ  گرم  يدرک 

تلاسر دزم  ياج  هک  میوگب  هک  اب 

اباب تبرت  رانک  يدروخ  یلیس 

دش یلع  مشچ  شیپ  هک  میوگب  هک  اب 

ادعا ۀنایزاتز  یلین  وت  مسج 

یناشف کشا  رهب  هم  میوگب  هک  اب 

ارحص هب  هداهن  رس  تاداس  ردام 

دزوس وت ، هآ  زوسز  دزوسن  هک  لد 

یبقع ییند و  هب  قح  رهق  ررش  رد 

هچوک هب  تسسگ  مهز  تناج  ۀتشر 
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الوم ندرگ  هب  نامسیر  ات  يدید 

رتخد وت  فصو  هب  اهراب  یبن  صخش 

اهاذآ نم  دورس و  ینم  هعضب 

یلین وت  يور  تشگ  هک  مدنآ  ینعی 

ارسا هجاوخ  تفرگرب  خر  هب  تسد 

رد زا  دش  هتسکش  تیولهپ  ات  ینعی 

اباب يولهپ  تسکش  نآ  ملا  را 

تأرج هب  تسه  هک  ره  تشک  ار  وت  هک  نآ 

ار یبن  تسا  هتشک  هک  میوگ  متفگ و 

( مثیم  ) هب يامن  اطعارّغ  یعبط 

ارّغ ةدیصق  تدیوگ  نیا  زا  هب  ات 

----------

مگ هدش  وت  رازم  رد  ناهج  يا 

( حدم ) مگ هدش  وت  رازم  رد  ناهج  يا 

مدرم لد  تا  یفخم  مرح 

ءانبا نیرترب  مام  نیرتهب 

ما با و  نیرتهب  تخد  نیرترب 

راونا زا  رپ  امس  ترون  مه ز 

مجنا زا  رپ  نیمز  تلسن  مه ز 

ادخ باتک  رد  وت  حدم  فصو 
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مکنع بهذیل  تسا و  رثوک 

ردام نیلوا  وت  ار  با  تفه 

رکیپ رد  حور  وچ  ار  نت  جنپ 

ادف هب  تملاع  ناج  همه  يا 

يده ماما  هدزای  ردام 

تریهطت رت ز  كاپ  نماد 

ادهشلادیس هاگشرورپ 

یبن ناج  هیکت  تسا  هداد  وت  هب 

ادخ نوخ  ریش  هدیشون  وت  زا 

زور بش و  ره  وت  ۀناخ  رد  رب 

ادن هتسجخ  نیا  دمحا  دهد  یم 

ماش هچ  رهظ  حبص و  هچ  ار  امش  ياک 

مالس مالس  ادخ  لوسر  زا 

ییاهاط مامت  وت  یتسیک 

ییاهیبا ما  دمحا  تخد 

يا همطاف  تسا  مک  میوگ  هچ  ره 

ییارهز تساطخ  مناوخ  هچنآ  و 

يدیشروخ وت  هرذ و  همه  ام 
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ییایرد وت  هرطق و  همه  ام 

تاداس یمامت  رانک  رد 

ییام ردام  وت  دیوگ  هعیش 

ارهز یشنیب  شخب  ینشور 

ارهز یشنیرفآ  ردام 

ارهز يدمحم  مامت  وت 

ارهز يدمحم  مام  هکلب 

ادخ يوب  هکلب  هن  تنج  يوب 

ارهز يدمحم  ماشم  رب 

لالج ردق و  ور ز  هب  ور  اج  همه 

ارهز يدمحم  مایق  اب 

هللا یلو  یلع  نیشن  مه 

ارهز يدمحم  مالک  مه 

یناقرف رون  ردق  یتا  له 

ینآرق مامت  مامت  وت 

تشهب لها  باتفآ  تا  هیاس 

تشهب لها  بالگ  تمشچ  کشا 

ترسپ هدزای  رهم  وت  رهم 

تشهب لها  باسح  یب  تمعن 

لوسر تشهب  يا  وت  نینسح 
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تشهب لها  بابش  گرزب  ود 

تمرح هدش  مگ  هک  يدوجو  اب 

تشهب لها  باب  تسوت  مرح 

ار وت  يوخ  دوتس  یم  یفطصم 

ار وت  يوب  تشهب  زا  دینش  یم 

رون ۀهلا  ار  تاوامس  يا 

روح ةرط  مامز  ار  تا  هقان 

مرحمان هام  وت  میرح  رد 

رودوت لامج  زا  دیشروخ  مشچ 

باجح ایح و  ردام  يا  وت  زج 

روک ةدید  خر ز  هدیشوپن  سک 

ادخ كاپ  تاذ  هک  یتسه  هک  وت 

رورسم دوش  یم  وت  رورس  هب 

تسادخ مشچ  تسد و  وت  مشچ  تسد و 

تسادخ مشخ  رهم و  وت  مشخ  رهم و 

وت رداچ  ياهب  تعافش  يا 

وت رداچ  يامنور  ایح  يو 

فسوی ۀماج  وچ  ار  ایبنا 

وت رداچ  ياج  هدید  يور  رب 

تشهب ياه  هلال  دنخبل  لگ 
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وت رداچ  ياپ  هب  يراج  هتشگ 

ۀیآ هدزیس 
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دوب باجح 

وت رداچ  ياه  هلصو  زا  یشقن 

دیاب فرش  تزع و  نینچ  اب 

دیآ تا  هضف  میرم ز  راک 

وت تدارا  ایبنا  تورث 

وت تدابع  ادخ  راختفا 

ام ةویش  سامتلا ، هیرگ و 

وت تداع  دوج ، وفع و  مرک و 

تسهو هدوب  دوب  تسه و  نامز  ات 

وت تدالو  ۀظحل  اه  هظحل 

دوب توبن  همان  یگدنز 

وت تداهش  یلا  تدالو  زا 

ارهز يدمحا  تخد  طقف  هن 

ارهز يدمحم  مه  یلع ، مه 

تیوگانث ادخ  لوسر  يا 

تیوک ایلوا  بلق  ۀلبق 

الوم زا  تیامح  لادم  يا 

تیوزاب هب  مه  هنیس  يور  مه 

دنتشک ار  وت  هنگ  نیمادک  هب 

تیولهپ تسکش  یمرج  هچ  هب 
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داتفا ور  هچ  زا  يروح  زا  هب  وت 

تیور رب  وید  تسد  ۀیاس 

دندرک ادا  کمن  قح  بوخ 

دندرک ادف  ار  وت  دوخ  ضوع 

ترات بش  رد  عمش  ترگج 

ترادیب مشچ  دوب و  لد  نوخ 

دوب دهاش  باتفآ  هچوک و 

تراسخر هام  هب  دمآ  هچ  هک 

ارهز ای  تسیرگ  دیاب  وت  هب 

ترازآ دیسر  سک  ره  هک ز 

رد سپ  رد  تخوس  هک  میوگ  هک  اب 

تران ةرارش  زا  ور  لگ 

دندز هناخ  باب  هب  شتآ  مریگ 

دندز هنایزات  وت  رب  ور  هچ  زا 

دنتشک ار  وت  مسق  دمحم  هب 

دنتشک ارچ  ارچ ، یمرج  هچ  هب 

وت رس  رب  دنتخیر  نت  دنچ 

دنتشک اهراب  هک  میوگ  شاف 

یحو ۀناخ  هب  ار  یحو  ردام 
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دنتشک ادخ  يدنوادخ  هب 

ار وت  نیسح  رد  راوید و  نیب 

دنتشک البرک  نابایب  رد 

عوقو تفای  هک  نیمه  تیانج  نیا 

عورش تشگ  تیب  لها  نتشک 

دیدرگ اپ  هب  اه  هنتف  وت  دعب 

دیدرگ اتود  ادخ  ریش  قرف 

نسح ماما  لد  دش  نوخ  تشط 

دیدرگ یبتجم  مهس  اهریت 

هللاراث كاچ  كاچ  رکیپ 

دیدرگ البرک  يارحص  شقن 

ربمغیپ لآ  لتق  دبا  ات 

دیدرگ ایقشا  لیخ  تنس 

دادیب هنتف و  ملظ و  نیا  مثیم » »

دای زا  دور  یمن  تمایق  ات 

----------

نیمز رد  كالفا  ۀبعک  وت  ةرجح  يا 

( حدم ) نیمز رد  كالفا  ۀبعک  وت  ةرجح  يا 

نیبج تا  هناخ  رد  كاخ  هب  ار  لیربج 

یلع اه  نکر  همه  نکر  تسه  هک  نآ  اب 
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نیقی ۀلبق  نآ  مظعا  نکر  وت  يدوب 

؟ نیسح دهن  تیاپ  هب  هرهچ  هک  یتسیک  وت 

؟ نیشن مه  وت  اب  یلع  هتشگ  هک  یتسیک  وت 

وت لالج  جوا  دهاش  تسوت  ءامسا 

وت لامک  ریس  هب  هتسکش  رپ  لیربج ،

****

يربمیپ كاپ  نت  رد  كاپ  حور  وت 

يردیح نکر  مه  ییافطصم و  ناج  مه 

رون ردق و  ریهطت و  رثوک و  یتا و  له  رد 

يرترب حدم  زا  وت  هک  دوش  یم  مولعم 

دندز مقر  اهیبا  ما  هب  ار  وت  فصو 

يردام شیوخ ، ردپ  رب  هک  ییوت  اهنت 

تمد زا  تسا  هدیمد  هلال  غاب  وچ  یسیع 

تمیرم ود  حیسم و  ود  رب  مالس  ام  زا 

****

باتفآ رتسگ ، ناهج  وت  ۀیاس  ریز  يا 

باتفآ رس ، درآ  وت  نیلگ  ۀناخ  رب 

هب دشک  تلجخ  رداچ  رشح ، حبص  ات 
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رس

باتفآ رد  ییاشگ  هرهچ  وت  رگا  مد  کی 

ناگراتس رب  دنک  رخف  هک  مسق  هللااب 

باتفآ ردام ، دنک  باطخ  رگا  وت  رب 

يرس نامسآ  زا  رترب و  باتفآ  زا 

يردام وت  ار  نیمز  ناگراتس  اهنت 

****

وت ياه  هّرذ  ناهج  قلخ  باتفآ  وت 

وت ياپ  كاخ  ام  ییام و  ریگتسد  وت 

وت دعب  يدوب و  وت  دوبن ، ناهج  ًالصا 

وت يارب  ملاع  تقلخ  قلخ ، دیدرگ 

وت يارب  ملاع  تقلخ  قلخ ، دیدرگ 

راگزور هتشگ  مگ  يراد و  راهب  هدجه 

وت ياهتنا  وت و  يادتبا  نیب  رد 

همه رس  رب  دوب  وت  ۀیاس  هکنآ  اب 

همطاف تسا  ردق  ةروس  لثم  وت  ردق 

****

دوش یمن  او  نخس  هب  مبل  وت  فصو  رد 

دوش یمن  ایرد  تعسو  فیرح  هرطق 

ایبنا تاعاط  تدابع و  ةدنورپ 
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دوش یمن  اضما  وت  يالو  یب  هللاو 

تسادخ ۀیاس  ار  همه  شا  هیاس  هک  دمحا 

؟ تساجک همطاف  نم  رتخد  رشح ، هب  دیوگ 

****

یملاع نابوخ  یمامت  ردام  وت 

یمیرم ياه  لگ  تنج  ناتسوب  وت 

تسا دمحم  حور  وت  دوجو  رد  وت  حور 

یمرکم لوسر  وت  وت ، تسا  ربمغیپ 

يا هتفرگ  ییادخ  لالج  یگدنب  زا 

یمسجم يادخ  تیگدنب  نیع  رد 

همطاف تسوت  تبقنم  باتک  رشحم 

همطاف تسوت  تنطلس  زور  زور ، نآ 

****

تسوت رادتقا  تنطلس و  زور  زور  نآ 

تسوت رایتخا  رد  هرسکی  میحج ، تنج ،

یهن مدق  رشحم  ۀصرع  هب  مرک  زا  ات 

تسوت رارق  یب  ادخ  لوسر  لد  یتح 

رسپ زا  ردام  هک  يزور 
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رارف دنک  دوخ 

تسوت رانک  رد  وت  ۀعیش  دید  دنهاوخ 

ینک يرواد  ادخ  ياج  هب  ازج  زور 

ینک يردام  تتمحرم  فطل و  هب  ار  ام 

****

ینک ادخ  رما  هب  شرع ، يوس  هب  ور  نوچ 

ینک ادص  ار  تدوخ  ناتسود  هظحل  کی 

كاخ دنک ز  یم  ادج  هناد  غرم ، هک  نانوچ 

ینک اوس  دوخ  تمحرم  تسد  هب  ار  ام 

دنلب ینک  یم  ادخ  يوس  هب  اعد  تسد 

ینک اهر  خزود  شتآ  ار ز  هعیش  ات 

دوش یم  ریبکت  وت  ضیف  هب  همه  ضغب 

دوش یم  ریسفت  همطاف  مان  زور  نآ 

****

، تا هرارز  ثلث  لتاق  تشگ  هک  سک  نآ 

، تا هراظن  يور  هب  دیشک  هیس  ربا 

، دز هنایزات  ار  وت  مامت  تدش  اب 

، تا هراوشوگ  وا  یلیس  برض  تسکشب 

، دیرد مه  ار ز  تکدف  ۀلابق  وک  نآ 

، تا هرابود  ولهپ  هب  هبرض  دیسر  وا  زو 
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وا يارب  یتاجن  هار  تسین  هک  نآ  اب 

وا ياطخ  زا  يرذگرد  زاب ، هک  مسرت 

تسا ملاع  قوف  وت  تمارک  وت و  فطل 

تسا مک  ادخ ، دشخب  وت  هب  ار  قلخ  لک  رگ 

ایربک شوغآ  وت  زامن  ةداجس 

تسا مرکم  لوسر  هاگ  هسوب  وت  تسد 

دوش ازج  زور  تعافش  زا  تبحص  نوچ 

تسا مدقم  ناعیفش  مامت  زا  وت  مان 

تسامش تنم  ورگ  رد  هشیمه  مثیم » »

تسامش تداع  مرک  دوج و  اطع و  فطل و 

----------

یناحبس لامج  يا  نآرق ، تقیقح  يا 

( حدم  ) یناحبس لامج  يا  نآرق ، تقیقح  يا 

ینابار ران  رون و  وناب ، ار  شرف  شرع و 

لامج رد  يدنوادخ  تروص 
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ییاروح

یناسنا سابل  رد  یحو  تشهب  ِيروح 

یسودرف ریبع  زا  رتشوخ  تا  هّضف  كاخ 

یناحور بارش  زا  رتهب  ترثوک  بآ 

نآرق رثوک  وت  مه  قلاخ  هولج ي  وت  مه 

یناث دمحا  وت  مه  ردیح  مدمه  وت  مه 

وت ّبح  تخرد  زا  وت  ضیف  ضایر  رد 

ینافرع ياه  هویم  لیربج  مدبمد  هدروخ 

یسوّدق لالج  اب  اهناسنا  نیشنمه 

ینّابر ناسل  اب  ّقح  ریش  مالک  مه 

هللا لوسر  لد  رب  رون  تروص  يا ز  هداد 

ینارمع یّلع  زا  لد  تریس  يا ز  هدرب 

یسودرف هوکش  اب  سودرف  ترد  مداخ 

یناوضر ماقم  رد  ناوضر  تربنق  كاخ 

مرحم ار  شیوخ  هدرک  تمصع  وت  فاوط  رد 

ینابرد راختفا  ار  تّفع  وت  رد  رب 

میرم رب  وت  مد  اب  هّضف ، دهد  یم  ضیف 

یناملس ماقم  رب  یسیع  درب  یم  کشر 

كالفا هن  دلخ و  تشه  زیچ ، ان  وت  میرح  رد 

یناطلس رادتقا  کچوک  وت  يادگ  رب 
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ییالوم هب  دوخ  هاج  دشورفن  وت  مداخ 

ینامیلس متاخ  دناتسن  وت  لئاس 

دمحا رب  وت  ۀنیس  تشاد  ّتنج  رطع  يوب 

یناشیپ رگ ز  هولج  دوب  تماما  ُهن  رون 

ناش ردق و  لالج و  زا  ناریح  دوش  تردیح 

ینابرق مسر  هب  ناج  میدقن  دنک  تدمحا 

وت رهَم  كاخ  بآ و  وت ، رهم  روح  دلخ و 

ینامهم هب  هدمآ  تقلخ ، ینابزیم و 

هللا ّیلو  رسمه  هللا ، لوسر  رتخد 

ینازرا داب  وت  رب  هاج  لالج و  همه  نیا 

روح و دلخ و  رهم ، هام و  شرف و  شرع و 
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سنا ّنج و 

یناف تتیالو  یب  یقاب ، تتبّحم  اب 

العا لفسا و  يور  وت ، يوک  ِبارت  رب 

یناد یلاع و  مشچ  وت ، ِفطل  اطع و  رب 

ناج زا  دنک  لد  تخس  نمؤم  تتبّحم  یب 

یناسآ هب  دهد  ناج  رفاک  تتیالو  اب 

تیالاب ّدق و  زان  تیاروح ، رشح  زور 

یناشفا لُگ  دنک  یم  يدازآ  تارب  اب 

تحدم دنک  یبن  ات  تفصو ، دنک  ادخ  ات 

یناوخ انث  ةرهَز  دوبن ، ار  لیئربج 

هر ِراخ  زا  رتراخ  وت ، دوجو  یب  هلال 

یناتسلگ ۀلال  وت ، يالو  اب  راخ 

فطل زا  ینکفا  هیاس  رشحم ، فص  رد  وت  ات 

ینادنز رشح  زور  خزود ، شتآ  ددرگ 

اروشاع تسام  زور  زور ، ره  تتداهش  رد 

یناّثلا يدامج  ات  لّوالا  يدامج  زا 

مغ درد و  هنیدم  کی  اباب ، زا  سپ  وت  ثرا 

یناشیرپ ناهج  کی  وت ، گوس  هب  ام  مهس 

دز رپ  ندب  زا  زور  وت ، كاپ  حور  غرم 

یناهنپ هب  دش  نفد  بش  رد  تیرون  مسج 
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مالسا يوعد  هدرک  یلیس ، ار  وت  دز  هکنآ 

ینارصن تشاد  گنن  هللااب ، متس  نینچ  زا 

ندرب همطاف  ّقح  ندرک ، افج  یلع  اب 

یناملسم نیا  رب  ّفا  ندرزآ ، يو  يولهپ 

غیت فالغ  اب  هاگ  رد ، راشف  اب  هاگ 

یناج رگمتس  نآ  هتشک ، ار  وت  اهراب 

« مثیم  » یسک رواب  ملاع  رد  دوبن  یم 

ینآرق ياه  هیآ  لاماپ  دوش  نینچنیاک 

----------

اه نامسآ  مشچ  وت  كاخ  يا 

( حدم ) اه نامسآ  مشچ  وت  كاخ  يا 

اه ناهج  ۀشیمه  يوناب 

ناکما رتدنلب ز  وت  جوا 

زا رت  نوزف  وت  رمع 
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اه نامز 

تیادف دوش  ردپ  هک  ییاج 

اه ناج  تادف  دوش  هک  دبیز 

دنیوگ وت  زا  هرامه  هکنآ  اب 

اه نابز  تتحدم  هب  دنلال 

دنوادخ رخف  ییوت  هک  اقح 

اهنامسآ نیمز و  قلخرب 

ییادخ همه  مدق  هب  ات  رس 

اه نامگ  زا  رترب  ةدنب  يا 

دمحا تشرس  تسفن  رطع 

دمحا تشهب  یمدق  ات  رس 

نآرق مایپ  کی  وت  ضبن  ره 

نآرق مالس  تسفن  ره  رب 

دیحوت مامت  دوب  وت  يوخ 

نآرق مامت  دوب  وت  يور 

يرمع تسوت  زینک  هک  هضف 

نارق مالک  شنخس  هدوب 

دمحا تفرگ  یم  وت  تمرح ز 

نآرق مارتحا  هک  هنوگنآ 

وت هتوک  رمع  هب  دنگوس 
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نآرق مان  دنلب ، تسوت  زا 

دزیخ وت  یفخم  تبرت  زا 

نآرق ماودلا  یلع  راونا 

ترازم قح  کلم  تعسو  يا 

ترانک رد  هشیمه  مییام 

ییادخوت فطل  لئاس و  ام 

ییاشگ هرگ  مد  همه  تراک 

وت تماق  دق و  رشح ز  رد 

ییایربک لالج  تسادیپ 

رشحم زور  هب  يربماغیپ 

ییاهر شتسین  وت  رهم  یب 

رشح فص  رد  هک  بجع  تسین  نیا 

ییادخ ادخ  دهد  وت  رب  رگ 

یتفرگرب هرهچ  هدرپ ز  نوچ 

ییامنادخ یلع  هب  يدرک 

تسوا دی  رد  تشهب  هک  ناوضر 

ییادگ ۀبتر  وت  دراد ز 

وت يرثوک  ردق و  ۀحودمم 

وت يرهطم  ادخ  تاذ  نوچ 

تمالک مه  یحو  لماح  يا 
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تمان هب  يدمحا  هکس  يا 

دمآ تاپ  يادص  هک  اج  ره 

هب یبن  تساخرب 
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تمارتحا

رشحم هب  رگا  بجع  تسین  نیا 

تماما ناربمیپ  دنناوخ 

تسا دنلب  ایبنا  تماقدق 

تمایق اب  زامن  ماگنه 

دنوادخ زا  تاولص  ام  زا 

تمالس اهرازه  هظحل  ره 

رثوک بارش  ناگمه  زا  شیپ 

تماج ناربمیپ ز  دنشون 

تمارک تنمرخ  هشوخ ز  کی 

تماما تنماد  هلال ز  کی 

دمحا ناج  شیوخ  نت  رد  يا 

دمحا نابز  لد و  تسد و  يو 

ییادخ يّرُد  بکوک  مه 

دمحا نامسآ  رتخا  مه 

تسابیز یحو ، وچ  مسق  هللاو 

دمحا نایب  اب  وت  فاصوا 

اه لگ  تشهب  يا  وت  رطع  زا 

دمحا ناور  دوب  زیربل 

نک يردام  وت  مرک  ام ز  رب 
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دمحا نامدود  ردام  يا 

ار ام  مان  شیوخ  فحصم  رد 

دمحا ناج  هب  مسق  سیونب 

تسوت تیالو  ام  ۀیامرس 

تسوت تیانع  زا  همه  مه  نآ 

ینیتسآ رد  ادخ  تسد  وت 

ینینمؤم ریما  نکر  وت 

یماما هدزای  ردام  وت 

ینیلسرم متخ  رتخد  وت 

اه نامسآ  گرزب  يوناب 

ینیمز رد  توکلملا  ما 

یناتسار لکردام  مه 

ینیتسار ماما  نکر  مه 

ما ایبنا  متخ  هب  هن  اهنت 

ینید مام  وت  مسق  هللاو 

تماقم رب  وچ  درگن  یسیع 

تمالس دنک  ردام  زا  شیپ 

تسیک یفطصم  تشهب  وت  زا  ریغ 

تسیک ایربک  یلو  ياتمه 

تیالو عفادم  وت  زا  ریغ 
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تسیک یضترم  یلع  هار  رد 

شرای ناج  ظفح  هب  هک  يرای 

تسیک ادف  دنک  دوخ  ههام  شش 

اپ زا  هداتف  ادخ  هار  رد 
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تسیک اشگ  هرگ  یلع  تسد  زا 

گرم مد  ات  هک  یسک  وت  زا  ریغ 

تسیک ادج  دشن  یلع  مد ز  کی 

دش ادا  یلع  کمن  قح 

دش ادف  شلگ  مه  هچنغ و  مه 

تیالو رد  ندز  شتآ 

تیالو رثوک  رضحم  رد 

نمشد غیت  فالغ  راثآ 

تیالو ردام  يوزاب  رب 

دندرک هچ  نارگمتس  هک  خوآ 

تیالو رهطم  حور  اب 

دش نوگلین  فوسخ  ربا  زا 

تیالو رونم  دیشروخ 

دییرگب نوخ  هنیدم  لها  يا 

تیالو رپرپ  ۀچنغ  رب 

تهاگلتق تسوت  هناخ  مه 

تیالو رگنس  وت  ربق  مه 

تسا نایب  تجاح  هک  هتکن  ره 

تسا نایع  تا  یفخم  تبرت  زا 

هداهن یلع  فک  هب  ناج  يا 
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هداتف اپ  ریز  هب  نآرق 

هلمح تقو  هب  ودع  هللاو 

هدارا هتشاد  وت  لتق  رب 

هتسب لادم  وت  يوزاب  رب 

هداهن ناشن  تخر  هام  رب 

ربمیپ رکیپ  هب  دروخ  یم 

هداعا يدش  یم  هک  هبرض  ره 

دمحا تخد  هب  متس  هنوگ  نیا 

هداز لالح  دنکن  زگره 

تیاور نیا  سیونب  مثیم 

تیالو ةدیهش  تسارهز 

----------

ینآرق نایب  اب  تناوخانث ، ادخ  يا 

( حدم  ) ینآرق نایب  اب  تناوخانث ، ادخ  يا 

یناحبس ِّیح  ِیحو  تفاصوا ، مامت  يو 

یناوضر ياه  هلال  رشح ، ات  تا  هلالس  يو 

یناب ار  دوب  تسه و  وناب ، ار  شرف  شرع و 

یناث دّمحم  مه  لوا ، ِّیّلجت  مه 

ینارمع یلع  اب  رگنس ، مه  رای و  وفک و 

****
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هللا باتک  ِردام  ارهز -؟ ای  وت  یتسیک 

رون ردق و 
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هللا باتک  ِرثوک  نیسای و  و 

هللا باتک  رسمه  هللا ، باتک  رتخد 

هللا باتک  روای  هللا ، باتک  رواد 

هللا باتک  رظنم  هللا ، باتک  رهظم 

ینابر لامج  اب  ینامحر  نایب  اب 

ارهز يربمیپ  ای  ییادیپ ، يادخ  وت 

ارهز يردیح  تسد  لسرم ، دمحا  ناج 

ارهز يردام  كاپ  ار ، احیسم  هدزای 

ارهز يرگید  نکر  ار ، شنیرفآ  نکر 

ارهز يرترب  قلَخ  اما ، یقلاخ  نود 

ینادنخس نانچمه  تسا ، لال  تندوتس  رد 

****

تیوسیگ ِرات  ْرات  دمحا : تنج  رطع 

تیور ۀیآ  هیآ  هللا : یلو  فحصم 

تیوج زا  همشچ  همشچ  اه : تمحر  ِرحب  ِرحب 

تیوخ رد  هتکن  هتکن  ربمغیپ : قلُخ  فصو 

تیوک رد  هظحل  هظحل  رئاز ، ایبنا  حور 

ینابرق هتسد  هتسد  تداب  ایلوا  ناج 

ینید ار  سنا  نج و  دَْوبن  تتیالو  زج 

ینییآ مسر و  تسین  ار  ام  تتعاطا  زج 
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ینیب ازج ، فص  رد  نوچ  ار  دوخ  ناتسود 

ینیچرب هناد  هناد  كاشاخ  زا  هناد  وچمه 

ینیثیغا همطاف  دنرآ : ادص  ادصکی 

یناطلس ِرادتقا  ِزور  نآ  ار  وت  دزس  یم 

****

ییارهز تسادخ  مه  تقلخ ، ِیمامت  مه 

ییارهز تساضترم  ییارهز ، تسافطصم 

ییارهز تساهتنا  ییارهز ، تسادتبا 

؟ ییارهز تساجک  ؟ یک دنسرپ : یم  رشح  زور 

ییارهز تسام  نید  شاب ، دهاش  وت  ادخ  يا 

ینارون قیرط  نیا  تسوت  يوس  هب  یهتنم 

نامیا زا  تسا  یبتکم  شماگ ، ره  وت  ربنق 
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نآرق زا  تسا  يا  هیآ  شفرح  ره  وت  ۀضف 

ناوضر زا  تس  يا  هلال  شدرف  ره  وت  ۀعیش 

نازیم رد  طارص و  رد  دنزغل ، ایبنا  وت  یب 

نامهم تملاع  قلخ  وت ، رهم  كاخ  بآ و 

ینامهم مزب  وت  رب  ناکما  تعسو  هکلب 

****

دراد يرگنل  وت  نوچ  نامیا ، تمصع و  کلف 

دراد يرهظم  وت  نوچ  هدرپ ، رد  بیغ  نسح 

دراد يرثوک  وت  نوچ  یحو ، باتک  بحاص 

دراد يرسمه  وت  نوچ  ردیح - یفطصم - ناج 

دراد يروای  وت  نوچ  ملاع ، همه  ِروای 

ینابهگن یلع  زا  ناج ، لذب  هب  يا  هدرک 

تنایرگ مشچ  کشا  يراج  ام  مشچ  يا ز 

تناهنپ رازم  زا  ادیپ  تتبرغ  ِّرس 

تناماد هب  لد  نوخ  مغ ، راب  هصغ ، هوک 

تنازوس عمش  وچمه  بآ ، مغ  شتآ  هدرک 

تنابرق هب  نم  ناج  تفگ : ربمیپ  اهراب 

؟ ینابرق وت  رد  تشپ  یتشگ  وا  دعب  هچ  زا 

****

يراک تا  هنیس  مخز  نیگنس ، تیوزاب  درد 
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يراج تا  هدید  کشا  لد ، رد  ناهن  تا  هلان 

يرای دوخ  ماما  زا  يدرک ، نانمشد  نیب 

يراکمتس نیا  زا  هآ  دادیب ، همهنآ  زا  داد 

!؟ يرادنید ِياعدا  نید و  ردام  لتق 

یناملسم نینچ  زا  رفاک  دنک  یم  مرش 

دندروخ کمن  اه  لاس  تنادکمن  زا  تما 

دندرب افج  ِهر  زا  ار  تقوقح  ضوع  رد 

دندرزآ تبلق  زاب  تغاد ، رگج  رب  دوب 

دندروآ مزیه  راب  شود ، رب  لگ  هتسد  ياج 
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دندرم فرش  تریغ و  ناشاه  لد  هب  اییوگ 

یناسنا يوخ  قلخ و  نانآ ، رد  دُرم  هک  ای 

****

مدآ ینب  لد  رد  تغاد ، زا  تسا  یشتآ 

مک ددرگن  شا  هلعش  رشحم ، ات  هک  یشتآ 

مرحمان وید  تسد  دنوادخ و ، تروص 

مد رد  یبن  خر  رب  یلیس ، نآ  ياج  دنام 

« مثیم  » ازج فص  رد  تما  نینچ  رب  ياو 

یناشیپ هب  دبا  ات  دنام  ناشگنن  غاد 

----------

وت نادنزرف  كاخ  قیالخ  يا 

( حدم  ) وت نادنزرف  كاخ  قیالخ  يا 

وت نادنخ  بل  رد  دمحا  بلق 

ترذوب ياپ  هدیسوب  یتسار 

تربنق لالب و  قاتشم  دلخ 

هدش لئاس  ترد  تشپ  یملاع 

هدش لزان  تا  هضف  رب  هدئام 

نینمآ اهولخداف  تناتسوب 

نیمالا حور  کی  هخاش  رب  شلگ  ره 

تنماد رب  ایبنا  لیخ  تسد 
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تنت شوغآ  ردربمغیپ  حور 

تسا یندید  ردیح  مشچ  اب  وت  يور 

تسا یندیسوب  ردپ  يوس  زا  تتسد 

يا هدنب  ییادخ  اما  يا  هدنب 

يا هدنز  ییادخ ، دراد  ادخ  ات 

تسادتبا نسح  تآرم  وت  نسح 

تسادخ هجو  نوچ  تسا ، یقاب  وت  هجو 

تسا مدآ  دوجو  تکاخ  زا  یتشم 

تسا میرم  کی  وت  ناتسب  لگ  ره 

هدش قتشم  ادخ  مان  زا  تمان 

هدش قح  ات  قح  نازیم  يدش  وت 

لزی مل  يادخ  يوس  زا  ترهم 

لزا زا  شتآ  داب و  كاخ و  بآ و 
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تشرس وکین  میرم  تدالو  رد 

تشهب بآ  اب  تسش  ار  ترکیپ 

تسرد میرم  تمصع  تسد  هکلب 

تسش وت  مادنا  هب  ار  رثوک  بآ 

تسادتبا زا  شیپ  دیشروخ  وت  يور 

تسادخ کلم  تعسو  ات  وت  رون 

رتشیپ تیانث  رد  متفر  هچره 

رتشیب ریحت  رد  متشگ  قرغ 

هتخود تجورع  رب  ات  دوخ  مشچ 

هتخوس رپ  تفرعم  قارب  زا 

تفگ كاپ  یح  هک  يردقلاهلیل 

تفگ كاردا " ام  َو   " مه دمحم  رب 

یتسیز قیالخ  نیب  رد  هچرگ 

یتسیک دناد  درک  تقلخ  هکنآ 

وت سای  غاب  غرم  اوح ، حور 

وت ساتسد  هناد  مدآ ، قزر 

تُرپ تسد  رب  قلخ  لک  مشچ 

ترداچ ياه  هتشر  اروح  فلز 

نتشیوخ سرد  وت  زا  دریگب  ات 

نخس مه  دش  نیما  لیربجوت  اب 
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تسوت هاج  لالج و  زا  فقاو  هک  وا 

تسوت هاگشناد  لیصحتلا  غراف 

تفرگ اپ  تباجح  زا  تمصع  هک  يا 

تفرگ انیبان  ز  ور ، وت  زج  هب  یک 

تا هدادلد  اعد  ریبکت و  دمح و 

تا هداجس  رب  هدجس  هدرب  هدجس 

زاین تهاگرد  هب  هدرب  اعد  يا 

زامن زاورپ  تسوت  زامن  زا 

توکس رهم  دنز  بل  رب  نامسآ 

تونق رکذ  دونشب  تناهد  زک 

مالکاریخ ار  قلخ  تمالک  ره 

مالس رواد  يوس  زا  تمالس  رب 

ریگنماد تسا  هللاوه  لق 
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وت

وت ریبکت  رب  هیرخف  قح  هدرک 

مالس ضرع  ترضحم  رد  دنک  ات 

مایق ربمغیپ  هدرک  تیاپ  شیپ 

تسوت ریهطت  هنشت  تمصع  حور 

تسوت ریسفت  ادخ  ردقلا  هلیل 

تسایبنا نابیاس  وت  رداچ 

تسایربک سدق  رون  زا  تا  هماج 

تلگ تشخ و  هناخ  یتسه  بلق 

تلزنم یهلا  نیسوق  باق 

تسوت ناسحا  زا  زیربل  نامسآ 

تسوت ناملس  قشاع  تنج  غاب 

رون ُهللا  هیآ  رد  وت  فصو 

رود رود  تناتسآ  زا  دب  مشچ 

لوسر تخد  يا  تتیب  رد  ایبنا 

لوخد نذا  یب  دنراذگن  ياپ 

تسا رواد  یح  وت  تیبلا  بحاص 

تسا ربمغیپ  نآ  زور  ره  رئاز 

دنتخوس ار  ایربک  تیب  فیح 

دنتخوس ار  ایبنالا  متخ  بلق 
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----------

ربمیپ رهب  ار  وت  حدم  ادخ  هدناوخ  يا 

( حدم  ) ربمیپ رهب  ار  وت  حدم  ادخ  هدناوخ  يا 

رثوک هب  ریهطت و  هب  هدیشخرد  وت  فصو 

هنیما هقیدص ، هیضرم و  هیضار و 

رهّطم يارهز  هموصعم و  ةروصنم 

دّمحم نآرق  وت و  ییادخ  هجو  مه 

 ردیح یماح  مه  یهللادی و  تسد  مه 

میرم ود  مام  مه  ییاسیع و  ود  مام  مه 

رجاه میرم و  هیسآ و  زا  يرترب  مه 

كالول ۀجاوخ  ادخ  تسد  يا  وت  تسد  رب 

ررکم هسوب  دنز  راب  دص  هن  راب  کی 

یسنا ۀّیروح  ییاروح و  ۀّیسنا 

رتارف ود  ره  زا  تمنیب  یم  همه  نیا  اب 
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وت سفن  زا  تشهب  يوب  دمد  دنیوگ :

رطعم تسوت  سفن  زا  تشهب  هللاو  - 

تمایق زور  رد  وت  رادولج  لاکیم ،

رشحم ۀصرع  رد  وت  رادملع  لیربج ،

دیشروخ ود  هام و  ود  قرشم  وت  هناخ  مه 

رتخا هدزای  کلف  تکاپ ، نماد  مه 

شنیسح هب  دزان  هک  تسا  یهلا  تاذ  نیا 

ردام وت  هب  دزان  هک  تسا  نیسح  صخش  نیا 

نادرگب هتشگ ! یبن  ِبلق  ترس  رود  يا 

ربنق هضف و  رس  رود  مرک  ار ز  ام 

لماح هدمآ  کلم  تشه  ادخ  شرع  رب 

رورس هدمآ  کَلم  راچ  کَلم  لیخ  رد 

لسوت تسد  تیوس  هب  هتفرگ  راچ ، نآ 

رس تمدق  كاخ  هب  دنداهن  تشه ، ِنیو 

هرامه تسا  شرع  هدنزورف  دیشروخ 

روانش وت  رون  ِمی  رد  دَوب  هک  لد  نآ 

زجاع همه  تیانث  يا ز  ار  وت  فاصوا 

ربمیپ تسا  هدنونش  ادخ و  هدنناوخ 

دنناوخب دنیوگب و  دنسیونب و  تقلخ 

رسیم وت  حدم  نتفگ  دَوبن  زگره 
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تسالاعت دنوادخ  تسد  نامه  وت  تسد 

ربمیپ دیسوب  دش و  مخ  ارچ  تسین  رگ 

دمحا هب  میظعت  همه  ار  لُسُر  حاورا 

رواد تمصع  يا  وت - هب  دّمحم  میظعت 

وناب وت  هب  مدآ  ۀبوت  ادخ  لوبقم 

رتخد وت  اّوح ز  ترضح  اعد  جاتحم 

ممصخ وت  مصخ  اب  هک  وت  رهم  هب  دنگوس 

ردارب دنزرف و  ردام و  ردپ و  یتح 
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دوب یلع  دوب و  یلع  زارفارس  مالسا ،

رسمه وت  شیدوب  هک  زارفارس  هتسویپ 

رگنس يدوب و  هرز  وچ  ار  ادخ  نید  وت 

رگنس يدوب و  رپس  تسد و  یلع  رهب  وت 

تسا نآ  زا  رترب  وت  ۀضف  مسق  هللاو 

رهوگ رُد و  شیاپ  هب  دنناشف  هکنیا  زا 

یکاپ هدش  تیاده  وت  باجح  طخ  رد 

رخسم هتشگ  ایح  وت  فافع  سرد  اب 

تراسج درک  تخُر  تایآ  هب  هک  یتسد 

ردیح ۀناخ  رد  هب  دز  دگل  هک  ییاپ 

! شتآ رد  داب  ورف  داب  ورف  ياپ  نآ 

! رکیپ داب ز  ادج  داب  ادج  تسد  نآ 

!؟ مصخ سجن  تسد  هللا و  لوسر  نآرق 

!؟ رذآ ۀلعش  همطاف و  مرحلا  تیب 

؟ تیالو تیب  زا  يرادفرط  دوب  نیا 

؟ رثوک ةروس  زا  ینابهگن  دوب  نیا 

!؟ ندومن مالسا  يوعد  ندز و  ارهز 

رفاک هللاو ز  موق ، نیا  دنرت  كاپان 

ار یلع  دنزرف  رسمه و  نیک  دنتشک ز 

ربیخ قدنخ و  دحا و  ردب و  ۀنیک  اب 
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دش تخُر  هب  تراسج  تسد  کی  هن ز  اهنت 

رگید ِتبرض  تنت  هب  دمآ  فرط  ره  زا 

تولهپ هب  هبرض  نآ  دز ، توزاب  هب  مخز  نآ 

ررکم هکلب  ار  وت  رابکی ، هن  دنتشک 

تولهپ هب  دروخ  دش و  زاب  رد و  تسکشب 

رد زا  یکی  تدیسر ، راوید  هبرض ز  کی 

متس هتسویپ  همطاف  ادخ  هب  مثیم » »
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دید

رگمتس موق  نآ  رب  داب  دبا  نیرفن 

----------

تردام هدناوخ  ردپ  هک  یفطصم  تخد  يا 

( حدم ) تردام هدناوخ  ردپ  هک  یفطصم  تخد  يا 

تربارب رد  بدا  هب  ایبنا  هتسب  فص 

دینش یم  كالول  هجاوخ  هک  یتسیک  وت 

ترورپ حور  سفن  زا  تشهب  يوب 

تا هّضف  ناماد  هب  تسد  هداهن  اروح 

تربنق ناسحا  هب  مشچ  هدوشگ  ناملغ 

قح يایلوا  ۀلسلس  رشح  حبص  ات 

تّربش ریّبش و  تضهن  ربص و  نویدم 

تا هچوک  راوید  هب  هرهچ  هداهن  ملاع 

ترّقحم تیب  رد  رب  هداتس  تقلخ 

تهگرحس ياه  همزمز  هب  یلع  شوگ 

ترّونم لامج  هام  هب  یبن  مشچ 

شون هعرج  دنتشگ  وت  ضیف  رحبز  ملاع 

ترثوک هدناوخ  لجوزع  يادخ  ور  ناز 

تا هناتسآ  رد  هب  یجتلم  لاکیم 

ترضحم هب  يدبع  وچ  هداتسیا  لیربج 
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دنتریح هب  شلامکز  ایبنا  هک  نآ  اب 

ترسمه وت  لالجز  دتفوا  تریح  رد 

تساوگ ادخ  یئادخ  لوسر  مدق  ات  رس 

ترکیپ شوغآ  مه  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم حور 

تیبرت نسُح  يردام و  رادتقا  رد 

ترتخد تسا  يربک  بنیز  وچمه  هک  سب  نیا 

رون ردق و  ریهطت و  رثوک و  یتا و  له  رد 

ترتسگ حدم  ادخ  تاذ  هدوب  هتسویپ 

تسین جایتحا  كدف  غاب  هب  ار  وت  زگره 

تربنق ناملس و  قشاع  دلخ  غاب  يا 

مرک زا  ریپ  يا  هلئاس  يارب  زک  وت 

ترب زا  يرآ  نورب  فافز  نهاریپ 

اطع ینک  لئاس  هب  هنسرگ  بش  هس  یشاب 

ترگید نازیزع  ياذغ  دوخ و  توق 

ياوه رد  یک 
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شالت ینک  یم  كدف  ذخا 

ترّخسم یتیگ  ود  تسخن  زا  هدوب  يا 

نید ّلک  هک  يدرک ، هّجاُحم  نآ  زا  هللااب 

ترفاک مصخ  زا  رطخ  رد  دوب  هداتفا 

قلخ هب  دوش  یم  متس  ملظ و  هچ  ره  رشح  ات 

ترهوش قح  وت و  قح  بصغز  دشاب 

وت قوقح  بصغ  ردیح و  قوقح  بصغ 

ترگمتس مصخ  ۀشقن  تسخن  زا  دوب 

قح ریش  رای  يا  تیالو و  یماح  يا 

ترگنس ۀناخ  یلا  هتفرگ  دحا  زا  يا 

رشح زور  هب  رگدوبن  بجع  مسق  هللااب 

تردام دنناوخب  مامت  ناربمغیپ 

تا هضف  نامادز  وفع ، تارب  دزیر 

ترپرپ ياه  لگز  دلخ ، میمش  دزیخ 

تنسحم نوخ  زا  تعافش  لگ  دیور 

ترغصا قلح  زا  تمحر  طیحم  دشوج 

قلخ هب  دسر  یم  ینک  روبع  اجک  ره  زا 

ترورپ حور  سفن  زا  تشهب  يوب 

مارتحا هب  ترانک  هداتس  نسح  وس  کی 

تربارب رس  یب  نت  اب  نیسح  وس  کی 
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ار قلخ  یمامت  هانگ  بجع  دوبن 

ترواد تاذ  وت ، نسحم  نوخب  دشخب 

تشهب هر  یئوپب  هقان  راوس  رب  وت 

ترشحم قلخ  همه  هدایپ  رس  لابند 

قلخ رامش  یب  متس  زا  مئاد  هک  ادرد 

ترت ةدید  زا  دز  جوم  کشا  يایرد 

تا هیالولاراد  رد  رب  دندز  شتآ 

ترتوکن لگ  زا  خر  رب  دندز  یلیس 

رفن لهچ  مدینش  هن  نت  ود  هن  درف  کی 

ترس رب  تخیر  یلع  ناگدید  شیپ  رد 

کیل ، مایق يدرک  يداتفوا و  ياپ  زا 

تربهرز دش  ادج  هنایزات  هب  تتسد 

توبن رهپس  ۀسمش  يا 
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دوبن اور 

ترونم يور  هب  دنشک  هیس  ربا 

شترسح کشا  هیس  كاخ  هدید  قرف و  رب 

ترداچز دیوشن  كاخ  کشا ، هب  وکنآ 

رد تشپ  هب  یتح  هزرابم  نید  مصخ  اب 

ترتسب هب  یتح  هدهاجم  قح  ریش  رب 

وتز یتسود  یلع  سرد  تفرگ  دیاب 

ترتخد تسا  هتفرگ  سرد  وت  زا  هک  ناسنآ 

یتمارک نک  وت ، يرای  اجک و  مثیم ) )

تروای زوس  ناهج  مظن  هب  دوش  دیاش 

----------

رتروهشم نیمز  زا  اه  نامسآ  جوا  رد  يا 

( حدم ) رتروهشم نیمز  زا  اه  نامسآ  جوا  رد  يا 

رتروهشم نیما  لیربج  یتح ز  کلف  رد 

رتروهشم نیرب  شرع  زا  شرع  زارف  رب 

رتروهشم نینمؤملاریما  نبا و  با و  زا 

ملق حول و  قلاخ  كاپ  تاذ  يادن  اب 

ملع تیوکین  مان  دش  نت  جنپ  نایم  رد 

يرورپ دمحا  تخد  دمحا  هچ  دمحا  رتخد 

يردیح ردیح  رهب  هکلب  هن  ردیح  رسمه 
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يرتالاب ایبنا  مامت  زا  دمحم  زج 

يردام ار  ایلوا  ایبنا و  یتسه  هک  ره 

تشهب يونابراچ  ره  ردام  هناگی  يا 

تشهب يوب  زا  دش  رپ  دمحم  تیاه  سفن  اب 

وت ياپ  كاخ  شرع ، دبع و  دبع  تنایشرع 

وت ياج  دمحم  بلق  دوب  یتسه  اجک  ره 

وت ياربک  بنیز  ملاع  ود  تاداس  رخف 

وت ياسیع  هدزای  ریسا  میرم  یسیع 

دناوت نازینک  سوب  نیمز  اه  ینامسآ 

دناوت نازیزع  ملاع  رد  دنتاداس  هچ  ره 

دنک یم  میرم  زاجعا  اعد  تقو  تا  هضف 

دنک یم  ملاع  تاداس  رب  رخف  مه  تربنق 

دنک یم  مسجم  ار  تمصع  نامیا و  تتماق 

وت نسح  رب  میظعت  نانج  رد 
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دنک یم  مدآ 

دوش یم  لزان  وت  نأش  رد  ریهطت  ۀیآ 

دوش یم  لزان  وت  نان  کی  لذب  رد  یتا  له 

مالس قح  زا  شدرآ  لیربج  هک  يراد  يردام 

مامت شیالوت  اب  تمعن  هک  يراد  يرهوش 

ماما ناج  ظفاح  شربص  هک  يراد  يرتخد 

مادم دشوج  شمد  زا  نآرق  هک  يراد  يا  هضف 

وت تسیک ؟ دمحا  ناج  دمحا  بلق  دمحا  تسه 

وت تسیک ؟ دمحم  مشچ  رد  موصعم  هدراچ 

دوش یم  او  هرگ  وت  ياعد  اب  ار  ایبنا 

دوش یم  ابیز  وت  رهم  زا  تعاط  ار  ایلوا 

دوش یم  ایرد  وت  مشچ  شدرگ  کی  اب  هرطق 

دوش یم  اضما  وت  تسد  اب  نینوک  تعاط 

ییوت دریگ  وربآ  مه  وربآ  وا  زا  هکنآ 

ییوت دریگ  ور  روک  مشچ  هک ز  یباتفآ 

تسوت حادم  نیملاعلا  بر  وت  فاصوا  ام و 

تسوت حادم  نیما  لیربج  یحو  مالک  اب 

تسوت حادم  نیلسرملا  متخ  كالول  ۀجاوخ 

تسوت نامهم  نینمؤملاریما  نآرق  رواد 

دنک یم  مسبت  دراد  ار  وت  يوب  ات  هلال 
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دنک یم  ملکت  وت  اب  ادخ  یحو  لماح 

وت تسیک ؟ ربمیپ  يولهپ  ود  نیبام  حور 

وت تسیک ؟ ردیح  رای  نمشد ؟ رهش  کی  لد  رد 

وت تسیک ؟ رد  سپ  رد  تیالو  هار  ۀتشک 

وت تسیک ؟ رواد  یح  يادخ  نوخ  ردام 

تسد يور  رب  یفطصم  ياه  هسوب  لگ  ار  وت  يا 

تسکش تیوزاب  غیت ، فالغ  زا  یمرج  هچ  اب 

دنتخاس مه  اب  تخس  هفیقس  رد  نایوج  هنتف 

دنتخاب ار  دوخ  نآرق  دوخ ، مالسا  دوخ ، نید 

دنتخادرپ وت  هب  ار  تلاسر  رجا  دگل  اب 

ار ز الوم  ياهنت  یماح 
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دنتخادنا اپ 

دنتخورفا دسح  لخب و  مزیه  زا  یشتآ 

دنتخوس ربمیپ  يدوب  شرئاز  هک  يرد  نآ 

یتشاد ناوارف  هودنا  هکنآ  دوجو  اب 

یتشاد نایرگ  مشچ  اب  لد  غاد  يور  غاد 

یتشاد نارجه  درد  ولهپ ، مخز  وزاب ، جنر 

یتشاد ناج  نت  هب  ات  تیامح  يدرک  یلع  زا 

نیرفآ بنیز  يارهز  يا  يداد  بنیز  دای 

نینچ نیا  تیامح  دیاب  نتشیوخ  ماما  زک 

تفرگ ردام  زا  سرد  یلفط  نارود  زا  بنیز 

تفرگ ردیح  زا  تردق  تفرگ و  ردام  زا  تریغ 

تفرگ رفاک  نمشد  زا  ناما  دناوخ و  يا  هبطخ 

تفرگ رس  زا  یگدنز  تیالو  وا  باطخ  اب 

درک ریسفت  ار  هللاراث  نآرق  شا  هبطخ 

درک ریبکت  زا  زیربل  ار  هفوک  البرک و 

تسا ردام  تسا و  ردام  رس ، ات  ياپ  بنیز  تسیک 

تسا رگید  نیسح  کی  مه  نسح  مه  بنیز  تسیک 

تسا رثوک  رثوک  ناماد  رد  هکنآ  بنیز  تسیک 

تسا ملاع  نارباص  مام  ارهز و  رتخد 

تسا مثیم  ياه  لخن  شنسح  غاب  زا  يا  هویم 
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----------

ترگداد دحا  زا  تاولص  و  دورد ، يا 

( حدم  ) ترگداد دحا  زا  تاولص  و  دورد ، يا 

ترختفم ادخ  نیّیبن و  ناماما و  يا 

تمرک يوک  مداخ  نانج  غاب  نزاخ 

ترجش خاش  یطوط  ادخ  یحو  لماح 

میسن سودرف  شوخ  يوبب  زان  دنکیم 

ترد كاخ  زا  دََرب  يرابغ  هارمهب  رگ 

دنسوب یم  ردپ  تسد  اج  همه  رد  نارتخد 

تردپ تتسدب  هسوب  دنز  هک  یتسه  هک  وت 

دیجم دنوادخ  نامرفب  هک  یتسه  هک  وت 

ترشبلاریخ هتشارفارب  میظعت  هب  دق 

ار وت  دنگرب  همه  نابوخ  يدیحوت و  لخن 
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ترمث ناماما  هدنخرف  يرون و  رجش 

باذع مرش  زا  مَدَع  رایدب  ددنب  تخر 

ترذگ تمحر  رهظم  يادتف  رشحم  هبرگ 

ینک یهن  یهد و  نامرف  وت  هک  یماقم  رد 

تردق اضق و  میظعت  هب  دنمالغ  ود 

دش یم  ترینم  يور  هتفیش  رتشیب 

ترتشیپ زا  رتشیب  یبن  دیدیم  هچره 

دیدرگرب لسر  متخ  يوسب  ریحت  اب 

تربخاب ناهج  ود  ّرس  تفای ز  یلع  ات 

دتفا یم  مرظن  نآرقب  وچ  هحفص  هحفص 

ترگد باتک  فیصوتب  تسا  هیآ  هیآ 

فافز ماش  رد  وت  لاسنهک  خرچ  نیا  ریز 

ترب يرآ ز  رد  قافنا  یپ  ون  ۀماج 

دوبن ملاع  نودب  ملاع  ود  دنوادخب 

ترسپ تخد و  رهوش و  بَا و  ّماو و  وت  نوچ 

نایخزود رظن  رد  دوش  هلال  اه  هلعش 

ترظن خزود  يوس  ات  ادخ  مشچ  يا  دتفا 

اروت تسا  یعوضخ  هچ  یئوضخ  هچ  یصولخ  هچ 

ترحس زامن  هب  دیامن  رخف  ادخ  هک 

اقب داد  یلع  هب  لوسر و  هب  باتک و  هب 
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ترصتخم یگدنز  وت و  هاتوک  رمع 

يدوب لسرم  دمحا  مدقب  اترس  هک  وت 

ترمک یناوج  ماّیا  رد  تشگ  مخ  هچ  زا 

یهنگو مرج  هچب  ییادخ  تآرم  هک  وت 

ترمق نوچمه  خر  یلیس  هتشگ ز  نوگلین 

يداتفا اپ  وت ز  ات  یلع  تسد  دش  هتسب 

ترگج نینوخ  رهوش  یسک  یب  زا  هآ 

دنگوس بنیز  هلان  یّلع و  هاگن  هب 

ترسب دمآ  هچ  هچوک  نآ  رد  دید  ترسپ 

تخوس یم  ملاع  یتسه  همه  هک  ین ، تا  هناخ 

ترصب کشرس  هلعش  نآ  رب  تخریمن  رگ 

« مثیم »
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دورس زوس  ناهج  مظن  نیا  هک  زورنآ 

ترت مشچ  وت و  نازوس  لد  دای  دوب 

----------

ردیح مشچ  هب  ادخ  حور  يا 

( حدم ) ردیح مشچ  هب  ادخ  حور  يا 

ربمیپ رکیپ  هراپ  يا 

یحو رتخد  یحو و  ردام  يا 

رواد یح  ردق  هلیل  يا 

میظعت هدرک  حیسم  ياسیع 

ردام هب  نآ  زا  دعب  وت  هب  لوا 

نآرق تسا  وت  فصو  رتفد  کی 

رثوک وت  هحیدم  رطس  کی 

تیور تسا  دمحم  نآرق 

تیوگتفگ هرامه  تسا  یحو 

تسا بآ  وت  تیالو  هنشت  ام 

تسا باحس  وت  لذب  یکشخ و  ام 

تسا هاوگ  ادخ  وت  هیاس  یب 

تسا بارس  مه  تشهب  رازلگ 

تقلخ زومر  نیرت  هدیشوپ 

تسا باتفآ  لثم  وت  مشچ  رد 
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تمصع تسا  وت  غاب  هلال ز  کی 

تسا باجح  تنمرخ  هشوخ ز  کی 

وناب وت  رضحم  هب  لییربج 

وناز تسا  هدز  بدا  ضرع  اب 

دراد راختفا  وت  هب  قلاخ 

دراد رابتعا  وت  تقلخ ز 

دمحم تتروص  ندید  اب 

دراد رارق  شلد  هنیس  رد 

حور دوش  یم  وت  هگن  اب  نت 

دراد راهب  تسفن  زا  حور 

دنسرخ تسا  وت  رهم  هب  هک  سک  ره 

دراد ران  مشخ  میب ز  یک 

یهلا قلطم  تمصع  يا 

یهاشداپ تسار  وت  رشح  رد 

تمارک تا  هضف  لئاس  يا 

تمایق ات  هعیش  ردام  يا 
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نامیا مامت  يا  وت  هب  دزان 

تماما توبن و  دیحوت و 

ام لد  ییام و  لد  رد  وت 

تماقا تا  هنیدم  هب  دراد 

هرامه یکتم  وت  هب  نآرق 

تمالس هتفای  وت  نامیا ز 

تنیبنیز نیهر  مالسا 

تنیسح زا  تایح  تفای  نید 

دیشروخ راپسهر  وت  يوک  رد 

دیشروخ راب  رون  وت  رهم  اب 

هام هدراهچ  زا  يا  هموظنم 

دیشروخ راهچ  لغب  هب  يراد 

ایرد رازه  وت  هرطق  ره 

دیشروخ رازه  وت  هرذ  ره 

دیبات هک  دش  قلخ  وت  رون  زا 

دیشروخ راگزور  هلق  رب 

ارهز باتفآ  ردام  يا 

ارهز باتب  ام  هب  رشح  رد 

هدیرفآ تسه  هدوب و  ات 

هدیرفاین ادخ  وت  نوچ  نز 
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هظحل هظحل  تشهب  دمحا ز 

هدینش ار  وت  سفن  يوب 

ار اه  هدیدن  یبن  هک  قحلا 

هدید وت  هدیدن  يور  رد 

یتسا دمحم  وت  وت و  دمحا 

هدیسر ام  هب  ربخ  هنوگ  نیا 

تسام لفحم  غارچ  وت  رکذ 

تسام لد  هبعک  وت  راوید 

لآ ردام  لوسر و  تخد  يا 

لاب یلع  رب  جورع  تقو  يا 

دمحم هنیس  فحصم  يا 

لاماپ هنوگچ  وت  تمرح  دش 

رون هفیحص  فلا  تماق 

لاد يدش  مغ  هوک  هک ز  ادرد 

یحو هناتسآ  رد  هک  دش  نوچ 
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لاح زا  یتفر  روش  همه  نآ  اب 

یحو نشلگ  دوبک  سای  يا 

یحو نماد  هب  نازخ  هدیدرگ 

هنایشآ شرع  ریاط  يا 

هنارت زا  يداتف  هک  دش  نوچ 

شتآ اجک و  نانج  رازلگ 

هنایزات اجک و  هیروح 

دنام یبن  تلاسر  رجا  زا 

هناشن تضراع  هلال  رب 

ار تا  هناخ  تخوس  هک  هلعش  نآ 

هنابز دشک  ام  هنیس  زا 

میرارش نیا  ناگتخوس  ام 

میرارق یب  روهظ  حبص  ات 

هدیسر لد  هب  تمغ  ریت  سب 

هدیمخ تدق  نامک  دننام 

سبح يدش  نورد  رد  هک  هلان  نوچ 

هدید دتفوا ز  هک  کشا  نوچ 

دمحا برق  تشهب  سای  يا 

هدیچ هخاش  تدگل ز  اب  یک 

وت خر  يدوبک  دای  اب 
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هدیرپ تیدهم  خر  زا  گنر 

تسا وت  هنیس  مخز  یمخز  لد 

تسا وت  هنیدم  ام  لد  رهش 

تهاگن نیرخآ  هب  دنگوس 

تهانگ یب  لفط  هب  دنگوس 

هتسکش يولهپ  هب  دنگوس 

تهایس يوزاب  هب  دنگوس 

تزیخ درد  حبص  هب  دنگوس 

تهاگماش کشا  هب  دنگوس 

یلیس درد  تسام  تروص  رد 

تهآ زوس و  تسام  هنیس  رد 

وت متام  کشرس  مییام و 

وت مثیم  کشا  وت  میدقت 

----------

فرش ار  ناربماغیپ  وت  يا ز 

( حدم ) فرش ار  ناربماغیپ  وت  يا ز 

فدص ار  ادخ  ناجرم  ؤلؤل و 

هیضار
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هملاع هیضرم و  و 

همطاف ای  ءاسنلا  هدیس 

لسر متخ  تریس  هنیآ 

لک لقع  لک  تمصع  لک  شناد 

وت تسیک  نید  ردام  نید  رتخد 

وت تسیک  نیمز  تاوامس و  رون 

نیرفآ حیسم  ياسیع  ود  مام 

نیرفآ حیسم  تحیسم ز  ود  رب 

مالکلاریخ وت  حدم  وت و  فصو 

مالسلا کیلع  تاداس  ردام 

نیمالا حور  یناحور  ردام 

نیمز ناگراتس  تا  هیرذ 

ییوت دمحم  ناج  یلع  حور 

ییوت دمحم  ناقرف  هروس 

تسوت ناماد  هب  تسد  ادخ  تسد 

تسا وت  ناش  لسر  متخ  يردام 

وت تسد  لسر  متخ  هگ  هسوب 

وت تسباپ  هدش  دمحم  سفن 

تنماد لگ  ریهطت  هیآ 

تندوب زا  رتشیپ  ادخ  تسه 
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دوبن مک  ام  ردام  يا  وت  رمع 

دوبن ملاع  همه  دوب و  وت  رون 

مالس مدآ  ردام  یبن  تخد 

مالس ملاع  ءاسنلا  هدیس 

تسیک حون  یلع  هب  اه  مغ  می  رد 

تسیک حور  یبن  يولهپ  ود  نیب 

کیلع مالس  تادابع  حور 

کیلع مالس  تاداس  ردام 

همه باتک  وت  رهم  فحصم 

همه باجح  وت  باجح  سرد 

ییوت ربمیپ  دوعوم  تنج 

ییوت ردیح  دمحا و  يوزرآ 

تسادتبا ملق  شقن  وت  نسح 

تسادخ تشهب  وت  كاپ  هنیس 

همه رب  دنک  رخف  ادخ  کیپ 

نخس مه  منم  هک  نیا 
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همطاف

همطاف یندب  رد  یبن  ناج 

همطاف ینت  جنپ  ره  روحم 

وت راوید  هب  هیکت  دهد  هبعک 

وت رادید  هب  هنشت  یلع  مشچ 

تسا ربمغیپ  تریس  وت  تروص 

تسا ردیح  لد  فرح  وت  تبحص 

تسا وت  ردص  قح  هدناوخان  فحصم 

تسا وت  ردق  ناهن  هک  يردق  هلیل 

تبل رب  ادخ  رکذ  مد  همه  يا 

تبش زامن  وحم  یلع  حور 

زونه تیارس  تساه  لد  هبعک 

زونه تیاعد  تسام  رس  تشپ 

تسا وت  كاپ  مرح  ناریا  روشک 

تسا وت  كاخ  زا  يا  هضبق  شبجو  ره 

همه لاح  لماش  تمرک  يا 

همطاف ینب  تاداس  ردام 

تسا همطاف  کمن  یتسه  تمعن 

تسا همطاف  كدف  یهلا  کلم 

هدش مگ  كدف  وت  كاخ  هب  هک  يا 
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هدش مگ  کلم  وت  هاپس  نیب 

اهراخ رثا  زا  دوبک  سای 

اهراب ار  وت  دنتشک  هک  فیح 

هدیسر ام  هب  هنوگنیا  وت  فصو 

هدیهشلا هقیدصلا  اهتیا 

دش ران  ررش  تلاسر  رجا 

دش راوید  رد و  اهنت  وت  رای 

اجک اروح  هفرغ  اجک  وید 

اجک ارهز  تروص  اجک  هلعش 

هدش مخ  تدق  هچرگ  یلع  ورس 

هدش مکحم  وت  تیالو ز  تشپ 

وت تسیک  یلو  هدزای  ردام 

وت تسیک  یلع  هار  ییادف 

تسا ملاع  لد  وت  تیب  شتآ 

هلعش
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تسا مثیم  سفن  نآ  زا  يا 

----------

ادخ يوب  لسر  متخ  تمَد  هدینش ز  يا 

( حدم  ) ادخ يوب  لسر  متخ  تمَد  هدینش ز  يا 

ادخ يور  یلع  مشچ  تخر  هام  رد  هدید 

ادخ يوزاب  يوزاب  یقح و  ِمشچ  ِمشچ 

ادخ يوگ  نخس  وت  نابز  یحو و  تقطنم 

ادخ يوهلاوه  ِرارسا  نزخم  تا  هنیس 

ادخ يوخ  ادخ ، قلُخ  ۀنیآ  تتقلخ 

تیور دّمحم ، نیسای  رثوک و  ِرَوس ،

تیوسیگ زا  يا  هیاس  ادخ ، ردقلا  ۀلیل 

****

وت ینابر  ۀهجو  ۀتفیش  یفطصم 

وت ینارون  تعلط  زا  يا  هلاه  اهرون 

وت یناوخانث  مرگ  رشب  نج و  کلم و 

وت ینامهم  ةرفس  زا  يا  هشوگ  نامسآ 

وت یناتسلگ  غرم  نیما  لیربج  حور 

وت ینار  نخس  تقو  دنک  زاورپ  یحو 

تسا یلع  ياحیسم  وت  مشچ  ذفان  هگن 

تسا یلع  يایحا  ۀلیل  کی  وت  يوم  ره  زار 
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****

دیوگ یم  ار  وت  حدم  ّلجوّزع  قلاخ 

دیوب یم  ار  وت  رطع  نانج  غاب  زا  ردپ 

دیوش یم  خر  وت  هاگرحس  کشا  زا  رثوک 

دیوپ یم  ار  وت  هار  فرط  راچ  زا  تمصع 

دیوب یم  ار  وت  ناملس  رد  كاخ  دلخ ،

دیور یم  کلم  وت  زینک  ياه  مدق  زا 

تسوت رئاز  هر  شرف  نیما  لیربج  لاب 

تسوت رئاح  یب  تبرت  رد  هدشمگ  ناهج  ود 

تسا هللا  لوسر  نآرق  وت  حدم  رتفد 

تسا هللا  لوسر  نامیا  ۀیاپ  وت  رهم 

تسا هللا  لوسر  ناحیر  ود  غاب  تنماد 
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تسا هللا  لوسر  ناوضر  وت  كاپ  ۀنیس 

تسا هللا  لوسر  ناقرف  ةروس  تتروص 

تسا هللا  لوسر  ناج  یلع ، ناج  وت  ناج 

يا همه  يانث  كرادا و  شناد و  زا  رترب 

يا همطاف  يا  همطاف  يا  همطاف  نامه  وت 

****

تسوت لزنم  نیمز  یشرع و  ۀلق  ریاط 

تسوت لگ  تشخ و  ۀناشاک  رئاز  لک  لقع 

تسوت لمحم  ادخ  شوغآ  فرفر و  تا  هقان 

تسوت لفحم  زا  يا  هشوگ  نانج  غاب  تعسو 

تسوت لد  رد  ادخ  ییادخ و  شوغآ  رد  وت 

تسوت لصاح  لسر ، متخ  ۀّیرذ  دبا  ات 

تسا یلع  تسد  وت  یقاس  یتمحر و  رثوک 

تسا یلع  تسه  وت  ِیتسه  یلع ، دوب  وت ، ِدوب 

ترسپ ود  مدق  كاخ  همه  مناردپ 

ترد كاخ  ازج  ِزور  ات  همه  منارسپ 

! تردپ رتخد ، وت  نابرق  هب  تفگ : تردپ 

ترگداد ِدحا  ِتاذ  ِتمصع  تردام 

ترگد ِنیسح  تساربک - بنیز  ترتخد 

ترهگ رشحم : فص  ات  یلع  ِلسن  فدص ، وت :
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یلع نیسای  ییاهاط و  یناقرف و  رون و 

یلع نیئآ  وت  یشم  یلع ، نید  وت  رهم 

****

؟ تسیک رثوک  لسر  متخ  رب  همطاف  ای  وت  زج 

؟ تسیک ربمغیپ  ۀناحیر  ود  مام  هعضب و 

؟ تسیک ردام ، وا  هب  هتفگ  ردپ  هک  ار  يرتخد 

؟ تسیک رگنس  مه  هیاپ و  مه  مدمه و  یلع  اب 

؟ تسیک رورپردپ  تخد  ادخ ، تسد  یماح 

رپس اهنت  کت و  نمشد  نیب 
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؟ تسیک ردیح ،

تسا ییارهز  یلع  یتسا و  یلع  اپارس  وت 

تسا ییارهز  یلزا  يادخ  هکلب  یلع ، هن 

ییوت تسیک -؟ رطخ  جاوما  رد  دیحوت  حون 

ییوت تسیک -؟ ردپ  يولهپ  ود  نیبام  حور 

ییوت تسیک -؟ رشب  ُِّما  باتک ، ُِّما  نید ، ُِّما 

ییوت تسیک -؟ رمق  ود  سمش و  ود  ِرجفلا  علطم 

ییوت تسیک -؟ رد ، سپ  رد  یلع  رای  نیرتهب 

ییوت تسیک -؟ رپس  ریشمش و  وزاب و  یلع  هب 

 یلع رای  یلع  رای  یلع  رای  نیرتهب 

 یلع رادفرط  رصع ، ره  هب  رشح  فص  ات 

****

تساوخ یم  یناشن  وت  ناهن  ربق  زا  هک  ره 

تسام لد  رد  نم ، لد  رد  وت ، لد  رد  شمتفگ 

تسادیپان نارگد  مشچ  هب  تسادیپ ، هک  سب 

تسارهز ِكاپ  ِتبرت  اج  همه  هنیدم ، هن 

تسادخ شوغآ  همطاف ، ِمرح  میوگ : شاف 

؟ تساجک تسین ، ادخ  هک  اجنآ  مسرپ : یم  لاح 

تسوت رئاح  ام  لد  تشهب  ِراوید  ْراچ 

تسوت رئاز  ادخ  ییادخ و  هجو  نامه  وت 
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؟ اجک رازآ  مغ و  جنر و  همه  نیا  اجک ؟ وت 

؟ اجک راوید  رد و  نیب  هلان  اجک ؟ وت 

؟ اجک ران  ررش  دود و  دمحا و  ۀعضب 

؟ اجک راکمتس  ِوید  ِمتس  روح و  يور 

؟ اجک رامسم  ۀمْدص  قح و  ِّرس  نزخم 

؟ اجک راخ  ِرس  ِشین  اجک  راخ ؟ یب  لگ 

تسا مولعم  وت  هناخ  ۀتخوس  رد  زا 

تسا مولظم  یلع  دنوادخ ، ییادخ  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1382 

http://www.ghaemiyeh.com


****

ار ایند  مشکب  شتآ  هب  کیدزن  هدش 

ار امظع  ِمتس  نیا  مرگن  یم  اییوگ 

ار ارهز  نَزب  تفگ : نالف  هب  ینالف  هک 

ار اهاط  ِمرح  شتآ ، هب  دنازوس  هک  نآ 

ار الوم  ادخ ، سومان  نتشک  اب  تشک 

ار اپ  تراسج ، هب  تیالو  باب  رب  وچ  دز 

ار همه  ناور  تخوس  رد و  هب  دز  يدگل 

ار همطاف  ینب  تاداس  موس  کی  تشک 

دز شتآ  ار  وت  تیب  ودع  تسد  طقف  هن 

دز شتآ  ادخ  تسه  همه  هب  ناطیش  تسد 

دز شتآ  الو  لها  هتخوس  لد  هب 

دز شتآ  الب  برک و  ِمرح  رب  ادخ  هب 

دز شتآ  ادهش  بلق  هب  رشح  ِفص  ات 

دز شتآ  افج  ار ز  نیما  لیربج  لاب 

دزوس ملاع  لد  رشحم  فص  ات  ررش  نیز 

دزوس مثیم »  » ۀنیس لد ، شتآ  نیا  ياپ 

----------

نآرق ياپ  ات  رس  تآرم  اپ  هب  ات  رس  تدق  يا 

( حدم ) نآرق ياپ  ات  رس  تآرم  اپ  هب  ات  رس  تدق  يا 
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نآرق يادیپان  ارسا  همه  ادیپ  ار  وت  يو 

هّمئالا ما  یلع  جوز  یبن  تخد  نیهب  يا 

نآرق يامیس  تخر  يو  یتسه  شخب  ناج  تمد  يا 

تیانث رد  میوگ  هچ  ای  تحیدم  رد  مرآ  هچ  نم 

نآرق ياج  ره  رد  هتفگ  تیانث  حدم و  ادخ  يا 

ترینم يور  هنیس و  تسد و  هب  دمحا  دز  هسوب 

نآرق ياپ  ات  رس  وت  یتسه  رس ، هب  ات  اپ  زا  دید 

یشخبب ناج  تراشا  اب  رگ  بجع  ین 
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يریگب ناج 

نآرق يامیا  ادص  ود  تمشچ  شدرگ  کی  ره  هب  يا 

لزان تشگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رب  نآرق  هک  يردق  بش  نآ 

نآرق ياناد  وت  دوب و  نآرق  يانیب  ترهوش 

تقلخ زاغآ  زا  هتشونب  تا  هنیس  باتک  رد 

نآرق يامسالا  مّلع  هتکن  تردق ، تسد 

ّتنج رصق  زارف  رب  رواد  برق  ماقم  رد 

نآرق ياناوخ  طخ  مدآ  تطخ  لاخ و  رد  هدناوخ 

یتسه وت  مناد  ردقنآ  یتسه  هک  مناد  یمن  نم 

نآرق يابرقلا  يوذ  ردق و  رثوک و  یتا و  له 

هتکن هتکن  هلمج  هلمج  هیآ  هیآ  هحفص  هحفص 

نآرق يامظع  تیآ  يا  دش  قدص  نآرق  وت  رد 

دمحا صخش  زا  ریغ  هب  رتالاب  وت  ردق  ایبناز 

نآرق يانثتسا  هب  رتایوگ  وت  قطن  همه  زا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دننام  هدوتسن  ار  وت  صخش  سک  چیه 

نآرق ياتکی  قلاخ  زج  تخانشن  سک  چیه 

تنیشنمه رواد  درک  ینیشنمه ، یب  نوچ  دید 

نآرق ياب  تحت  زاغآ  ۀطقن  نآ  یلع  اب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم صخش  رب  هک  يدوب  قح  نونکم  رهوگ 

نآرق يارسالا  هلیل  رد  ادخ  تیاطعا  درک 
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تفصو تسه  مناد  هک  مناوخ  نآ  زا  تفصو  رتفد 

نآرق يانعم  تروص و  نآرق  ناج  نآرق  لصا 

ار نسح  مه  نیسح و  مه  ملاع  هب  يدروآ  هک  يا 

نآرق ياربک  بنیز  نماد  هب  يدرورپ  هک  يو 

يدید هچ  زا  تّزع  ودجم  لالج و  هاج و  نینچ  اب 

نآرق يادعا  ۀقرف  زا  افج  روج و  همه  نیا 
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نتسکش تکاپ  ۀنیس  ای  ندز  یلیس  تخر  رب 

؟ نآرق ياج  نیمادک  رد  دشاب ، هتفگ  ربمیپ  یک 

دمحا دعب  زک  نیمه  یبرقلا  يوذ  شریسفت  دوب 

نآرق يابیز  تروص  رب  دروخ  تّما  یلیس 

تیامح وت  زا  درکن  سک  هنیدم  رهش  همه  رد 

نآرق ياهنت  یماح  يا  یلع  رادفرط  يا 

تمصع يایرد  یتشک  يا  تسکش  تیولهپ  هچ  زا 

نآرق يامیس  تتروص  يا  تخر  دش  یلین  هچ  زا 

مد نآ  راوید  رد و  نیب  دش  هچ  مناد  یمن  نم 

نآرق ياضعا  ادج  دش  مه  زا  هک  مناد  ردق  نیا 

هگان تفگ  دیشک و  یهآ  دز و  يدایرف  هضف 

نآرق يانعر  تماق  دش  نیمز  شقن  یلع ، ای 

تیالو نآرق و  مالسا و  نادواج  دنامب  ات 

نآرق ياضما  تا  هنیس  رب  رد  رامسم  اب  دنام 

تیالو میکحت  رهب  زا  یتساوخ  اپ  هب  وت 

نآرق يارجا  دبا  ات  درگ  هک  یتشگ  ادف  وت 

دزوس هک  مسرت  وگم  ارهز  مغ  حرش  زا  مثیم ) )

نآرق يارهزلا  ینب  تاداس  ناج  یتسه  بلق 

----------

یحو تایآ  باتک  يا  ملق  يا 
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( حدم ) یحو تایآ  باتک  يا  ملق  يا 

یحو تایاور  ناشفا  رهگ  يا 

لیئربج سفن  مه  مد  همه  يا 

لیلج يادخ  وت  رب  مسق  هدروخ 

هتخیمآ قح  مکح  اب  وت  ّطخ 

هتخیر تنهد  زا  یحو  رهوگ 

تسادخ مالک  حول  رب  وت  شقن 

تسادخ مایپ  هدناوخان  هدناوخ و 

ملق يا  سیونب  رّرکم  ِیحو 

ملق يا  سیونب  رثوک  هروس ي 

ملگ بآ و  هب  حور  یهدب  ات 

ملق حول  هب  سیونب  همطاف 

نآرق همطاف 
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تسادخ لوسر 

تسادخ لوسر  ناج  نت  هراپ ي 

تسا همطاف  ملق  حول و  رد  همطاف 

تسا همطاف  مدق  هب  ات  رس  همطاف 

تسادتبا ملق  شقن  همطاف 

تسادخ ردق  هلیل ي  کی  همطاف 

تسا یلع  ِروبز  تاروت و  همطاف 

تسا یلع  رون  یتا و  له  رثوک و 

تسوا هاگآ  قح  رارسا  همه  زا 

تسوا هللا  ججح  ِّلک  تّجح 

تسا رواد  مرح  شنیلگ  تیب 

تسا ربمغیپ  لد  ناج و  هلبق ي 

تسا رترب  ام  هتفگ ي  زا  يو  حدم 

تسا رثوکلا  كانیطعا  ّانا 

نارگید ناگمه  ام  رگد و  وا 

ناربمغیپ ربمغیپ و  ردام 

تسا مدآ  لد  ِنازورف  عمش 

تسا مدآ  لِگ  شاپ  فک  كاخ 

دوبن مد  وا  زا  رگ  مدآ  لِگ  رد 

دوبن مدآ  مدآ  اّوح ، اّوح 
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همطاف یلزا ، غورف  تسیک 

همطاف یلع ، ياحیسم  تسیک 

نهد زا  رهگ  دنزیر  همه  وگ 

نخس دیوگ  همطاف  زا  هک  تسیک 

شوه لقع و  درخ و  ملع و  شنیب و 

شون هعرج  وا  رثوک  زا  دبا  ات 

شرداچ خن  دیحوت  هشیر ي 

شُرپ تسد  هب  قولخم  يزور 

وا تسیک  اسن  ّلک  هدّیس ي 

وا تسیک  اسک  باحصا  روحم 

ملق حول و  هیامرس ي  شفصو 

ملع دمآ  نت  جنپ  رد  شمان 

نت جنپ  نآ  زا  مان  دربب  ات 

ننملاوذ دحا  يادخ  تفگ 

همطاف ردپ  تسا و  همطاف 

همطاف ربش  ریبش و  يوش و 

تشرس اروح  هّیسنا ي  هدّیس ،

تشهب غاب  هزیکاپ ي  هویم ي 
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وا يور  ادخ  يور  هنیآ ي 

وا يوب  زا  هدش  ّتنج  ّتنج ،

دوش یم  ردپ  مام  وا  زج  هب  یک 

دوش یم  رَبَش  ریّبش و  ردام 

رود هب  شلامج  هام  زا  دب  مشچ 

روکز دریگب  يور  وا  زج  تسیک 

وا سای  لگ  ود  زا  تشهب  رطع 

وا ساتسد  هب  لیربج  هسوب ي 

دنا يو  لالج  تام  لسر  لیخ 

دنا يو  لالب  توص  هتفیش ي 

سفن ره  ره و  وا  هّضف ي 

سب دوب و  شبل  هب  نآرق  هیآ ي 

یلع رادن  راد و  همه  وت  يا 

یلع رات  بش  عمش  وت  يور 

ادخ لوسر  يور  هنیآ ي 

ادخ لوسر  يولهپ  ود  حور 

هدز وناز  وت  شیپ  ادخ  کیپ 

هدز وناب  وت  هاگرد  هب  هسوب 

تا هتشونن  هّصق ي  یسب  هدناوخ 

تا هتشذگب  هدنیآز و  هتفگ 
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نابز هدوشگ  لیربج  وت  شیپ 

ناحتما دهد  وت  سالک  هب  ات 

تفنش وت  زا  لزا  زور  هک  هچنآ 

تفگ زاب  ار  همه  هتکن  هب  هتکن 

نوزف درادن  رحب  زا  هک  هرطق 

نوچ رون  دهد  دیشروخ  هب  هّرذ 

دوب وت  غاب  یطوط  ادخ  کیپ 

دوب وت  غارچ  رون  زا  يا  هراپ 

غابز دشابن  هک  دراد  هچ  هویم 

غارچ یب  دنک  هولج  اجک  رون 

لیلج يادخ  کلم  كدف  يا 

لیئربج دص  وت  لخن  ره  ریاط 

کَلَم کُلم و  يوناب  قح  تمصع 

كدف نارازه  وت  دوج  فک  کی 

شرع مشچ  رد  وت  ياه  مدق  شقن 

شیپ کلم  لاب 
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شرف وت  زینک 

یهد لئاس  هب  شیوخ  بش  ِنان 

یهد لد  كدف  هب  یک  وت  همطاف 

سک وت  نوچ  زا  كدف  مان  ندرب 

سب دوب و  یلع  ّقح  نتساوخ 

دوب وت  مایق  زمر  كدف  مان 

دوب وت  ماماز  تیامح  ّطخ 

تسوت دوب  زا  کلَم  کُلم و  یتسه 

تسوت دودرم  همه  ایند  هفیج ي 

دوب گنرین  هلیح و  كدف  بصغ 

دوب گنج  یلع  لآ  یلع و  اب 

دوب هتسب  كدف  هب  تفالخ  بصغ 

دوب هتسویپ  هلیح ي  کی  طخ  رس 

تفرگ ار  ناهج  هلیح  نیا  هنتف ي 

تفرگ ار  نامز  قمع  شیگ  هریت 

نیمز نامز و  هنتف  نیا  زا  دش  رپ 

نیملسم رس  هب  شرارش  تخیر 

دوب دادیب  نتسبآ  هنیدم 

دوب دایرف  رازه  هرجنح 

یشُک تقیقح  موش  هئطوت ي 
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یشماخ یتوافت ، یب  تشحو ،

ریدغ زا  مین  هام و  ود  طقف  هتفر 

ریسا تملظ  فک  رد  هدش  رون 

لامیاپ هدش  دنوادخ  یحو 

لالض رفک و  هدش  تّما  هب  هریچ 

ناشنیب ادخ  مشچ  هدش  هتسب 

ناشنیکرچ هماج ي  نوچ  هدش  نید 

نیتسآ زا  هدمآ  نورب  رام 

نیشن هناخ  هدش  هناخ  هب  رای 

هلسلس رد  هدش  تیالو  تسد 

هلفاق ربهار  هدش  روک 

ریپ هابور  هک  تفگ  ناوت  هک  اب 

ریش هب  ّطلسم  هلیح  اب  هدمآ 

اجک اروح  هفرغ ي  اجک  وید 

اجک ارهز  هناخ ي  اجک  دود 

نم يالوم  هناخ ي  اجک  دود 

نم ياو  نم و  ياو  نم و  ياو 

نمشد
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وش روک  یلع  ارهز و 

وش رود  ادخ  تیب  زا  هریغم 

ینز یم  ادخ  سومان  هب  همطل 

ینز یم  ار  همطاف  یلع  شیپ 

تخوس راوید  رد و  نیب  همطاف 

تخوس راتخم  دمحا  رگج  هن ،

نیمالا حور  همه  رب  نزب  گناب 

نیمز شقن  هدش  نآرق  رثوک 

ار تادابع  باب  ودع  تخوس 

ار تاداس  مّوس  کی  دنتشک 

يور جک  متس و  ملظ و  همه  يا 

يوش یم  همطاف  لتق  رکنم 

غورف یب  همه  وت  مشچ  لد و  يا 

غورد دشاب  وت  راکنا  یتسار 

هئطوت دوب  وت  باذک  هتفگ ي 

هئربت دوشن  ارهز  لتاق 

مهن نآرق  يور  رب  مسق  تسد 

مهد تداهش  دنوادخ  دزن 

تسا یلع  هار  ینابرق  همطاف 

تسا یلع  هانگ  مرج و  یب  هتشک ي 
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تسا مکحم  دنس  هس  نم  دهاش 

تسا مک  رمع  بش و  نفد  نسحم و 

همه زا  لاؤس  نیا  دراد  مثیم » »

همطاف یفخم  ربق  تساجک 

----------

نک احیسم  زجعم  ملق  يا 

( حدم ) نک احیسم  زجعم  ملق  يا 

نک ارهز  يانث  اب  ما  هدنز 

تسا لد  ِفاق  يامه  ياون  نیا 

تسا لعتشم  هنیدم  ِروط  هب  هک 

رحو هناخ ي  ماب  هب  رتوبک  نوچ 

یحو هنارت ي  اب  لاب  دنز  یم 

سفق رد  هنیدم  ریس  هدرک 

شسفن زا  هدیمد  ارهز  رطع 

ینیریش مالک  شرکذ  هتشگ 

ینیثیغا همطاف  همطاف 

لوسر مامت  یلع ، مامت  يا 

لوتب هنیما ، هیضرم ، هیضار ،

رثوک یتا ، له  ریهطت ، ردق ،

ردام ار  هّمئا  مه  لسر  مه 
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ِروط ِرون 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1397 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاسوم رازه 

ییاحیسم هدزای  ِمیرم 

ارهز يدمحا  ِتسه  همه  وت 

ارهز يدّمحم  تشهب  وت 

تیوم هیاس ي  ردقلا  هلیل 

تیوگ انث  ایبنالا  متاخ 

وت هّضف ي  يانث  رد  یتا  له 

وت هّضف ي  يادگ  ملاع  همه 

ملاع ِدّیس  ود  تنینسح 

میرم رجاه و  ود  تنیبنیز 

تشرس لوسر  يا  تنیط  یلع  يا 

تشهب تشهب ، وت  يوب  زا  هتشگ 

لیلهت لُگ  زا  رپ  تناتسوب 

لیربج شا  هخاش  هخاش  زا  دیور 

دناوت غاب  ياه  هلال  ایلوا 

دناوت غارچ  زا  يرون  ایبنا 

وت نماد  نیبنیز ، بتکم 

وت نمیا  ّما  قاتشم  دلخ ،

لوسر بلقز  هرسکی  هتفای 

لوزن وت  هنیس ي  هب  نآرق  ّلک 
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یناقرف هک  ای  رون  يرثوک 

ینآرق مامت  نآرق ، هب  هن ،

تتبقنم باتک  دمحا  ِلد 

تتبترم تسادخ  ات  یبن  زا 

تماب رب  هام  رهم و  هسوب ي 

تماع هرفس ي  نامهم  قلخ ،

وت هقالع ي  رد  وحم  ایبنا 

وت هقان ي  راهم  اروح  فلز 

دیشروخ کی  باتفآ و  هدراچ 

دیشخب وت  هب  ادخ  یلامج  هچ 

دید ار  ادخ  ادخ ، ریش  وت  رد 

دید ار  اهتنا  ار و  ادتبا 

تنهد بل و  رب  یحو  هسوب ي 

تنت ناج و  هب  ادخ  تاولص 

ریوصت ار  يادخ  يا  تیکاپ 

ریهطت هیآ ي  ِشخب  وربآ 

ترس رود  فاوط ، ار  نامسآ 

ترسپ هدزای  زان  دشک  یم 

تسادخ يوب  هرامه  ار  تا  هنیس 

تسادخ يور  تسد و  وت  يور  تسد و 
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تروص یبن  نآز 
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دیسوب ار  وت 

دید ار  ادخ  ِتروص  نآ  رد  هک 

ادخ لوتب  یتسیک  یتسیک 

ادخ لوسر  تتمرح  يرجم 

میرم رجاه و  هراس ، هیسآ ،

مک وت  شیپ  دنا  هدروآ  همه 

ناکما ِملاع  صخش  نیلّوا 

ناج همطاف  تادف  مناج  تفگ 

دناوت لیفط  ردپ ، زج  ایبنا 

دناوت لیس  هب  لصّتم  يا  هرطق 

تسوت رثوک  ریمخ  مدآ  لِگ 

تسوت رتخد  ریسا  اّوح  لد 

يا همه  هحیدم ي  زا  نوزف  وت 

يا همطاف  تسا ، مک  میوگ  هچ  ره 

تنآرق وچ  دز  هسوب  یفطصم 

تنابرق هب  ناربمغیپ  ناج 

زاورپ رد  وت  اب  حیبست  حور 

زاین هدرب  زامن  تزامن  هب 

سامآ وت  ِتسد  اپ و  رب  دوب 

ساتسد زا  کی  نآ  بارحم و  هب  نیا 
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تبل ود  زا  يراج  دیحوت  ِرُد 

تبش زامن  قشاع  مه  زور 

ردب وت  نامسآ و  هداّجس  لد 

ردق بش  اهرازه  ار  تبش  ره 

يداد وربآ  وت  ار  یگدنب 

يداد وضو  ار  صالخا  يور 

زاب تمحر  باب  وت  ياعد  هب 

زامن هتشگ  وت  هداّجس ي  رود 

زاورپ دص  ود  ار  وت  زامن  ره 

زاوآ ناگ  هتشرف  رب  دهد  یم 

ما همطاف  ِزامن  مزامن  نم 

ما همطاف  زارفرس  دبا  ات 

دوب نامیا  تشاد  هچ  ره  تبنیز 

دوب نآرق  تفگ  هچ  ره  تا  هّضف 

دوب وت  زینک  وا  هک  يدوجو  اب 

دوب وت  زیزع  رتخد  نوچ  وت  رب 

تناملس هاگن  کی  دنک  رگ 

تناملسم دوش  ملاع  ِقلخ 

تدابآ یحو  زبس  رس  ِغاب 
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تدادقم مالغ  يدرمدار 

تسوت ربنق  لالب و  كاخ  خرچ ،

تسوت ربمیپ  یلع  زا  تفگ  هک  ره 

ارهز يربمیپ  رس  ات  ياپ 

ارهز يردیح  نآرق و  ِنکر 

مولع ِّلک  رون  وت  زا  یلجنم 

موصعم هدراچ  ِّیمامت  يا 

مناوخ یم  وت  زا  هتسنادن  نم 

مناد یم  هچ  یتسیچ  یتسیک 

تخورفا ارم  تتمصع  وترپ 

تخوس معبط  قارب  لاب  رپ و 

کچوک نم  فرظ  یمیظع و  وت 

کچوک نم  فرح  ّیگرزب و  وت 

ینّابر ِهاگن  اب  دوش  هچ 

یناجنگب وبس  رد  ار  رحب 

راو یطوط  هک  رگم  نک  يرظن 

رارکت منک  ار  وت  حدم  وت  اب 

لاصو ِمیرح  رد  جارعم  بش 

لاعتم راقو  دوب و  یبن  هک 

وا زج  دوبن  سک  هک  یماقم  رد 
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وه سدقا  تاذ  دوب و  یفطصم 

ییاریذپ یبن  زا  ّقح  درک 

ییارهز ِلامج  غارچ  اب 

داد دمحا  هب  ار  وت  بش  نآ  يرآ 

داد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رب  شیوخ  یتسه 

سک دنادن  يا ، هک  يدوب  هک  وت 

سب يدوب و  رون  ّيدوب و  رون 

یقادصم وت  ار  رون  هروس ي 

یقاط ییادخ و  ریش  تفج 

تساوت نشلگ  تابّیّطلا »  » ِغاب

تساوت نمادز  نیبّیّطلا »  » لسن

نیبم ّیح  بیغ  نسح  وت  لصا 

نیمز ناگ  هراتس  تکاپ  لسن 

تس یکالفا  ود  ره  وت  ناج  مسج و 

تس یکاخ  رداچ  هچ  رگ  ترس  رب 

مرکا ربمیپ  ِمالس  اب 

مد همه  وت  هب  ادخ  تاولص 

هن هتشرف ، هن  رشب ، هن 
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يروح

يرون نیمز  رد  تاوامس و  رد 

تسوت تمصع  تخر  رون  يرون و 

تسوت تمصع  تخرد  زا  مه  روح 

تشرس كاپ  ِلوسر  هتفگ  هکنیا 

تشهب تاهّما  مادقا  تحت 

تسوت بتکم  تاهّما  نیا  سرد 

تسوت بنیز  یشم  ّطخ و  ناشّطخ 

تشهب تسوا  ياپ  ریز  يردام 

تشه وت  كاخ  هب  یگدنب  رس  هک 

ماقم لالج و  تّزع و  همه  اب 

مایق لوسر  ترضحم  رد  هدرک 

وت ربارب  رد  میظعت  هدرک 

وت رظنم  هب  ادخ  يور  هدید 

وت تروص  هب  شا  هسوب  ره  شقن 

وت ترضح  يانث  رد  يا  هیآ 

هللا لوسر  رثوک  يا  هک  وت 

هللا لوسر  ردام  رتخد و 

تیالاو ماقم  زا  ماما  ود 

تیاپ رب  هداهن  دوخ  تروص 
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شرع هراتس ي  ود  وت ، نیبنیز 

شرع هراوشوگ ي  ود  تنینسح 

وت رواد  ِشرع  هدوب  وت  تخت 

وت رس  رب  جات  وچ  دمحا  رون 

دننام یب  تادخ  يور  وچ  وُر 

دنب ندرگ  تیلع  الوم  رون 

وت ّتنج  ِراوخ  هزیر  ایبنا 

وت ّتنم  ِراب  ریز  ایلوا 

لوسر ناج  هب  یلع ، ادخ و  هب 

لوبق تشگ  وت  زا  مدآ  هبوت ي 

شدادما تسوت  فطل  زا  مدآ 

شدالوا هب  دسر  یم  وا  ثرا 

وت تماق  ّلظ  هب  تمایق  يا 

وت تمارک  دوب  مدآ  ثرا 

ام رشحم  تامم و  تایح و  رد 

ام رس  رب  تسوت  فطل  هیاس ي 

روشن زور  حبص ، دیشروخز  نوچ 

رون شبات  ياج  هب  دراب  هلعش 

رارف هار  تسین 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1406 

http://www.ghaemiyeh.com


سک رب  نآ ، زا 

سب ار  ام  وت  رداچ  هیاس ي 

وت هب  زارفرس  هتشگ  یبن  يا 

وت هب  زاین  همه  ار  ایبنا 

تسوت هتسب ي  تسد  مشخ  هلعش ي 

تسوت هتسکش ي  رس  زور  نآ  بَضَغ 

دننّویمطاف هک  ّتنج  لها 

دننویدم رشح  زور  رد  وت  هب 

تسین تعافش  ازج  زور  وت  یب 

تسین تعاط  سنا  ّنج و  تعاط 

تسا مدق  کی  دلخ  وت  ياپ  ریز 

تسا مک  تشهب  ترد  يادگ  رب 

؟ تساجک ران  رهق  هک  دشوج  رهِم 

؟ تساجک راکهانگ  دیوگ  وفع 

دوش باتفآ  رون  یگ  هریت 

دوش بآ  وت  تلجخ  زا  شتآ 

ییامیپ هار  لاح  رد  همه 

ییآ یم  هراوس  رشحم  هب  وت 

روبع رشح  هب  دنک  نوچ  تا  هقان 

رودز دنهن  وا  ياپ  رب  هسوب 
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لیلج ِّبر  کیپ  وت  ِنابراس 

لییاکیم راپسهر  رس ، تشپ 

کَلَم جوف  جوف  وت  يوس  راچ 

کَلَف هب  دسر  کَلَم  تاولص 

ارحص نآ  رد  ایلوا  ایبنا 

ارهز ای  راک ، دنراد  وت  اب 

ور دمحا  يوس  دنرآ  همه 

وک همطاف  هک  دهد  یم  ادن  وا 

تشهب ِرونز  یتیآ  تا  هقان 

تشهب روبع  هگرب ي  تا  هیده 

يراد تنطلس  رشح  رب  هچ  رگ 

يرآ یم  هلیسو  دوخ  اب  زاب 

ساپ ار  دوخ  ناتسود  یهد  یم 

ساّبع هدیرب ي  تسد  ود  اب 

تسادخ ِنوخ  تاه  تسد  فک  رب 

تسادهّشلادّیس نینوخ  رس 

رپرپ هچنغ ي  ود  يراد  زاب 

رغصا یلع  نسحم و  ناشمان 

هک ره 
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ینیب یم  رشح  زور 

ینیثیغا همطاف  يا  دیوگ 

زیخاتسر زور  تسه ، ار  همه 

زیوآ تسد  وت  رداچ  هتشر ي 

تمرح ایبنالا  متخ  لد  يا 

تمرک دوش  نایع  رشحم  زور 

وت هب  مالس  ناربمغیپز  يا 

وت هب  مات  رایتخا  ّقح  هداد 

تسوت هراتس ي  هیاس ي  رد  رون 

تساوت هراشا ي  هریجنز ي  ران 

نک ییاشگ  هرگ  تقلخز  وت 

نک ییادخ  ادخ  مکح  هب  وت 

يونش یم  لیلج  ّبر  توص 

يونش یم  لیئربج  یب  یحو ،

یهّللا تمصع  رون  ار  وت  ياک 

یهاوخ یم  هچ  وگب ، یهاوخ  هچ  ره 

وت زا  رایتخا  ام و  زا  کُلم 

وت زا  ران  تشهب و  رهَق و  رهِم و 

تسا یلزا  قلاخ  ِمکح  وت  ِمکح 

تسا یلع  مکح  تسا و  ربمغیپ  مکح 
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ییام دوخ  وت  وگب  یهاوخ  هچ  ره 

ییارهز وت  نک  وفع  ار  همه 

دوبن يرد  وت  تایانع  زج 

دوبن يردام  وت  زج  ار  هعیش 

باسح زور  هب  تیدنوادخ  يا 

بایرد ار  هعیش  هعیش ، ردام 

تخوس وت  يارب  زا  رمع  کی  هعیش 

تخوس وت  يارس  ِرد  تشپ  هعیش 

تسا سفن  مه  وت  هلعش ي  اب  هعیش 

تسا سب  هنیس  هب  وت  غاد  ار  هعیش 

شراز لد  نیا  هعیش  نیا  وت  نیا 

شران رد  دنرب  يراذگ  یک 

تس یلیس  هّصق ي  خیرات  هب  ات 

تسا یلین  نانچمه  هعیش  تروص 

تسشن وت  مغ  اب  هک  يزور  هعیش 

تسکش غیت  فالغ  زا  شیوزاب 

ِلیس وت  مشچ  گشا 
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تسام نماد 

تسام نت  رب  هنایزات  رثا 

تسام هنیدم ي  هدز  شتآ  تیب 

تسام هنیس ي  هب  رد  ِخیم  لگ  مخز 

دروخ یم  نینزان  وت  رب  اه  هبرض 

دروخ یم  نیمز  ام  سومان  شاک 

تسوت هتسخ ي  هنیس  رمع  کی  هعیش 

تسوت هتسکش ي  لد  هتسویپ  هعیش 

تس یلع  هآ  زوس و  نوناک  هعیش 

تس یلع  هاچ  هشیمه  شبلق  هعیش 

تسا هدرزآ  تسود  مخز  یب  هعیش 

تسا هدرم  همطاف  درد  یب  هعیش 

گشا اب  دش  هتشرس  هعیش  لگ 

کشا اب  دش  هتشون  شتشونرس 

تسوا ّتبحم  ِمی  هعیش  مشچ 

تسوا تورث  ِمامت  هعیش  گشا 

میدوب رد  تشپ  وت  اب  ام  شاک 

میدوب رپس  تنسحم  ضوع 

اجر وت  هگرد  هب  ار  کَلَم  يا 

اجک وت  اجک ، هدز  شتآ  ِرد 
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دندرد یب  هنیدم  لها  هک  سب 

دندروآ مزیه  وت  رب  لُگ  ياج 

تفر الاب  وچ  لد  گنس  نآ  تسد 

تفر الوم  داهن  زا  نورب  ناج 

تسکش هراخ  گنس  بلق  رد  ضغب 

تسکش هراوشوگ  هاتوک ، هّصق 

؟ دوب نیا  افو  همه  نآ  خساپ 

؟ دوب نیا  یفطصم  شاداپ  رجا و 

ار دمرس  تیب  دنازوس  هکنآ 

ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مه  تشک  ار  وت  مه 

وزاب يور  رب  وت  زا  مایپ  نیا 

ودع غیت  فالغ  اب  دش  تبث 

یلع يارب  دش  هتشک  همطاف 

یلع يادف  همطاف  هعیش ي 

ناشمغ زا  هتشگ  زیربل  هنیس 

ناتمثیم يادف  مثیم »  » ناج

----------

نآرق وت  يانث  باتک  يا 

يانث باتک  يا 
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( حدم  ) نآرق وت 

ناهج يادخ  ترتسگ  انث  يو 

ادیپ ترهچ  هب  نادزی  نسح 

ناهنپ تا  هنیس  هب  یتسه  ّرس 

رفک زا  رت  خلت  وت  اب  ینمشد 

نامیا زا  رتشوخ  وت  اب  یتسود 

زاغآ یب  وت  تمحر  شراب 

نایاپ یب  وت  تحدم  رتفد 

نشور وت  ادخ ز  ریش  لد 

نابرق ار  وت  لسر  نتخ  ناج 

لد هلبق  وت  یکاخ  هناخ 

ناج ۀبعک  وت  کچوک  ةرجح 

يروح تا  هّضف  يوک  مداخ 

ناملغ تربنق  يور  قشاع 

نخس ّدح  هن  تتمصع  هّصق 

نایب راک  هن  تتحدم  نتفگ 

لزان دنک  وت  نان  کی  لذب 

ناسنالا یلع  یتا  له  ةروس 

تفگ یم  یفطصم  هک  وت  یتسیک 

ناج همطاف  تادف  اباب  ناج 
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دیحوت یّلجت  يا  یتسیک 

نامیا تقیقح  يا  یتسیک 

ّتنج تتبحم  يا  یتسیک 

نارین تتوادع  يا  یتسیک 

درد همه  وت  قارف  يا  یتسیک 

نامرد وت  لاصو  يا  یتسیک 

متس موجه  رد  هک  وت  یتسیک 

نامز ماما  ظفاح  يدمآ 

يا همه  شناد  كرد و  زا  رترب 

يا همطاف  هک  ارت  مناوخب  هچ 

مالس هدناسر  ادخ  تصخش  هب  يا 

مایق هدرک  تاپ  شیپ  یبن  يو 

خیرات تمغ  هصق  زا  لجخ 

مالسا تتداهش  زا  زارفرس 

یلع بلق  شخبرون  تا  هرهچ 

مانالاریخ هاگ  هسوب  تا  هنیس 

زینک ِزینک  ار  وت  اهنز  همه 

مالغ ِمالغ  ار  وت  نادرم  ۀمه 

ینغ ریقف و  ترد  راسکاخ 

ماوع صاوخ و  تهر  راثن  ناج 
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تتاجانم هناوید  تسم و 

ماگنه بش  هب  کلف  نانکاس 

تَمَک رمع  شیپ  هب  یتسه  رمع 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1415 

http://www.ghaemiyeh.com


ماب بل  رب  باتفآ  نانچمه 

مئاد یلع  لد  رد  وت  رهم 

مادم لوسر ، بل  رب  وت  حدم 

لوسر گرزب  رهطا و  رتخد 

مامه ماما  هدزای  ردام 

رتخد نینچ  ردپ  نآ  زا  دیاب 

مام ناسنیا  همئا  نیا  زا  دبیز 

دورد دورد  ار  وت  ربمیپ  نآ  ز 

مالس مالس  ار  وت  ناماما  نیز 

بل هب  هشیمه  یبن  نایب  يا 

ماک هب  هرامه  یلع  نابز  يو 

تتبقنم حدم و  هب  مرآ  هچ  نم 

مان همطاف  هداهن  تیادخ  هک 

دیوب ار  وت  هنیس  یفطصم 

ماشم هب  دسر  ادخ  يوب  وت  زک 

تا هدشمگ  رازم  زا  دسر  یم 

مایپ هتسجخ  نیا  ةدازآ  ره  هب 

لالح تسود ، ياپ  هب  ندرپس  رس 

مارح ریغ ، تسد  هب  نداد  تسد 

میلعت همطاف  دریگ ز  هکنآ 
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میلست دوش  یمن  ملاظ  شیپ 

يرشبلادیس تخد  نیهب  وت 

يرگداد ّیلو  اتکی  وفک 

دمحا يولهپ  ود  نیب  حور 

يربمایپ رکیپ  هراپ 

ار تفصو  دننک  نابوخ  هچ  هب 

يرتبوخ وت  رتبوخ  ره  هک ز 

یلگ ملح ، مزب  ناتسب  هب  وت 

يَرب ملع ، دنلب  لخن  هب  وت 

هاوگ هتشذگ  هدنیآ و  هب  وت 

يرتبوخ وت  بوخ  فصو  ره  وت ز 

یلد مشچ و  غارچ  ار  یبن  وت 

يرحس ةراتس  ار  یلع  وت 

دیشروخ وت  دنا و  هّرذ  ناگمه 

يرگد وت  دنرگید و  نارگد 

هوسا یئوت  ار  هزیکاپ  نز 

يربهار وت  ار  هدازآ  درم 

تسا رختفم  هشیمه  وت  زا  ردپ 

يرختفم هرامه  وا  زک  وت  نوچ 
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تساپرب ناهج  ات  هک  یلخن  هچ  وت 

يروراب رون  ياهرمث  زا 

هللااب ینز  نیرفآ  درم  هچ  وت 

يرشب ره  ِمهو  رتارف ز  هک 

يادخ نسح  وچمه  هک  ینسح  هچ  وت 

يرتسم غورف و  رپ  اج  همه 

يرهم زا  رترب  هک  یهام  هچ  وت 

يرمق زا  رتهب  هک  یمجن  هچ  وت 

ببس هچ  زا  راهب  هدجیه  هب  وت 

يرفس مزاع  هدیدرگ  ریپ 

یشومارف زا  تنارای  نیب 

يرصب زا  هداتف  کشا  وچمه 

وت هیرگ  رهب  تسا  گنت  رهش 

يرپسهر تشد  هوک و  رد  وت  هک 

شیوخ رهوش  ناج  ظفح  هر  رد 

يرسپ نینزان  گرم  دهاش 

مادم قلخ  راگدنوادخ و  زا 

مالس دورد و  تنسحم  وت  هب 

مکحم تیآ  وت  مالک  يا 

مَکَح دوجو  رد  وت  مایپ  يو 
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یتسه تا  همشچ  یبآ ز  هرطق 

مدآ تمدقم  یکاخ ز  فک 

هناوید لقع  وت  ياوه  هب 

مرحمان حور  وت  میرح  هب 

زین ام  ترد ، لئاس  ناگمه 

مه نم  تهر ، یخرب  نارگد 

نایب وت  لئاضف  زا  منک  ات 

مقر وت  حیادم  زا  منز  ات 

نابز تسا  نکلا  هاتوک و  قطن 

ملق تسا  زجاع  نازرل و  تسد 

یسیع زارفرس  تیمالغ  زا 

میرم رختفم  تیزینگ  هب 

سفن سفن و  تنت  يادف  ناج 

مدق هب  مدق  تهر  راثن  رس 

تسار وت  ياه  هبطخ  نید ز  تماق 

مَخ وت  جاجتحا  رفک ز  رمک 

اتمه یب  يادخ  تناوخ  حدم 

مرکا ربمیپ  تسوب  تسد 

یتسه تا  هراظن  کی  زا  مدع 

یتسه
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مدع وت  ةراشا  کی  زا 

کچوک تششخب  هب  یتسه  فرَط 

مک وت  فطل  رکش  هب  یتیگ  رمع 

تشوخ يوب  دش ز  هک  یتشهب ، نآ 

مّرخ یفطصم  ناج  نشلگ 

كالول هجاوخ  هک  یماقم  رد 

مد وت  فصو  مدبمد ز  دنز  یم 

ادرف رگا  ياو  وت  حدم  نم و 

مذ ار  متحدم  دنرامشب 

مارآ دوش  یمن  لد  منک  هچ 

مدنب رب  تانث  زا  نابز  ات 

رهم تیاقل  زا  هّرذ  یکی  يا 

می تیاطع  زا  هرطق  یکی  يو 

وت هک  تسا  مّرخ  وت  زا  نید  غاب 

ملع رفک  شیپ  هب  يدومن  دق 

ماما ظفح  هب  متس  لیس  شیپ 

مکحم سب  هوک  وچ  يداتسیا 

داتف هخاش  تسِران ز  رمث 

مه هب  تسکش  تتماق  هلخن 

دیمخ تشگ و  زارفرس  وت  نید ز 
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مغ تنحم و  راب  ریز  تتماق 

دوبن مایق  نانچنآ  ار  وت  رگ 

دربن مان  لوسر ، ادخ و  زا 

ییوت دیما  ایبنا  لد  رد 

ییوت دیون  ایلوا  بل  رب 

شلوهجم ردق  دننام  هکنآ 

ییوت دیدپان  هدنام  وا  ربق 

وا زا  زارفرس  مالسا  هکنآ 

ییوت دیمخ  مغ  شدق ز  هکنآو 

نسح نیسح و  بنیز و  نوچ  هکنآ 

ییوت دیرورپ  دنزرف  كاپ 

شرسپ رهوش و  باب و  زج  هکنآ 

ییوت دیدن  ارو  يدرم  چیه 

ارهز ای  كادف " یحور   " هکنآ

ییوت دینش  یفطصم  بل  زا 

دوبعم زا  شمالس  رکذ  هکنآ 

ییوت دیسر  اهراب  اهراب 

شخیرات حرش  زور  ره  هکنآ 

ییوت دیرفآ  هزات  یتضهن 

اب هکنآ 
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نایب جاجتحا و  غیت 

ییوت دیرد  ار  مصخ  ةدرپ 

اهنت نانمشد  جوم  رد  هکنآ 

ییوت دیود  یلع  عافد  هب 

یلع ناج  ظفح  هار  رد  هکنآ 

ییوت دیرخ  ناج  هب  یتسه  جنر 

گنر هگان ، هب  شمتام  رد  هکنآ 

ییوت دیرپ  یضترم  خر  زا 

شا هدشمگ  ربق  كاخ  رب  هکنآ 

ییوت دیچن  يا  هلال  لگ و  سک 

ودع تسد  باتفآ  رد  هکنآ 

ییوت دیرب  ارو  نابیاس 

ار تمایق  هریت  هنحص 

ییوت دیما  وترپ  نیرتشوخ 

ار تیالو  هدنز  بتکم 

ییوت دیهش  ردام  نیلوا 

بابش راهب  رد  هک  یناوجون 

ییوت دیفس  دش  هصغ  زا  شیوم 

اه نابایب  رد  هک  يراوگوس 

ییوت دیشک  یم  هلان  رگج  زا 
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تمغ جنر و  درد و  هودنا  حرش 

تمرح تبرغ  ادیپ ز  تسه 

مشچ اب  درگنب  وت  لامج  ات 

مشچ اپارس  لسر  متخ  هتشگ 

هللا هجو  رون  قرغ  دوش  یم 

مشچ او ، دشک  یم  وت  يور  هب  نوچ 

رس ار  ایلوا  وت  مودق  هب 

مشچ ار ، ایبنا  وت  رازم  هب 

لد وس  ره  یجتلم ز  ترد  رب 

مشچ اج ، ره  هب  ناشفنوخ  تمغ  زو 

تا هدشمگ  رازم  بوردرگ 

مشچ اب ، کلم  هّرط و  اب  روح 

مزان ار  تادگ  هار  كاخ 

مشچ اوادم ، دوش  شرابغ  زک 

نوخ ارحص  وت  هیرگ  زا  هدروخ 

مشچ ایرد ، وت  متام  رد  هتشگ 

نمشد همهنآ  نیب  قح  ریش 

مشچ اهنت ، وت  يرای  رب  تشاد 

ودع هک  يدش  یضترم  يواح 

مشچ ارهز ، وت  تمرح  زا  تسب 
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نانچنآ
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یلیس تتروص  هب  دز 

مشچ یتح ، دوبک  دش  تخر  هک 

یلع هب  اه  هصغ  هار  دش  زاب 

مشچ ایند ، راد  یتسب ز  وت  ات 

مولظم نآ  رب  هر  دنتسب  همه 

مشچ اشگب ، وت  شیرای  یپ  زا 

يو تّما  ینک ز  تعافش  ات 

مشچ ادرف ، وت  رب  تسار  یفطصم 

رشحم هصرع  هب  اپ  یهن  ات 

مشچ یبقع ، لهاب  ییاشگ  ات 

نامرف ادخ  زا  دیآ  ار  قلخ 

مشچ انرب ، ریپ و  دیدنبب  هک 

تئانبا يوش و  ّما و  بآ و  هب 

مشچ ام ، زا  ریگم  رشحم  زور 

بآ مدرگ  مرش  نوزحم ز  نم 

مشچ ات ، ما  همان  هب  میاشگب 

ینینوخ کشرس  زج  متسین 

ینیثیغا همطاف –  همطاف 

باتک ّما  لوسر و  ّما  وت  يا 

باطخ هدرک  لوتب  تیادخ  يو 
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شیوخ تدالو  بش  زا  شیپ  هک  يا 

باب زا  لد  مامز و  يدرب  شوه 

ار لئاس  راگدنوادخ  نوچ 

باوج هداد  لاؤس  زا  رتشیپ 

شتآ تامم ، رد  وت  اب  ینمشد 

بآ وچ  تایح  رد  وت  یتسود 

مما مامت  ناربمغیپ  همه 

باسح زور  هصاخ  جاتحم  وتب 

رشحم هنحص  هب  یناینرگ 

باذع باذع  فرط  ره  زا  دیآ 

دلخ یم  زا  رتشوخ  تایرد  بآ 

بانرد زا  رتهب  تارحص  گیر 

تساران مزیه  وت  يالو  یب 

باوث دنروآیب  را  سنا  نج و 

تسا وت  رد  یفطصم  فاصوا  همه 

بالگ دُوب ز  شوخ  هچ  زا  لگ  يوب 

تجوم رد  هک  يرثوک  نامه  وت 

بابح تشه  وچ  دوب  تنج  تشه 
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دنسوب ار  وت  لئاس  بکرم 

باکر رهپس  رد  اپ و  نیمز  رد 

تشهب تساوخ  هک  ره  وت  يالو  یب 

بارس لایخ  رد  دوب  يا  هنشت 

میحج يوسب  دشک  یم  مهنگ 

بایرد ارم  مسق  تنیسح  هب 

زگره مشک  یمن  تیوکز  اپ 

بارخ رهپس  مرس  رب  دوش  رگ 

ار سکره  دنهد  یناوج  رد 

باداش ةرهچ  ورس و  تماق 

یلین خر  مخ و  ّدق  هچ  زا 

بابش راهب  رد  وت  بیصن  دش 

تردپ تلاسر  رجَا  دَوب 

باتش دننک  تندرزآب  هک 

دنتفگ رگیدکیب  تناکدوک 

بات هچوک ز  نایم  ردام ، تفر 

درد زا  رحس  ات  هک  میوگ  هکب 

باوخب تفرن  وت  رادیب  مشچ 

تخومآ امب  وت  رادیب  مشچ 

تخوس دیاب  هنوگچ  قح  هر  رد 
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لامج هتسجخ  ار  دنوادخ  يا 

لالج ردقب و  ادخ  لوسر  يو 

وت یسوب  تسد  فیرشت  هب  يو 

لاد دّمحم  تماق  فلا 

تام هدش  تلئاضف  رد  اه  لقع 

لال همه  تحیادم  رد  اه  قطن 

مد همه  ءایبنا  رکذ  وت  حدم 

لاح همه  ءایلوا  راک  وت  فصو 

برق لفحم  هب  عمتسم  تردپ 

لاعتم رداق  تاذ  تحدام 

ناج لد و  تتیانع  زا  ار  مسج 

لاب ورپ  ّتتبحم  زا  ار  حور 

دنسیونب سنا  نج و  همه  رگ 

لاحم تسا  وت  يانث  رد  ینخس 

مقر دننز  ات  دنشوکب  وگ 

لالب يانث  رد  هلمج  کی  هکلب 

ییوت هک  تتحدم  هب  درآ  هچ  سک 

لآ دمحا و  ادخ و  راختفا 

یتسه دبا  ات  هدوب  لزا  زا 

ار وت  هک ؟
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لاس هدجه  رمع  هتفگ 

دوجو هکلب  هن  نیمز  نامسآ و 

لالقتسا دراد  وت  دوجوب 

يدرک یگدنب  هب  شلوبق  نوچ 

لابقا نیهب  ار  لیربج  دوب 

تسجن وت  تیاده  هار  هک  ره 

لالض قیرط  رد  تشگمگ  تخس 

دسوب تربنق  كاخ  ناوت  یم 

لامک جواب  یفراع  دسر  رگ 

تسه هک  دلخ  غابب  دیاب  زان 

لامالا یهتنم  وت  يوک  كاخ 

وت زا  زارفرس  دنیایبنا 

لاله وچمه  دیمخ  تّدق  هچرگ 

یتسب رمک  یلع  عافد  هب 

لادم دنام  هنیس  هب  تنوخ  هک ز 

یلع عافد  یپ  يدرشف  اپ 

لاح تفر ز  تیاشگ  لکشم  تسد 

ارو هناخب  يرب  ات  یتساوخ 

لاجم دادن  ار  وت  دفنق  کیل 

ینآرق نید و  شخباقب  وت 
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یناملسم نز  ره  هوسا 

----------

اهراختفا سب  وت  هب  ار  راگدرک  يا 

( حدم  ) اهراختفا سب  وت  هب  ار  راگدرک  يا 

اهراب هتفگ  ار  وت  يانث  یفطصم  يو 

تلئاس تشگنا  رسب  يا  هساک  دیشروخ 

اهراوخ هزیر  زا  تا  هرفس  رانک  نودرگ 

ناگدنب جاوفا  تیا ز  هدنب  لییربج 

اهراذگ تمدخ  تیمداخ ز  لاکیم 

تفرعم لها  لد  غارچ  تخر  رهم 

اهرارقیب لد  رارق  تشوخ  مان 

ربص بیکش و  یبوط  هدرب ز  وت  دق  دای 

اهراهب یتسه  هب  هداد  وت  لگ  يوب 

مهد رگا  ملاع  يداش  هب  تمغ  درد و 

اهران دنوادخ  مشخ  میتسه ز  رب 

مهد رگا  ملاع  ود  کلمب  ترد  كاخ 

اهرایرهش همه  هانگ  مندرگ  رب 

مهد رگا  ناوضر  نشلگب  تهر  راخ 

اهراخ مّوق  هخاش ز  ما ز  هدید  رب 

میناگدنز درذگ  یم  تشذگ و  نیریش 
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اهراون تروشب  تسا  ُرپ  نم  ِيانزک 

رشح حبصب  ات  تبش  همین  ياعد  دای 

اهراد هدنز  بش  هدید  دکچ ز  یم  نوخ 

شیوخ ياضق  زا  دهد  هانپ  ار  قلخ  ات 

اهراصح ترهم  نماد  هب  ادخ  دراد 

همطاف دنیوگ  همه  ءایبنا  رشح  رد 

اهراک زور ، نآ  رد  تسا  وت  تسدب  اریز 

ناج فاطم  دش  لد  هنیدم  رد  وت  ربق 

اهرازم اهلد  همه  رد  تسارت  يرآ 

وت ریثک  ریخ  ینعم  تسا  نشور  دوخ 

اهرابت اه و ، هفیاط  اهلسن و  رد 

همه ام  ناماما  ءایبنا و  راداد و 

اهراختفا وت  ّتبحم  زا  دندرک 

تا هلالس  يوش و  ّما و  با و  وت و  نان  وچ 

اهراگزور همه  رد  میتخانشن 

یگدنب بارحم  نمادب  یهن  اپ  ات 

اهرابتعا تسفن  زا  زامن  دریگ 

دنوش یم  هتسبرس  هچنغ  مرش  اهلگ ز 

اهرازغرم رد  وت  نسح  رگا ز  میوگ 

مدروآ تحدم  قرو  رازه  دص  ود  مریگ 
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اهرازه زا  کی  وت  فصو  ما ز  هدروان 

وت رادتقا  دنام  هتخانشان  هکنآ  اب 

اهرادتقا یسب  وت  زا  تسار  مالسا 

دنرب رگا  رشحم  تسا  وت  ربص  زا 

اهرانم زارف  هب  ار  لوسر  مان 

شسّدقم میرح  راوج  رد  هک  ادرد 

اهراوجمه ار  وت  تیب  دندز  شتآ 

ار یحو  باب  نالد  هریت  دندز  شتآ 

اهرارش ناشناج  نمرخ  هب  قح  مشخ  زک 

ناششوگب ربمیپ  تاشرافس  ییوگ 

اهرامح تشپ  هب  هک  اه  باتک  نآ  دوب 

جنر درد و  زور  ار  وت  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

اهراب شین ، لدب  دندز  اهرام  نوچ 

نانچ هک  متشادن  رواب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1432 

http://www.ghaemiyeh.com


فیعض تماق 

اهراشف زا  نینچ  هتسکش  دوش  مهرد 

یلع ترهوش  وت و  ّقح  تشگ  لاماپ 

اهراعش اب  یهگ  اه و  توکس  اب  هگ 

لوسرلا دجسم  رد  رانک  ات  هناخ  زا 

اهراب تشک  ار  وت  مصخ  هک  هن ، رابکی 

تخیرب یمدآ  يوربآ  لالج ، نآ  اب 

اهراکبان نآ  زا  دزرس  هک  اهراک  نآ  ز 

دهن ناتسود  لد  مخزب  یمهرم  ات 

اهراعش دب  نآ  وت ز  ماقتنا  دریگ  ات 

دنز یم  جوم  تمقتنم  راظتنا  رد 

اهراظتنا مشچ  هدیدب  نوخ  يایرد 

درب یمن  لد  امش  ّیتسود  ز  مثیم » »

اهراد يالابب  تسد  دهد ز  ناج  رگ 

وفع مکح  تسا و  تاجن  تارب  وت  تسد  رد 

اهراب تسا  یصاعم  هوکز  نم  شود  رب 

----------

وت تداع  هظحل  هظحل  مرک  يا 

( حدم  ) وت تداع  هظحل  هظحل  مرک  يا 

وت تدابع  ادخ ، راختفا 
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زور ره  تا  هراودای  اهزور 

وت تدالو  هظحل  اه  هظحل 

یلزی مل  میرح  داز  هناخ 

یلع ناور  ربمغیپ و  حور 

؟ تسیک دمحم  رثوک  وت  ریغ 

؟ تسیک دمحم  رتخد  ردام و 

نخس تقو  هب  یلع  راقفلاوذ 

؟ تسیک دمحم  ردیح  ردیح 

يداد فده  ناگنازرف  هب  وت 

يداد فرش  یگنادرم  هب  وت 

ییاحیسم هدزای  میرم 

ییاپارس ایبنالا  متاخ 

یناکرا مامت  نکر  نکر 

ییارهز ود  ردام  همطاف 

یتسا باجح  هدرپ  رد  هچرگ 

یتسا باتفآ  ود  نامسآ 

تسوت هنارت  نایحّوبس  رکذ 

تسوت هناخ  هب  نایسوّدق  مشچ 
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! دیحوت ینامسآ  ریاط 

تسوت هنایشآ  ربمغیپ  بلق 

يردپ يولهپ  ود  نیب  حور 

يربمایپ مه  یتسه  یلع  مه 

دراب تتمحر  ربا  اجک  ره 

درآ نورب  رس  یحو  هلال 

تسد رس  رب  رشح  زور  یفطصم 

دراد ار  وت  یکاخ  رداچ 

تسوت هراودای  زور  نآ  رشحم 

تسوت هراوهاگ  هب  ردیح  مشچ 

لوتب هنیما ، هیضرم ، هیضار ،

لوسر ّما  یحو ، ّما  نید ، ّما 

نیقیّدص ایبنا و  تعاط 

لوبق تسین  تسین ، وت  يالو  یب 

دنگنس تتبحم  یب  اه  لعل 

دنگنل تتعافش  یب  نیعفاش 

يرون هّمئا  مام  وت  مه 

يروشنم باطخ  ار  ادخ  مه 

یحو مّرخ  غاب  خرس  هلال 

يروط هلخن  زبس  هلعش 
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تناش رد  دنکچوک  اه  هژاو 

! تناوخ انث  ادخ  يا  یتسیک ؟

تشرس ْروح  تسوت ، رون  هقان 

تشهب زاوج  دوب  شهار  شرف 

لگ هضور  میحج  تهاگن  اب 

تشز هناخ  تشهب ، تزاوج  یب 

ییوت تشونرس  حول  بتاک 

ییوت تشهب  مسق  دمحم  هب 

نک ییادخ  ادخ  رما  هب  وت 

نک ییایربک  رشح  فص  رد 

رشحم رد  باقن  نورد  زا 

نک ییامن  ادخ  قیالخ  رب 

سک همه  لماش  وت  هاگن  يا 

سب ار  ام  رشح  هب  تهاگن  کی 

تتسه زا  دوب  تسه و  همه  يا 

تتسباپ سنا  ّنج و  کلم و 

همه
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دنرگن یم  رشح  زور  رد 

تتسد رس  ار  سابع  تسد 

دنک مایق  اج  تنیسح ز  ات 

دنک مالس  ار  وت  رس  یب  نت 

دنک زاب  وت  رب  شوغآ  دلُخ 

دنک زامن  تتماق  دق و  هب 

يراد دوخ  ياج  زور  نآ  هک  وت 

دنک زان  تشهب  رب  تربنق 

دناوت لالج  رد  توهبم  همه 

دناوت لالب  ییابیز  وحم 

ارم دننکفیب  خزود  هب  رگ 

ارچ نوچ و  ضارتعا و  ضوع 

شوماخ ار  میحج  مزاس  هک  ات 

ار وت  مان  هظحل  هظحل  مرب  یم 

ار منهج  مسق  دمحم  هب 

ارهز ای  يادص  زا  منک  رپ 

يا همئاق  وت  ار  كالفا  همه 

يا همطاف  وت  ار ؟ وت  مناوخب  هچ 

یتاداس مام  زورما  رگا 

يا همه  ردام  رشح  فص  رد 
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دزورفا هرارش  خزود  هچ  ره 

دزوس تا  هرارَذ  يراذگن 

تسامش راوج  رد  رشح ، رد  هعیش 

تسامش رادتسود  هک  سب  نیا  شرخف 

میحج تشهب و  تمحر و  بضغ و 

تسامش رایتخا  رد  دشاب ، هچ  ره 

میراک هنگ  هعیش  همه  ام 

میراد ار  وت  ار ، وت  رشحم  زور 

وت هنیدم  یملاع ، لد  يا 

وت هنیفس  نیمز ، نامسآ و 

زبسرس دبا  ات  دیحوت  غاب 

وت هنیس  مخز  خرس  لگ  زا 

دراب یم  هدید  ود  زا  نوخ  هعیش 

غاد
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دراد ار  هنیس  مخز  نآ 

دنگوس تتبرت  هب  رازم و  هب 

دنگوس تتبرغ  هب  هنیدم ، هب 

بابش هب  تیوسیگ  يدیفس  هب 

دنگوس تتروص  يدوبک  هب 

تسام مد  ره  هراودای  ار  وت  هک 

تسام مّرحم  وت  دای  اب  رمع 

؟ اجک رون  تیب  کیرات و  دود 

؟ اجک روط  هوک  نوعرف و  ياپ 

! وت هب  ياو  هنیدم ! تشهب  يا 

؟ اجک روح  وید و  نیگنس  تسد 

؟ اجک تشز  غاز  یحو و  نشلگ 

؟ اجک تشهب  اجک ؟ مزیه  راب 

تسین ّبلقت  ار  هعیش  ملق 

تسین بّصعت  ارجام  نیا  حرش 

ار دمحا  سفن  قح  بصاغ 

تسین بّجعت  همطاف  ندز 

هلا تاذ  هب  مسق  متفگ  تسار 

هاوگ تسا  یفخم  ربق  بش ، نفد 

دننز گنچ  هعیش ، بلق  رب  هچره 
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دننز گنس  هداد ، مانشد  هچ  ره 

دنناشوپب ار  دیشروخ  هچ  ره 

دننز گنر  گنن ، يور  رب  هچ  ره 

؟ یک ددرگ  كاخ  هب  ناهنپ  رهم 

؟ یک ددرگ  كاپ  گنر  اب  گنن 

تسا سخ  راخ و  ریسا  هشیمه  لگ 

تسا سوه  هتشُک  دیحوت ، حور 

لدج ثحب و  هنیمز  نیا  رد  دنچ 

تسا سب  تسا ، سب  كدف  بصغ  حرش 

فالغ برض  لوسر و  تخد  تسد 

فاصنا دیهد  رگ  تسه  شدنس 

شیاتکی تاذ  دنوادخ و  هب 

شیارهز هب  یلع  يالو  هب 

زا رتشیب 
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هتشگ ناگراتس 

شیالوم هب  هعیش و  رب  ملظ 

تسامش يانث  رد  هک  مثیم "  " مظن

تسایرد اهرازه  زا  يا  هرطق 

----------

وت ياپ  كاخ  هب  هرهچ  دروآ  تعاجش  هک  يا 

( حدم ) وت ياپ  كاخ  هب  هرهچ  دروآ  تعاجش  هک  يا 

وت ياشگ  هرگ  تسد  یک  هب  ات  هناخ  هب  هتسب 

لغب رد  هصغ  يوناز  يا  هتفرگ  نینج  وچمه 

وت يافو  اب  رسمه  دشک  یم  هچ  نیبب  زیخ و 

ناگتشرف سفن  زا  یمتشگ  لولم  هک  نم 

وت يارب  زا  مرخ  یم  یملاع  لاقم  لاق و 

لد شود  هب  تمغ  راب  مرب  یم  هظحل  هب  هظحل 

وت يالب  رپس  ناج  منک  یم  هچوک  هب  هچوک 

هدش ام  دربن  غیت  هدش ، ات  ود  مدق  هچ  رگ 

وت يادص  یب  ۀلان  نم  ياه  ياه  ۀیرگ 

مک وت  زا  يوم  رس  کی  مغ  جوم  هب  دوشن  ات 

وت يادف  نم  نسحم و  مد  هب  مد  ماگ و  هب  ماگ 

مغ هچ  تا  يرای  هر  رد  دش  هتسکش  رگا  متسد 

وت ياپ  هب  منکشرس  وزرآ  مراد  هک  شاب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1441 

http://www.ghaemiyeh.com


متفرگ ور  ثعاب  دوب  نم  دوبک  يور 

وت يامنادخ  رهم  هدش ، ور  هتفرگ  هام 

دشک یم  هنابز  هلعش  تمثیم )  ) رعشز هکنیا 

وت ياون  زا  هلان  وا  عبط  يان  هب  هدنام 

----------

یئاهاط ناج  هک  ناج  رهوگ  يا 

یئاهاط ناج  هک  ناج  رهوگ  يا 

یئایرد هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدّمحم رُّد  يا 

تقلخ لّوا  صخش  ۀحودمم 

یئاتکی یح  تاذ  ۀبوبحم 

یسمّشلاو لامک  هنیآ  مه 

یئاهالت اذا  رمقلاو  مه 

دوخ نیلگ  رّقحم  تیب  رد 

یئامرف مکح  دوجو  ّلک  رب 

يزورما ءاسنلا  هدّیس  مه 

یئادرف لاجّرلا  هعفاش  مه 

ینوریب حدم  فصو و  ّزیح  زا 

تتلالج هب  سب  نیا 
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یئارهز هک 

رگید هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدّمحم اپ  ات  رس  زا 

یئالعا یّلع  رس  ات  اپ  زو 

اریز تشتسرپ  منک  هک  مسرت 

یئالاعت قح  نسح  هنیئآ 

يدیحوت تخد  لامک  ّزع و  رد 

یئاباب مام  لالج  ردق و  رد 

يدیشروخ هنادواج  وت  هرذ ، ام 

یئایرد هنارکیب  وت  هرطق ، ام 

راونالا علطم  وت  یگریت و  ام 

یئاه لگ  غاب  وت  هر و  راخ  ام 

میرم نینزان  ود  يدرورپ  مه 

یئاحیسم هدزای  ردام  مه 

یهاگآ تسا  ینتفگن  هچ  ره  زا 

یئانیب تسا  يدیدن  هچ  ره  رب 

يدیحوت ماب  دنلب  دیشروخ 

يدیحوت مامت  مسق  هللااب 

مّود دنب 

دیآ اجک  نم  وچمهز  وت  حدم 

دیآ ادخ  زا  تسادخ  دیآ  راک  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1443 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه هکیلم  يا  وت  فاصوا 

دیآ امس  زا  دیاب  هک  تسا  یحو 

لیربج دنک  ادا  نخس  قح  ات 

دیآ یتا  اه  ردق و  رثوک و  اب 

دمحا تیسوب  تسد  یپ  دزیخ 

دیآ اپ  يادص  ترگا  رود  زا 

ار تزینک  رگا  بجع  تسین  نیا 

دیآ اذغ  نامسآ  زا  میرم  نوچ 

هبعک تا  هرجح  فاوط  رهب  ای 

دیآ افص  هورم و  مزمز و  اب 

تسد نیاک  یبن  دز  هسوب  وت  تسد  رب 

دیآ اشگ  هرگ  ادخ  تسد  رب 

مه ناهاشداپز  دربن  ّتنم 

دیآ ادگ  ار  تادگ  هک  سک  ره 

زور ره  ترد  رب  هرابود  هک  یئاج 

دیآ یفطصم  مالس  ضرع  رب 

ینابرد يارب  رگا  دراد  اج 

دیآ اصع  اب  میلک  ياسؤم 
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يرامیب يوزرآ  درب  یسیع 

دیآ افش  هناهب  هب  اج  نیاک 

تیوم ره  راتراتز  هک  نآ  يا 

دیآ ادخ  ادخ  ادخ  ياوآ 

تمحر ششخب و  وفع و  همه  وت  زا 

دیآ اجتلا  زجع و  همه  ام  زا 

هد میوشتسش  هدید  ود  کشا  اب 

هد میوربآ  هنیدم  كاخ  زو 

مّوس دنب 

نآرق ةراصع  تا  یتسود  يا 

نارین ةرارش  تا  ینمشد  يو 

مهرم تا  هراظن  ار  لد  مخز 

نامرد تا  هراشا  ار  ناج  درد 

هللا دیری  امنا  وت  فیرعت 

ناسنالا یلع  یتا  له  وت  فیصوت 

ار دمحا  تانئاک  دّیس  قح ،

نامرف وت  مارتحا  هب  تسا  هداد 

ربمغیپ تفگ  یحو  قطنم  اب 

نابرق ار  وت  ردپ  ردپ ، ناج  يا 

یتشک دوب  تتبحم  حون و  وت 
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نافوط ناهج  یتشک و  لخاد  ام 

دُرم رفاک  دُرم ، ِهک  ره  وت  رهم  یب 

نامیا وت  رهم  رفک و  وت  ضغب  يا 

رثوک وت  مشچ  کشاز  هرطق  کی 

ناملغ وت  يور  رهمز  هرذ  کی 

ار ربمیپ  وت  لامج  رادید 

ناّنم رداق  لامج  رادید 

بجاو تسدقا  دوجو  هب  ادیپ 

ناکما تیفخم  رازم  هب  ناهنپ 

هللا لوسر  ار  وت  خر  دیسوب 

نآرق رب  هسوب  دننز  هک  نانوچ 

سودرف تربنق  يوک  هدادلد 

ناوضر تا  هّضف  ناخ  روخ  يزور 

رشح رد  ار  میحج  دنک  شوماخ 

ناطیش بلب  درب  ار  وت  مان  رگ 

دشون ترثوکز  رگا  هرطق  کی 

دشورفب ران  تشهب  هب  خزود 

مراهچ دنب 

يروتسم هک  يا  هتفهن  ّرس  يا 
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يروهشم هک  يا  هتفگن  زار  يو 

رثوک ای  تشهب  ای  یئابوط 

يروح ای  هتشرف  ای  یناسنا 

یهام لزا  زا  تلاسر  جرب  رب 

يرون دبا  ات  هنیدم  روط  رد 

یحودمم وت  یتا  له  رثوک و  رد 

يروظنم وت  يوسام  تقلخ  زا 

یمشخ رد  وت  ات  تسادخ  مشخ ، رد 

يرورسم وت  ات  تسا  یبن  رورسم ،

یلوبقم جح  وت  ار ، ناج  ار  لد 

يروکشم یعس  وت  ار ، لد  ار  ناج 

یحور ار ، حور  حیسم  ياسیع 

يروط ار ، روط  میلک  ياسوم 

شناتسب غاب و  وت  ارحص ، یتیگ 

يروشنم رّد  وت  ایرد ، ملاع 

ام ناجز  ام  هب  يرت  کیدزن 

يرود دوخ  نایشآز  هک  نآ  اب 

یبوبحم هرامه  يا و  هبوبحم 

يروصنم هشیمه  يا و  هروصنم 

تریش كدوک  لامک ، ریپ  يا 
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يروجنر هچ  زا  یناوج  نس  رد 

اپ رب  يا  هداتس  نید  يرای  رب 

يروصحم هتسشن  دوخ  ۀناخ  رد 

يدیشروخ غارچ  زا  رت  هدنبات 

يروتسم هریت  كاخ  هب  هک  نآ  اب 

اه لفحم  غارچ  يا  مسق  هللااب 

اه لد  رد  هشیمه  دوب  وت  ياج 

مجنپ دنب 

ام مالک  نیرتشوخ  وت  مان  يا 

ام ماش  حبص و  رکذ  وت  حدم  يا 

ردیح دمحا و  لامک  تآرم 

ام ماما  یئام و  ربمغیپ 

وت مان  هتشون  ام  ۀنیس  رب 

ام مان  هتشون  وت  فحصم  رد 

تسادیپ ام  مشچز  یهت  تسد  اب 

ام ماج  تسا  رپ  وت  رثوک  زک 

تسا یفاک  تنسحم  نوخز  هرطق  کی 

رهب زا 
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ام مامت  تعافش 

دنادیم يادخ  یبن  مام  يا 

ام مام  وت  یتمایق  يادرف 

رخآلا يدامج  تمغ  دای  اب 

ام مارحلا  مرّحم  هدیدرگ 

يدنوادخ ار  يادخ  تسه  ات 

ام مالس  تا  یفخم  تبرت  رب 

ام روش  زوس و  تساوت  هناخ  زا 

ام ماحدزا  تساوت  لفحم  رد 

دنداد ام  هب  وربآ  وت  رهم  اب 

ام مارتحا  تسوت  تمرح  زا 

دیآ رگا  زان  مینک  دلخ  رب 

ام ماشم  رب  هنیدمز  یئوب 

وت نیسح  ّتبحم  ریش  اب 

ام ماک  تسخن  زا  هدش  نیریش 

دشاب انل  یعفشا  همطاف  ای 

ام ماوّدلا  یلع  شوخ  ياوآ 

ارهز ای  وت  تیالو  میئام و 

ارهز ای  وت  تیانع  جاتحم 

مشش دنب 
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ملاع همه  نم ، تادگ  هن  اهنت 

مدآ ات  هتفرگ  کلم  نج و  زا 

یسیع تربنق  هب  دروخ  هطبغ  مه 

میرم تا  هّضف  هب  درب  کشر  مه 

دیحوت تماق  تسار  یبوط  وت 

مخ تمارتحا  هب  يوبن  دّق 

وت ياطع  می  هرطق  کی  زا 

مک ایرد  رازه  دشاب  هللااب 

ادیپان رهپس  هن  وت  لذب  رد 

مرحمان لیئربج  وت  يوک  رد 

زین ام  وت و  ةدنب  همه  نابوخ 

مه نم  وت و  لئاس  همه  ملاع 

رمع کی  متسیز  هدنز  وت  فطل  اب 

مد کی  متسین  هدنب  وت  رهم  یب 

ار ملاع  مامت  هنگ  راب 

مغ مرادن  مرب  رگ  وت  رهم  اب 

يراذگن ياپ  وت  رگا  رشح  رد 

متام ایبنا  مامت  دنریگ 

تسارهز ای  رشح ، زور  همه  رکذ 
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متاخ ربمیپ  صخش  یتح 

دزیخ ممد  زا  لیلخ  زاجعا 

مرآ ور  رشح  هب  رگ  وت  مان  اب 

نوگلگ تندید  هب  یبن  يور  يا 

مکحم تتمه  هب  یلع  تشپ  يو 

يدیزرل وت  ات  هنیدم  دیزرل 

مرکا ربمیپ  ندب  یتح 

یلیس تخر  رب  دندز  هک  نانآ 

یلین ار  لوسر  خر  دندرک 

متفه دنب 

دیرگ ناهج  تتبرغ  هب  هن  اهنت 

دیرگ ناج  سنا و  وت  مغ  دای  اب 

دشوج ناینیمز  لد  هب  نوخ  مه 

دیرگ نامسآ  لها  ةدید  مه 

یبوط تا  هدیمخ  دق  لخن  رب 

دیرگ نانج  رد  عمش  وچ  هتسویپ 

وت رب  ام  مشچ  لاس ، شدرگ  رد 

دیرگ نازخ  ات  راهب  لصف  زا 

وت رب  ما  هدید  تسیرگ  رمع  کی 

دیرگ نانچمه  رمع  رخآ  ات 
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مشچ نیا  وت  دای  هب  یبش  هک  دشاب 

دیرگ نامزلا  بحاص  يدهم  اب 

دنراذگن هک  مرب  اجک  هب  مغ  نیا 

دیرگ نایشآ  رد  اهنت  یغرم 

ارحص رد  هک  دور  نورب  رهش  زا 

دیرگ نابغاب  غاب و  تبرغ  رب 

یلخن ۀیاس  هب  رگا  دننیب 

دیرگ ناج  باتفآ  ةولج  نآ 

دنراذگن ار و  تخرد  دنُّرب 

دیرگ نآ  رانک  رد  دنیشنب و 

يدنزرف هلاس  راهچ  هدید  یک 

دیرگ ناوج  ردام  يریپ  رب 

شحرش زا  هک  مرب  اجک  هب  مغ  نیا 

دیرگ ناهج  رگا  تسا  مک  هللااب 

دنیشنب هناخ  نورد  هب  الوم 

دیرگ ناتسآ  نورب  هب  ارهز 

ار اه  ناج  تخوس  تخوس ، وت  تیب  ات 

اه نامسآ  تفرگب  شدود 
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ار

متشه دنب 

دایرف نخس  تمغ  ررش  زا  يا 

دایرف نطو  هدز  وت  تبرغ  رب 

غاد يور  غاد ، هتسشن  هلال  رب 

دایرف نمچ  زا  هدیمد  هزبس  اب 

تعمش نوچ  يادص  یب  ۀیرگ  زا 

دایرف نمجنا  مامت  هدیدرگ 

مه اب  ناج  سنا و  هدیدز  دنیرگ 

دایرف نز  درم و  هنیس  هب  دنراد 

متشونب وت  مغ  زا  نخس  اج  ره 

دایرف نم  دوجو  همه  دیدرگ 

شتآ ملق  رس  زا  دز  هلعش  مه 

دایرف نخس  دش  هحفص  لد  رد  مه 

دجسم رد  هرابود  ایب  زیخرب 

دایرف نزب  یلع  یسک  یب  رب 

ار الوم  هنوگچ  نیبب  زیخرب و 

دایرف نهد  رد  شومخ  هدیدرگ 

تمسج يدوبک  رب  شماخ و  وت 

دایرف نهریپ  نوردز  دزیخ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1453 

http://www.ghaemiyeh.com


تیولهپ مخز  هب  رگا  دراد  اج 

دایرف نفک  دروآرب  ربق  رد 

اهنت دنز  یلع  بش  لد  مسرت 

دایرف ندب  نیا  دایب  هاچ  رد 

ربق رد  دز  دندز  ار  وت  هک  يزور 

دایرف نحتمم  لوسر  درد ، زا 

دیدرگ نوخ  کشا ، نیسح  مشچ  رد 

دایرف نسح  هنیس  هب  هلان  دش 

دنتشک ار  وت  اهراب  هک  سوسفا 

دنتشک ارچ  ایربک  تمصع  يا 

مهن دنب 

يراد نابغاب  غاد  هک  هلال  يا 

يراد نامک  تماق  هک  ورس  يا 

زیئاپ نوچ  رمع ، راهب  لصف  رد 

؟ يراد نازخ  همه  نیا  هک  تسیچ  زا 

لگ ياج  هب  یتشهب و  ياروح 

يراد نایشآ  رانک  هب  شتآ 

؟ تسیچ زا  یگتسکش  نیا  يریپ و  نیا 

نس وت  هن  رخآ 
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يراد ناوجون 

هللا نیع  غارچ  يا  مک  رمع  اب 

يراد نادواج  رون  یشوماخ و 

یئاهنت هچ  رگا  نیمز  كاخ  رد 

يراد نامسآ  لها  لد  رد  اج 

میوج ار  وت  یفخم  تبرت  نم 

يراد ناکم  ملد  رد  وت  هک  لفاغ 

ارحص لد  زا  دشوج  ددرگ و  نوخ 

يراد ناور  دوخ  مشچز  هک  یکشا 

زاب يدرگ  دیهش  رگا  رابدص 

يراد ناج  رازه  یلع  هار  رد 

دوخ بیرغ  رهوش  تبرغ  زا 

يراد ناتساد  رازه  هنیس  رد 

دنچ ات  ناکمال  نسح  ۀسمش  يا 

يراد ناهن  یلع  زا  دوخ  راسخر 

دزیخ تبل  زا  یئادخ  زاجعا 

يراد نابز  رب  هباطخ  هک  اج  ره 

وت زا  اه  هناشن  مرگن  وس  ره 

يراد ناشن  یب  رازم  هک  نآ  اب 

تسوت ربص  ناتساد  وت  ياه  مغ 
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تسوت ربق  تسکش ، ام  لد  اج  ره 

مهد دنب 

راداد ربمغیپ  رگا  تفگ  یم 

رازآ دنهد  ار  وت  ناوت  دح  ات 

ار تّما  دوبن  ناوت  شیب  نیز 

رایسب تبئاصم  مک  وت  رمع  يا 

تبلق رب  هک  یتفگن  زار  سب 

رامسم رس  اب  هتشون  خیرات 

دندروآ موجه  وت  ۀناخ  رب 

رارشا هقرف  لوخد ، نذا  یب 

نمشد رگم  يدمآ  رد  تشپ  وت 

راداد ربمیپ  زا  دشک  تلجخ 

يروح هدید  شیپ  هب  هک  ادرد 

ران رد  ار  تشهب  ودع  دنازوس 

هّیواعم رب  شیوخ  همان  رد 

رارقا تلتاق  دومن  هنوگنیا 

دزیم سفن  سفن  ارهز  مدید 

رای یب  سک و  یب  بیرغ و  اهنت و 
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دیآ محر  هب  ملد  یمک  تساوخ  یم 

راتخم دمحاز  منک  مرش  ای 

تخورفا نم  دوجو  همه  هرابکی 

رارک ردیح  ضغب  شتآ  رد 

متسد دسر  یمن  یلع  هب  مدید 

راکیپ رد  ریش  اجک و  هابور 

ارهز زا  یفالت  منک  هک  متفگ 

رات ممشچ  شیپ  تشگ  همه  ملاع 

یلیس مدز  نانچ  وا  تروص  رب 

راوید سپ  رد  كاخ  هب  داتفاک 

دیزرل یم  هنیس  هب  شسفن  رگید 

دیزرل یم  هنیدم  وا  هلان  زا 

مهدزای دنب 

نادزی ۀناخ  موش  نمیرها 

ناوضر ۀضور  میجر و  ناطیش 

مرحمان تسد  ادخ و  سومان 

نآرق تروص  افج و  یلیس 

دوب ربمیپ  تلاسر  رجا  نیا 

ناسحا همهنآ  يازج  دوب  نیا 

یتشگ یضترم  هار  ینابرق 
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نابرق ار  وت  نایناهج  ناج  يا 

ردیح ۀنیسز  وت  ۀلان  اب 

ناج دیآرب  سفن  اب  هک  تساوخ  یم 

راتفر زا  خرچ  دنامن  هک  ادرد 

ناریو نامسآ  تشگن  هک  خوآ 

دوب ناج  تبل  رب  گرم  رتسب  رد 

ناناج ار  دوجو  همه  ناج  يا 

خساپ یب  دوب  هتشگ  وت  هآ  مه 

امرد یب  دوب  هتشگ  وت  درد  مه 

موصعم كدوک  راهچ  دندوب 

نایرگ ناشناوجون  ردام  رب 

تهاتوک رمع  باتکهک  ادرد 

نایاپ یلع  ۀناخ  هب  تفرگب 

دمآ نورب  یلع  سفن  اب  ناج 

ناهنپ لگ  ریز  هب  تنت  تشگ  ات 

تخیر ترازم  رب  هک  رگج  نوخ  سب 

ناحیر هلال و  ياج  هب  هدید  زا 

کیرات بش  نآ  كاخ  ۀحفص  رب 

نیا تسب  شقن  وت  نوخ  زا 
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ناونع

مولعمان رازم  نیا  زا  هعیش ، ياک 

مولظم دبا  ات  تسیلع  تسادیپ 

مهدزاود دنب 

دشاب رب  دوجو  رد  هک  هنتف  ره 

دش ادیپ  هفیقس  زا  شأشنم  رس 

روج ملظ و  باب  هفیقس  تسد  اب 

دش او  نایناهج  همه  يور  رب 

بصغ ردیح  قح  تشگ  هک  زوربآ 

دش اضما  نیسح  نسح و  لتق 

دنام اهنت  هناخ  هب  یلع  هک  يزور 

دش اهنت  نیسح  الب  برک و  رد 

داتفا ندب  زا  شتسد  ود  سابع 

دش الوم  تسد  هتسب  هک  زورنآ 

اروشاع هعیش  يارب  هللاو 

دش اروش  هفیقس  رد  هک  تسیزور 

ربکا رکیپ  هفیقس  غیت  اب 

دش اباب  شیپ  هب  ًابرا  ًابرا 

هللاراث نوخ  هفیقس  گنس  اب 

دش امیس  هب  ناور  وضو  بآ  نوچ 
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تشط نایم  رد  هفیقس  بوچ  اب 

دش ارهز  زیزع  بل  هدرزآ 

هللا لآ  مشچ  هفیقس  تسد  اب 

دش ایرد  رانک  شطعز  ایرد 

ههام شش  لفط  هفیقس  ریت  اب 

دش یلاعت  قح  هار  ینابرق 

شتآ ۀلعش  هفیقس  ران  اب 

دش اپ  رب  تیب  لها  ۀمیخ  زا 

اروش نآ  زا  مسق  ادخب  مثیم 

دش اهاط  لآ  هب  متس  هتشویپ 

دندرک ادف  ار  نیسح  زورنآ 

دندرک ادج  ندب  زا  رس  هنشت  بل 

----------

یئاهاط ناج  هک  ناج  رهوگ  يا 

لوا دنب 

( حدم ) یئاهاط ناج  هک  ناج  رهوگ  يا 

یئایرد هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدّمحم رُّد  يا 

تقلخ لّوا  صخش  ۀحودمم 

یئاتکی یح  تاذ  ۀبوبحم 

یسمّشلاو لامک  هنیآ  مه 
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یئاهالت اذا  رمقلاو  مه 
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دوخ نیلگ  رّقحم  تیب  رد 

یئامرف مکح  دوجو  ّلک  رب 

يزورما ءاسنلا  هدّیس  مه 

یئادرف لاجّرلا  هعفاش  مه 

ینوریب حدم  فصو و  ّزیح  زا 

یئارهز هک  تتلالج  هب  سب  نیا 

رگید هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدّمحم اپ  ات  رس  زا 

یئالعا یّلع  رس  ات  اپ  زو 

اریز تشتسرپ  منک  هک  مسرت 

یئالاعت قح  نسح  هنیئآ 

يدیحوت تخد  لامک  ّزع و  رد 

یئاباب مام  لالج  ردق و  رد 

يدیشروخ هنادواج  وت  هرذ ، ام 

یئایرد هنارکیب  وت  هرطق ، ام 

راونالا علطم  وت  یگریت و  ام 

یئاه لگ  غاب  وت  هر و  راخ  ام 

میرم نینزان  ود  يدرورپ  مه 

یئاحیسم هدزای  ردام  مه 

یهاگآ تسا  ینتفگن  هچ  ره  زا 

یئانیب تسا  يدیدن  هچ  ره  رب 
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يدیحوت ماب  دنلب  دیشروخ 

يدیحوت مامت  مسق  هللااب 

مّود دنب 

دیآ اجک  نم  وچمهز  وت  حدم 

دیآ ادخ  زا  تسادخ  دیآ  راک  نیا 

یتسه هکیلم  يا  وت  فاصوا 

دیآ امس  زا  دیاب  هک  تسا  یحو 

لیربج دنک  ادا  نخس  قح  ات 

دیآ یتا  اه  ردق و  رثوک و  اب 

دمحا تیسوب  تسد  یپ  دزیخ 

دیآ اپ  يادص  ترگا  رود  زا 

ار تزینک  رگا  بجع  تسین  نیا 

دیآ اذغ  نامسآ  زا  میرم  نوچ 

هبعک تا  هرجح  فاوط  رهب  ای 

دیآ افص  هورم و  مزمز و  اب 

تسد نیاک  یبن  دز  هسوب  وت  تسد  رب 

دیآ اشگ  هرگ  ادخ  تسد  رب 

مه ناهاشداپز  دربن  ّتنم 
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دیآ ادگ  ار  تادگ  هک  سک  ره 

زور ره  ترد  رب  هرابود  هک  یئاج 

دیآ یفطصم  مالس  ضرع  رب 

ینابرد يارب  رگا  دراد  اج 

دیآ اصع  اب  میلک  ياسؤم 

يرامیب يوزرآ  درب  یسیع 

دیآ افش  هناهب  هب  اج  نیاک 

تیوم ره  راتراتز  هک  نآ  يا 

دیآ ادخ  ادخ  ادخ  ياوآ 

تمحر ششخب و  وفع و  همه  وت  زا 

دیآ اجتلا  زجع و  همه  ام  زا 

هد میوشتسش  هدید  ود  کشا  اب 

هد میوربآ  هنیدم  كاخ  زو 

مّوس دنب 

نآرق ةراصع  تا  یتسود  يا 

نارین ةرارش  تا  ینمشد  يو 

مهرم تا  هراظن  ار  لد  مخز 

نامرد تا  هراشا  ار  ناج  درد 

هللا دیری  امنا  وت  فیرعت 

ناسنالا یلع  یتا  له  وت  فیصوت 
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ار دمحا  تانئاک  دّیس  قح ،

نامرف وت  مارتحا  هب  تسا  هداد 

ربمغیپ تفگ  یحو  قطنم  اب 

نابرق ار  وت  ردپ  ردپ ، ناج  يا 

یتشک دوب  تتبحم  حون و  وت 

نافوط ناهج  یتشک و  لخاد  ام 

دُرم رفاک  دُرم ، ِهک  ره  وت  رهم  یب 

نامیا وت  رهم  رفک و  وت  ضغب  يا 

رثوک وت  مشچ  کشاز  هرطق  کی 

ناملغ وت  يور  رهمز  هرذ  کی 

ار ربمیپ  وت  لامج  رادید 

ناّنم رداق  لامج  رادید 

بجاو تسدقا  دوجو  هب  ادیپ 

ناکما تیفخم  رازم  هب  ناهنپ 

هللا لوسر  ار  وت  خر  دیسوب 

نآرق رب  هسوب  دننز  هک  نانوچ 

سودرف تربنق  يوک  هدادلد 

ناوضر تا  هّضف  ناخ  روخ  يزور 

دنک شوماخ 
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رشح رد  ار  میحج 

ناطیش بلب  درب  ار  وت  مان  رگ 

دشون ترثوکز  رگا  هرطق  کی 

دشورفب ران  تشهب  هب  خزود 

مراهچ دنب 

يروتسم هک  يا  هتفهن  ّرس  يا 

يروهشم هک  يا  هتفگن  زار  يو 

رثوک ای  تشهب  ای  یئابوط 

يروح ای  هتشرف  ای  یناسنا 

یهام لزا  زا  تلاسر  جرب  رب 

يرون دبا  ات  هنیدم  روط  رد 

یحودمم وت  یتا  له  رثوک و  رد 

يروظنم وت  يوسام  تقلخ  زا 

یمشخ رد  وت  ات  تسادخ  مشخ ، رد 

يرورسم وت  ات  تسا  یبن  رورسم ،

یلوبقم جح  وت  ار ، ناج  ار  لد 

يروکشم یعس  وت  ار ، لد  ار  ناج 

یحور ار ، حور  حیسم  ياسیع 

يروط ار ، روط  میلک  ياسوم 

شناتسب غاب و  وت  ارحص ، یتیگ 
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يروشنم رّد  وت  ایرد ، ملاع 

ام ناجز  ام  هب  يرت  کیدزن 

يرود دوخ  نایشآز  هک  نآ  اب 

یبوبحم هرامه  يا و  هبوبحم 

يروصنم هشیمه  يا و  هروصنم 

تریش كدوک  لامک ، ریپ  يا 

يروجنر هچ  زا  یناوج  نس  رد 

اپ رب  يا  هداتس  نید  يرای  رب 

يروصحم هتسشن  دوخ  ۀناخ  رد 

يدیشروخ غارچ  زا  رت  هدنبات 

يروتسم هریت  كاخ  هب  هک  نآ  اب 

اه لفحم  غارچ  يا  مسق  هللااب 

اه لد  رد  هشیمه  دوب  وت  ياج 

مجنپ دنب 

ام مالک  نیرتشوخ  وت  مان  يا 

ام ماش  حبص و  رکذ  وت  حدم  يا 

ردیح دمحا و  لامک  تآرم 

ام ماما  یئام و  ربمغیپ 

هتشون ام  ۀنیس  رب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1467 

http://www.ghaemiyeh.com


وت مان 

ام مان  هتشون  وت  فحصم  رد 

تسادیپ ام  مشچز  یهت  تسد  اب 

ام ماج  تسا  رپ  وت  رثوک  زک 

تسا یفاک  تنسحم  نوخز  هرطق  کی 

ام مامت  تعافش  رهب  زا 

دنادیم يادخ  یبن  مام  يا 

ام مام  وت  یتمایق  يادرف 

رخآلا يدامج  تمغ  دای  اب 

ام مارحلا  مرّحم  هدیدرگ 

يدنوادخ ار  يادخ  تسه  ات 

ام مالس  تا  یفخم  تبرت  رب 

ام روش  زوس و  تساوت  هناخ  زا 

ام ماحدزا  تساوت  لفحم  رد 

دنداد ام  هب  وربآ  وت  رهم  اب 

ام مارتحا  تسوت  تمرح  زا 

دیآ رگا  زان  مینک  دلخ  رب 

ام ماشم  رب  هنیدمز  یئوب 

وت نیسح  ّتبحم  ریش  اب 

ام ماک  تسخن  زا  هدش  نیریش 
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دشاب انل  یعفشا  همطاف  ای 

ام ماوّدلا  یلع  شوخ  ياوآ 

ارهز ای  وت  تیالو  میئام و 

ارهز ای  وت  تیانع  جاتحم 

مشش دنب 

ملاع همه  نم ، تادگ  هن  اهنت 

مدآ ات  هتفرگ  کلم  نج و  زا 

یسیع تربنق  هب  دروخ  هطبغ  مه 

میرم تا  هّضف  هب  درب  کشر  مه 

دیحوت تماق  تسار  یبوط  وت 

مخ تمارتحا  هب  يوبن  دّق 

وت ياطع  می  هرطق  کی  زا 

مک ایرد  رازه  دشاب  هللااب 

ادیپان رهپس  هن  وت  لذب  رد 

مرحمان لیئربج  وت  يوک  رد 

زین ام  وت و  ةدنب  همه  نابوخ 

مه نم  وت و  لئاس  همه  ملاع 

رمع کی  متسیز  هدنز  وت  فطل  اب 

مد کی  متسین  هدنب  وت  رهم  یب 
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ار ملاع  مامت  هنگ  راب 

مغ مرادن  مرب  رگ  وت  رهم  اب 

يراذگن ياپ  وت  رگا  رشح  رد 

متام ایبنا  مامت  دنریگ 

تسارهز ای  رشح ، زور  همه  رکذ 

متاخ ربمیپ  صخش  یتح 

دزیخ ممد  زا  لیلخ  زاجعا 

مرآ ور  رشح  هب  رگ  وت  مان  اب 

نوگلگ تندید  هب  یبن  يور  يا 

مکحم تتمه  هب  یلع  تشپ  يو 

يدیزرل وت  ات  هنیدم  دیزرل 

مرکا ربمیپ  ندب  یتح 

یلیس تخر  رب  دندز  هک  نانآ 

یلین ار  لوسر  خر  دندرک 

متفه دنب 

دیرگ ناهج  تتبرغ  هب  هن  اهنت 

دیرگ ناج  سنا و  وت  مغ  دای  اب 

دشوج ناینیمز  لد  هب  نوخ  مه 

دیرگ نامسآ  لها  ةدید  مه 

یبوط تا  هدیمخ  دق  لخن  رب 
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دیرگ نانج  رد  عمش  وچ  هتسویپ 

وت رب  ام  مشچ  لاس ، شدرگ  رد 

دیرگ نازخ  ات  راهب  لصف  زا 

وت رب  ما  هدید  تسیرگ  رمع  کی 

دیرگ نانچمه  رمع  رخآ  ات 

مشچ نیا  وت  دای  هب  یبش  هک  دشاب 

دیرگ نامزلا  بحاص  يدهم  اب 

دنراذگن هک  مرب  اجک  هب  مغ  نیا 

دیرگ نایشآ  رد  اهنت  یغرم 

ارحص رد  هک  دور  نورب  رهش  زا 

دیرگ نابغاب  غاب و  تبرغ  رب 

یلخن ۀیاس  هب  رگا  دننیب 

دیرگ ناج  باتفآ  ةولج  نآ 

دنراذگن ار و  تخرد  دنُّرب 

دیرگ نآ  رانک  رد  دنیشنب و 

يدنزرف هلاس  راهچ  هدید  یک 

دیرگ ناوج  ردام  يریپ  رب 

زا هک  مرب  اجک  هب  مغ  نیا 
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شحرش

دیرگ ناهج  رگا  تسا  مک  هللااب 

دنیشنب هناخ  نورد  هب  الوم 

دیرگ ناتسآ  نورب  هب  ارهز 

ار اه  ناج  تخوس  تخوس ، وت  تیب  ات 

ار اه  نامسآ  تفرگب  شدود 

متشه دنب 

دایرف نخس  تمغ  ررش  زا  يا 

دایرف نطو  هدز  وت  تبرغ  رب 

غاد يور  غاد ، هتسشن  هلال  رب 

دایرف نمچ  زا  هدیمد  هزبس  اب 

تعمش نوچ  يادص  یب  ۀیرگ  زا 

دایرف نمجنا  مامت  هدیدرگ 

مه اب  ناج  سنا و  هدیدز  دنیرگ 

دایرف نز  درم و  هنیس  هب  دنراد 

متشونب وت  مغ  زا  نخس  اج  ره 

دایرف نم  دوجو  همه  دیدرگ 

شتآ ملق  رس  زا  دز  هلعش  مه 

دایرف نخس  دش  هحفص  لد  رد  مه 

دجسم رد  هرابود  ایب  زیخرب 
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دایرف نزب  یلع  یسک  یب  رب 

ار الوم  هنوگچ  نیبب  زیخرب و 

دایرف نهد  رد  شومخ  هدیدرگ 

تمسج يدوبک  رب  شماخ و  وت 

دایرف نهریپ  نوردز  دزیخ 

تیولهپ مخز  هب  رگا  دراد  اج 

دایرف نفک  دروآرب  ربق  رد 

اهنت دنز  یلع  بش  لد  مسرت 

دایرف ندب  نیا  دایب  هاچ  رد 

ربق رد  دز  دندز  ار  وت  هک  يزور 

دایرف نحتمم  لوسر  درد ، زا 

دیدرگ نوخ  کشا ، نیسح  مشچ  رد 

دایرف نسح  هنیس  هب  هلان  دش 

دنتشک ار  وت  اهراب  هک  سوسفا 

دنتشک ارچ  ایربک  تمصع  يا 

مهن دنب 

يراد نابغاب  غاد  هک  هلال  يا 

يراد نامک  تماق  هک  ورس  يا 

زیئاپ نوچ  رمع ، راهب  لصف  رد 
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؟ يراد نازخ  همه  نیا  هک  تسیچ  زا 

لگ ياج  هب  یتشهب و  ياروح 

يراد نایشآ  رانک  هب  شتآ 

؟ تسیچ زا  یگتسکش  نیا  يریپ و  نیا 

يراد ناوجون  نس  وت  هن  رخآ 

هللا نیع  غارچ  يا  مک  رمع  اب 

يراد نادواج  رون  یشوماخ و 

یئاهنت هچ  رگا  نیمز  كاخ  رد 

يراد نامسآ  لها  لد  رد  اج 

میوج ار  وت  یفخم  تبرت  نم 

يراد ناکم  ملد  رد  وت  هک  لفاغ 

ارحص لد  زا  دشوج  ددرگ و  نوخ 

يراد ناور  دوخ  مشچز  هک  یکشا 

زاب يدرگ  دیهش  رگا  رابدص 

يراد ناج  رازه  یلع  هار  رد 

دوخ بیرغ  رهوش  تبرغ  زا 

يراد ناتساد  رازه  هنیس  رد 

دنچ ات  ناکمال  نسح  ۀسمش  يا 

يراد ناهن  یلع  زا  دوخ  راسخر 

دزیخ تبل  زا  یئادخ  زاجعا 
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يراد نابز  رب  هباطخ  هک  اج  ره 

وت زا  اه  هناشن  مرگن  وس  ره 

يراد ناشن  یب  رازم  هک  نآ  اب 

تسوت ربص  ناتساد  وت  ياه  مغ 

تسوت ربق  تسکش ، ام  لد  اج  ره 

مهد دنب 

راداد ربمغیپ  رگا  تفگ  یم 

رازآ دنهد  ار  وت  ناوت  دح  ات 

ار تّما  دوبن  ناوت  شیب  نیز 

رایسب تبئاصم  مک  وت  رمع  يا 

تبلق رب  هک  یتفگن  زار  سب 

رامسم رس  اب  هتشون  خیرات 

دندروآ موجه  وت  ۀناخ  رب 

رارشا هقرف  لوخد ، نذا  یب 

نمشد رگم  يدمآ  رد  تشپ  وت 

راداد ربمیپ  زا  دشک  تلجخ 

يروح هدید  شیپ  هب  هک  ادرد 
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ران رد  ار  تشهب  ودع  دنازوس 

هّیواعم رب  شیوخ  همان  رد 

رارقا تلتاق  دومن  هنوگنیا 

دزیم سفن  سفن  ارهز  مدید 

رای یب  سک و  یب  بیرغ و  اهنت و 

دیآ محر  هب  ملد  یمک  تساوخ  یم 

راتخم دمحاز  منک  مرش  ای 

تخورفا نم  دوجو  همه  هرابکی 

رارک ردیح  ضغب  شتآ  رد 

متسد دسر  یمن  یلع  هب  مدید 

راکیپ رد  ریش  اجک و  هابور 

ارهز زا  یفالت  منک  هک  متفگ 

رات ممشچ  شیپ  تشگ  همه  ملاع 

یلیس مدز  نانچ  وا  تروص  رب 

راوید سپ  رد  كاخ  هب  داتفاک 

دیزرل یم  هنیس  هب  شسفن  رگید 

دیزرل یم  هنیدم  وا  هلان  زا 

مهدزای دنب 

نادزی ۀناخ  موش  نمیرها 

ناوضر ۀضور  میجر و  ناطیش 
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مرحمان تسد  ادخ و  سومان 

نآرق تروص  افج و  یلیس 

دوب ربمیپ  تلاسر  رجا  نیا 

ناسحا همهنآ  يازج  دوب  نیا 

یتشگ یضترم  هار  ینابرق 

نابرق ار  وت  نایناهج  ناج  يا 

ردیح ۀنیسز  وت  ۀلان  اب 

ناج دیآرب  سفن  اب  هک  تساوخ  یم 

راتفر زا  خرچ  دنامن  هک  ادرد 

ناریو نامسآ  تشگن  هک  خوآ 

دوب ناج  تبل  رب  گرم  رتسب  رد 

ناناج ار  دوجو  همه  ناج  يا 

خساپ یب  دوب  هتشگ  وت  هآ  مه 

امرد یب  دوب  هتشگ  وت  درد  مه 

موصعم كدوک  راهچ  دندوب 

نایرگ ناشناوجون  ردام  رب 

تهاتوک رمع  باتکهک  ادرد 

نایاپ یلع  ۀناخ  هب  تفرگب 

دمآ نورب  یلع  سفن  اب  ناج 

تنت تشگ  ات 
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ناهنپ لگ  ریز  هب 

تخیر ترازم  رب  هک  رگج  نوخ  سب 

ناحیر هلال و  ياج  هب  هدید  زا 

کیرات بش  نآ  كاخ  ۀحفص  رب 

ناونع نیا  تسب  شقن  وت  نوخ  زا 

مولعمان رازم  نیا  زا  هعیش ، ياک 

مولظم دبا  ات  تسیلع  تسادیپ 

مهدزاود دنب 

دشاب رب  دوجو  رد  هک  هنتف  ره 

دش ادیپ  هفیقس  زا  شأشنم  رس 

روج ملظ و  باب  هفیقس  تسد  اب 

دش او  نایناهج  همه  يور  رب 

بصغ ردیح  قح  تشگ  هک  زوربآ 

دش اضما  نیسح  نسح و  لتق 

دنام اهنت  هناخ  هب  یلع  هک  يزور 

دش اهنت  نیسح  الب  برک و  رد 

داتفا ندب  زا  شتسد  ود  سابع 

دش الوم  تسد  هتسب  هک  زورنآ 

اروشاع هعیش  يارب  هللاو 

دش اروش  هفیقس  رد  هک  تسیزور 
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ربکا رکیپ  هفیقس  غیت  اب 

دش اباب  شیپ  هب  ًابرا  ًابرا 

هللاراث نوخ  هفیقس  گنس  اب 

دش امیس  هب  ناور  وضو  بآ  نوچ 

تشط نایم  رد  هفیقس  بوچ  اب 

دش ارهز  زیزع  بل  هدرزآ 

هللا لآ  مشچ  هفیقس  تسد  اب 

دش ایرد  رانک  شطعز  ایرد 

ههام شش  لفط  هفیقس  ریت  اب 

دش یلاعت  قح  هار  ینابرق 

شتآ ۀلعش  هفیقس  ران  اب 

دش اپ  رب  تیب  لها  ۀمیخ  زا 

اروش نآ  زا  مسق  ادخب  مثیم 

دش اهاط  لآ  هب  متس  هتشویپ 

دندرک ادف  ار  نیسح  زورنآ 

دندرک ادج  ندب  زا  رس  هنشت  بل 

----------

وت يانث  دمحم  مالک  رهوگ  يا 

وت يانث  دمحم  مالک  رهوگ  يا 
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( حدم )

وت يالو  تیالو  راختفا  رشح  ات 

یفطصم تخد  مه  ییادخ و  رثوک  مه 

وت يانث  اهیبا  ّما  تسا  هدمآ  مه 

شادف ایبنا  همه  ناج  هک  يربمغیپ 

وت يادف  دمحم  ناج  وت  اب  دومرف 

یندید دنوادخ  يور  تسین  هکنآ  اب 

وت يادخ  هجو  وت ، لامج  رد  تسادیپ 

سنا ّنج و  هّیروح ، هکئالم ، ناربمغیپ ،

وت ياعد  رکذ  هب  جایتحا  دنراد 

دوب شا  يرامیب  ترسح  رشح  حبص  ات 

وت يافشلاراد  هب  حیسم  رگا  دیآ 

دنک یمن  انیس  يداو  هب  هگن  زگره 

وت يالولاراد  هب  میلک  درگنب  رگ 

نیلگ هناخ  زا  هدز  رس  رون  جاوما 

وت ياپ  كاخ  زا  دمد  یم  تشهب  يوب 

تا هرجح  تسارسا  هجاوخ  مارحلا  تیب 

وت يارس  رود  هب  فاوط ، کلم  درآ 

ایبنا متخ  مه  تشپ  ياه  هسوبلگ 

وت ياه  تسد  هلبآ  يور  تسادیپ 
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تشهب رد  دید  ار  وت  يور  هک  متریح  رد 

؟ وت يامن  ور  رب  هچ  ناج ز  دادن  مدآ 

تسادخ ادخ  ات  ادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس 

وت يانشآ  دوشن ، ادخ  اب  هناگیب 

ترد هضف  دوش  تشاد  دیما  اّوح 

وت ياوه  رد  نورب  تشهب  زا  دش  مدآ 

تشهب هناخلگ  هدنخ  تسوت ، ریوصت 

وت يابرلد  سفن  رد  تسادخ ، يوب 

دنا همئا  لوسر و  ادخ و  ربمغیپ و 

وت يارس  تحیدم  قافتا ، نسُح  اب 
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دوبن اوسام  زا  یتبحص  هک  اهزور  نآ 

وت ياوس  یهلا  تاذ  تشادن ، رثوک 

دوب هرامه  تقلخ ، ملاع  روهظ  زا  شیپ 

وت ياج  دنوادخ ، ِتاذ  ِبیغ  ِشوغآ 

نیمز رد  دنناسک  ِنیرتهب  هللاو 

وت ياین  تانب و  ّما و  يوش و  انبا و 

دیدپان هتشگ  تمرح  رد  دوجو  کُلم 

؟ وت يافص  اب  مرح  هدش  مگ  هتفگ  یک 

تتمحر تایانع  رحب  تسین  دودحم 

وت ياطع  یهلا ، ياطع  رب  تسا  لصو 

لالجلاوذ تاذ  زا  زج  هب  سک  تسین  هاگآ 

وت ياهتنا  وت و  يادتبا  ودب  زا 

زاب دنوش  ییاط  متاح  سنا ، ّنج و  رگ 

وت يادگ  كاخ  هب  هسوب  دننز  دیاب 

نامسیر شوزاب  هدوشگ ز  دش  هک  اّقح 

وت ياشگ  لکشم  هجنپ  هب  اشگ  لکشم 

مه زونه  دیآ  هک  تسا  دهاش  خیرات 

وت ياسر  يادص  هنیدم  دجسم  زا 

دنز یم  فرح  ادخ  لوسر  طقف  ییوگ 

وت يازفناج  بل  ود  اب  هباطخ  تقو 
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تسیرگ نامسآ  تفه  وت  يادص  زا  هکنآ  اب 

وت يادص  يدینشن  یسک  چیه  راگنا 

هدش متس  ارهز  هب  تفگن  یکی  یتح 

وت يارب  زا  یسک  هیرگ  درکن  یتح 

بیرغ نطو  رد  یسک  وت  نوچ  تشگن  زگره 

وت يازس  تبرغ ، همه  نیا  دوبن  هللااب 

ادا دش  بوخ  تردپ  تلاسر  رجا 

وت يازج  تّما ، هنایزات  دیدرگ 

هدروخ شاک  يوبن ! یلین  سای  يا 
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دوب

وت ياج  هب  ام  نت  هب  اه  هنایزات  نآ 

دوش رگج  نوخ  هساک  رشح  زور  ات 

وت يازع  کشا  تشگن ز  رت  هک  یمشچ 

ینک اطع  نومضم  رُد  تمثیم "  " هب دیاب 

وت ياپ  هب  دزیرب  هدیصق  رهوگ  ات 

----------

دمحم نآرق  وت  راسخر  فحصم  يا 

( حدم  ) دمحم نآرق  وت  راسخر  فحصم  يا 

دمحم ناوضر  هضور  تمدق  ات  رس 

توبن تخد  مه  يدیحوت و  ردام  مه 

دمحم ناج  مه  یتسه و  یلع  وفک  مه 

تیالو ناتسلگ  ياه  لگ  هب  دنگوس 

دمحم ناتسب  هب  تسین  لگ  وت  دننام 

یلاعت دنوادخ  يوب  تسفن  رطع 

دمحم ناجرم  ؤلؤل و  تنخس  ّرُد 

دیحوت وت  فاصوا  هللا و  ُباتک  وت  نسُح 

دمحم نامیا  وت  رهم  نید ، وت  راتفر 

تسا تشهب  تسا ، تشهب  تسا ، تشهب  وت  رهم 

دمحم ناحیر  همه  يا  كادفب  یحور 
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تیکاخ رداچ  نامه  هک  ینیشن  شرع  يا 

دمحم ناماد  هتشر  زا  هتفاب  دش 

تیادف هب  دمحم  ناج  يا  هک  دومرف 

دمحم نابرق  هب  داب  ناهج  ناج  يا 

! تلذب هرفس  ادخ  کلم  يا  وت ؟ لثم  یک 

دمحم نامهم  هدش  دمحم  بلق  رد 

تسا رون  هدرپ  رد  هک  وت  لامج  دیشروخ 

دمحم نابیرگ  رس ز  نورب  هدروآ 

تیکاخ رداچ  لزا  تمصع ز  رس  رب  يا 

دمحم ناملس  وت ، ناملسم  هدوب  يا 

فص هب  ییادخ  تسد  اب  هک  تسین  کش 
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رشح

دمحم ناونع  هب  تسد  ار  همه  يریگ 

تمایق زور  رشب  ّنج و  کلم و  روح و 

دمحم نامرف  هب  وت  رود  هب  دندرگ 

لوانت وت  رهم  هویم  دنک  ههبش  یب 

محم ناوخ  رس  هب  دنیشن  هک  سک  ره 

یتسه يدوب و  یلع  ناج  یلع  ناج  وت 

دمحم ناج  یلع  دوب  یلع  هکنآ  اب 

شیوخ یگدرتسگ  ییابیز و  هب  تسایند 

دمحم نادنز  وت  يارآ  لد  يور  یب 

ندرب وت  مان  بدا  هب  تقلخ  لوا  زا 

دمحم نامیپ  هدوب و  ادخ  نامیپ 

وت مدق  كاخ  هب  هسوب  دنز  دیشروخ 

دمحم ناتسبش  عمش  تخر  هام  يا 

دنوادخ يوس  زا  هدش  لزان  وت  نأش  رد 

دمحم نأش  رد  هدش  لزان  هک  هیآ  ره 

دیدرگ وت  ناوخانث  دنوادخ  رما  زا 

دمحم ناوخانث  دوب  ادخ  هکنآ  اب 

دزرس وت  تیب  زا  هک  هلعش  نآ  مسق  هللااب 

دمحم نازوس  لد  رب  ررش  دنکفا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1486 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يزیرب کشا  يور و  ارحص  هب  تفگ  یک 

دمحم نایرگ  هدید  وت ، هدید  يا 

دیحوت هناخ  رد  هک  تشاد  نامگ  هک  برای 

؟ دمحم نآرق  همه  نیا  دوش  لاماپ 

نتسکش هنیس  نتخوس و  ندز و  یلیس 

دمحم ناسحا  خساپ  همه  دوب  نیا 

ارهز تحدم  رد  هک  تفگ  ناوت  هچ  مثیم " "

دمحم ناّنم  قلاخ  دوب ، حاّدم 

----------

یلاعت كرابت و  هللا  رهظم  يا 

( حدم ) یلاعت كرابت و  هللا  رهظم  يا 
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الجت هدرک  ادخ  تییادخ  هجو  رد 

تقلخ ِلّواز  ناهج  ناکاپ  وت  ءابآ 

ایند ِرخآ  ات  همه  زا  هب ، وت  ءانبا 

؟ ردیح رسمه  یبن ، تخد  یسک  هچ  وت  زج 

؟ اهیبا ما  فرش  دراد  هک  وت  زا  ریغ 

دمحا بل  زا  یلو  تسابیز ، وت  فاصوا 

الوم مد  اب  یلو  حور ، دهد  وت  حدم 

دنیب هک  تسین  بجع  ییادخ و  هجو  وت 

ار ادخ  يور  یلع  هتسویپ  وت  يور  رد 

رثوک هقیدص و  هیضرم و  هیضار و 

ارهز ییارهز و  ییارهز و  ییارهز و 

تیالو تسد  وت  یقاس  يرثوک و  وت 

ابوط ۀلخن  تلگ  هخاش  کی  تنج و  وت 

یکاپ ردام  ییوت  هک  دزان  وت  هب  یکاپ 

اوقت رهظم  ییوت  هک  دلاب  وت  هب  يوقت 

؟ میرم ود  هداز  یسک  هچ  ردام  وت  دننام 

؟ اسیع ود  هدروآ  سک  هچ  میرم  وت  لثم  ای 

تاوامس هب  دزان  وت  ياسیع  ود  هب  یسیع 

انیس هداد ز  لد  وت  ياسوم  ود  هب  یسوم 

یهلا رارسا  زکرم  وت  ۀنیس  مه 
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يربک بنیز  ۀسردم  وت  نماد  مه 

تمارک يدنکف ز  هیاس  نیمز  لها  رب 

العم شرع  يوربآ  تهر  ِكاخ  يا 

لیربج ِرپ  تدابع  تقو  تمدق  شرف 

یلاعت دنوادخ  شوغآ  تا  هداجس 

ریهطت ۀیآ  رد  ینآرق ، تریس  مه 

اهاط ةروس  رد  یناقرف ، تروص  مه 

كالول ۀجاوخ  لسر ، متخ  وت  رضحم  رد 
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اپرب هتساخ  مه  هدیسوب و  وت  تسد  مه 

ور ینک  وت  ات  ور ، هدش  اباب  ِیقاتشم 

ات ار  وت  هدید  ات ، هدش  دمحا  دق  ورس 

دنوادخ ياشامت  وحم  یلع  دیدرگ 

اشامت درک  ار  وت  راسخر  لگ  اج  ره 

وکین هچ  تسوکین  هچ  تسوکین  هچ  هللاو 

اتکی هدنب  نیا  ار  اتکی  قلاخ  نآ 

یمارگ تخد  نیا  ار ، لسرم  دمحا  نآ 

الاو رسمه  نیا  ار ، تیالو  هاش  نآ 

میرم ةروس  نیا  ار ، ناجرم  ؤلؤل و  نآ 

ابیز ِرثوک  نیا  ار ، رواد  فحصم  نآ 

رهدلادبا ات  دسرن  تحدم  ۀیاپ  رب 

ایرث ماب  زا  دشکرس  نخس  دنچ  ره 

هتشذگ وت  زور  هب  هچ  ملاع  يوناب  يا 

؟ انمت گرم ، بش ، ِلد  رد  ینک  هنوگ  نیک 

یفخم وت  ربق  وت و  نفد  وت و  عییشت 

ادیپ وت  رمع  کی  تبرغ  دوب  هس  ره  نیز 

ربمیپ نارجه  مغ  زا  دیفس  وت  يوم 

ادعا ِیلیس  ِرثا  زا  دوبک  وت  يور 

میوگ هک  هب  میوگ  هک  هب  میوگ  هک  هب  مغ  نیا 
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اهنت همطاف  کی  نمشد و  زا  رپ  رهش  کی 

عونمم هدش  اباب  هب  هیرگ  ار  وت  هناخ  رد 

اباب وت  رهب  دنک  هیرگ  رگا  دراد  اج 

دییوگب هک  دش  نیا  یلع  قح  وت و  قح 

ارحص هب  وت  هاچ و  هب  شیوخ  لد  درد  وا 

نیمز يور  لسر  متخ  ندب  ییوگ 
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دوب

ایهم دنتشگ  وت  رازآ  یپ  تما 

لگ ضوع  تیارب  رادازع و  وت  يدوب 

الست رهب  زا  مزیه ، ودع  دروآ 

تلیضف رون  ضوع  نآرق  زکرم  زا 

الاب هب  دود  دور  هک  قیالخ  دندید 

« مثیم  » لد زا  نورب  هدروآرس  دود  نیا 

الوم لد  زا  کلف  هب  دزیخ  هک  هلان  نوچ 

----------

رهظم یهلا  رظنم و  يوبن  يا 

( حدم ) رهظم یهلا  رظنم و  يوبن  يا 

رگید هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یلع  هاگن  هب  يو 

مدمه رسمه و  هتسجخ  ار  ادخ  ریش 

ردام رتخد و  هناگی  ار  لسر  متخ 

وناب وت  دوجو  یلع  بلق  ۀبعک 

رتخد وت  لامج  یلع  ناج  ۀلبق 

نآرق یمامت  وت  راسخر  فحصم 

رثوک تقیقح  وت  ناماد  نشلگ 

مدآ ملاع و  هدنز  وت  يالو  هب  مه 

ردیح دمحا و  هتسب  وت  دوجو  هب  مه 
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نینوک يوناب  تانئاک ، ةدّیس 

رهّطم لوتب  هرهاط  ۀمطاف 

ناماما دارم  ۀلبق  وت  ۀناخ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ دیما  ۀبعک  وت  ةرجح 

ّاوح میرم و  نیتملا  لبح  وت  يوم 

رجاه هراس و  نیقیلا  قح  وت  يور 

اّفصم وت  مّلکت  اب  یبن  بلق 

رّونم وت  مّسبت  اب  یلع  تیب 

قیالخ هب  ینکفا  رگ  یمشچ  ۀشوگ 

رذوب یمین  دنوش و  ناملس  یمین 

یتسه ۀکیلم  يا  وت  تیب  رد  رب 

رواد ۀبیبح  يا  وت  يوک  رس  رب 

هّضف هلاو  لالج ، نآ  اب  میرم 

ربنق قشاع  لامک ، نآ  اب  یسیع 

هب هسوب  شرف  شرع و  يدز  هک  نآ 
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شیاپ

ررکم داد  هسوب  وت  تسد  هنیس و 

نکمم هن  مالک ، اب  وت  حدم  ندناوخ 

رّسیم هن  نخس  اب  وت  فصو  نتفگ 

هوُسا ار  کلم  شا  هوُسا  یئوت  هک  ره 

ربهر ار  کلف  شربهر  یئوت  هک  ره 

وناب ار  نانج  شیوناب  یئوت  هک  نآ 

روای ار  ناهج  شروای  یئوت  هک  نآ  و 

دیشروخ ود  دنلب  قرشم  وت  ۀناخ 

رتخا هدزاینامسآ  وت  نماد 

نیّزم وت  ربنق  كاخ  زا  یکاپ ،

رّخسم وت  ۀّضف  تسد  رد  تمصع ،

لگ دنز  وت  تلود  غاب  رد  يوقت 

رب دهد  وت  تمه  لخن  زا  نامیا 

دنیوگب هک  ات  دوبن  ندینش  بات 

رتارف حدم ، ّدح  يا ز  ار  وت  حدم 

وسکی هب  دننز  رگا  زار  نیا  زا  هدرپ 

رفاک هکئالم  دوش  كرشم  ناسنا 

دمحا زا  ریغ  هک  نآ  ره  دناوخ  وت  حدم 

رواد زا  ریغ  هک  نآ  ره  دیوگ  وت  فصو 
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ایرد هب  هرطق  هتفگ  دیشروخ  هب  هّرذ 

رهوگ هب  گنس  هتفس  توقای ، هب  هشیش 

تزینک جوا  هب  هگچیه  دربن  یپ 

رپ دنز  مه  لیئربج و  را  دبا  ات 

لگ زا  یضایر  وت  فطل  زا  خزود 

رذآ ةرارش  وت  رهم  یب  ّتنج 

تسد زا  دور  ایبنا  دیّما  ۀتشر 

رشحم هصرعب  اپ  وت  يراذگن  رگ 

تعافش مشچ  رشح  هب  یئاشگن  رگ 

رسکی همه  رب  دلخ  باب  دوب  هتسب 

اهنت هن  تسود  دارملا  باب  وت  باب 

رد نیا  زا  تسین  دیماان  مه  نمشد 

نیّعم وت  ةراشا  اب  اضق  راک 

اب ردق  هار 
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ردّقم وت  ةراظن 

اباب تمرح  هب  دنک  مخ  دق  رتخد ،

رتخد وت  مارتحا  هب  دش  مخ  اباب 

هدنب وت  رادتقا  هب  دزان  نادزی 

رسمه وت  راختفا  هب  دلاب  ردیح 

ردق فرش و  زا  هک  دزس  یم  ار  وت  صخش 

رسمه شنیا  دوب ، اباب  شنآ 

تنیز وت  نایلاوم  ار  نانج  غاب 

رویز وت  ياه  هلالس  ار  مناهج  کلم 

خر رب  یلیس  دندز  تهانگ  هچ  اب 

رکیپ هب  همطل  دیسر  تمرج  هچ  هب  ای 

وزاب ذفنق  تسکش  تهانگ  هچ  اب 

ربکا قلاخ  تسد  راداوه  وت  يا 

يدیود زاب  هتسکش ، مهرد  نت  اب 

ردیح يرای  يارب  نمشد  لد  رد 

ارهز ارهز  هب  تخر  شیپ  الوم 

ردام ردام  هب  ترس  تشپ  بنیز 

هریغم تسدب  فرط  ره  نسح  مشچ 

ربمیپ ربق  يوسب  تنیسح  يور 

رامسم ۀمدص  ّقح و  سومان  ۀنیس 
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رذآ ۀلعش  راگدنوادخ و  تیب 

یتسه هناخ  بارخ  یتشگن  هچ  زا 

رّودم خرچ  هار  يدنامن ز  هچ  زو 

نطاب رهاظ و  رون  هدنبات  وتز  يا 

رخآ لوا و  قلخ  جاتحم ، وت  هب  يو 

ار ادخ  ریگتسد ، یئادخ و  تسد 

رشحم فص  ار  هداتفاپ  زا  مثیم ) )

----------

ارهز ترضح  لیوطرحب 

( حدم ) ارهز ترضح  لیوطرحب 

زا هـمه  ناـساره  دـنمیظع ، هودـنا  وتــشحو  رد  هـمه  مـیکح و  دـنوادخ  لدـع  ۀـمکحمرد  هـمه  قیـالخ  تساربـک  رــشحم  ۀــنحص 
، دنباطخ دنباتع و  دنباتک و  دنباسح و  ودنباقع  دنباوص و  رجا و  رظتنم  همه  قلخ  ، رـسپ ردام ز  ردام و  زا  رـسپ  دزیرگ  دنمیحجمـشخ ،

همه یهانپ ، هنیدیما  هن  یهانگ ، بیقعت  دنزیرگ ز  هک  یهارهن 
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دنشوگ هب  دنداتس و  دنشورخ و  شوج و  رد  همه  نیّیبن ، لیخو  مما  یهایس ، ماک  رد  هرسکی  ورف  هتفر  اج  همه  یهلا  لدع  ۀمکحم  رد 
.ار ادخ  مکح  ادخ ، تاذ  فرط  زا  دنونش  دیاش  هک 

ربمغیپ ِبناج  هگن  تسارام  هک  دنیوگ  همه  نیّیبن  دوواد  هب  نامیلس و  هب  حیسم و  یسومو و  هللا  لیلخ  هب  حون و  هب  هدنهانپ  هتـشگ  ِمُما 
همه دشابن ، راداد  قلاخ  مرک  فطل و  رهظم  یسک  ، دوبعم تجح  نآ  یلع  شیصو  وا و  زج  هب  ، دومحم دمحا و  دَوب  هک  دّمحم  مالسا ،

، رای ار  همه  ددرگ  وت  فطل  رگم  راک ، هنگقلخ  رـس  هب  هدنکف  هیاس  وت  تمحر  يا  هک  راتخم ، دمحا  يوس  دـنزیرگ  رابرهگ ، مشچ  اب 
.ار ام  لد  امظع  ِتشحو  ةریاد  نیا  زا  وت  یناهر  هک  یهاگن 

وک ما  همطاف  ادخ  راب  دنک ، زاوآ  رگج  زا  ، دنک زاربا  لد  زار  یلزی  مل  دحا  اب  دنک ، زاب  اعدتسد  دنک ، زاغآ  نخـس  دّمحم  لاح  نآ  رد 
شیدـناوخ ز وت  هک  رثوک  ةروسوت  بناج  زا  هدـش  شیاـنث  هک  رواد  تمـصع  يوس  هب  مدوشگ  هدـید  نم  هدـید و  نم  هب  دـنرادهمه 

هدش هنیس  هب  قلخ  سفنرهطم  كاپ و  دَوب  و  تسا ، لوتب  تسا ، لوتب  تسا ، لوسر  دیما  همه  رهطا ، ۀقیدص  ترـضح  تمرک  فطل و 
هک دیشورخن  تشحو ، دیـشوپب ز  مشچ  یگمه  نانم  قلاخ  زا  دسر  یم  ادن  هک  نایرگ  ةدید  اب  همه  ناشیرپ ، توهبم و  همه  سبح و 

سومان تزع  فرـش و  لالج و  دینیب  همه  رواد ، ِیتسه  نآ  یلع  ِتسه  همه  ربمیپ ، كاپ  لد  ِلخن  ِرمث  رـشحم ، ۀصرع  يوس  هب  دـیآ 
.ار ادخ 

يور هب  دیایب ، رشح  يوس  هب  ارهز  هک  هظحل  نآ  دَوب  تمایق 
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جات شرـس  هب  وفع و  ةدنخ  شبل  هب  دیابرب ، نمـشد  تسود و  زا  لد  هک  ردیح  دمحا و  لد  هن  دیاشگ ، هدید  شمرک  فطل و  قلخ ز 
يدازآ و ۀگرب  شفک  هب  تعافش ،

لـضفلاوبا تسد  یلع  نبا  نیـسح  نینوخ  ۀـماج  نسح و  شنیع ، ود  ِرون  ِرگج  نوخ  ردـیح و  ۀتفاکْـشب  یناـشیپ  هللا و  لوسر  نادـند 
لاکیم ترضح  وا  رس  تشپ  هقان و  يور  شیپ  نیما  لیربج  رغـصا و  ْیلع  نینوخ  هقادنق  ههامـشش و  نسحم  رگد  مولظم  ود  رادملع ،

کَلم تمایق ، لها  ِددـع  زا  نوزف  لیلهت ، هب  حـیبست و  هب  ریبکت و  هب  لیلجت و  هب  میظعت و  هب  لیفارـس  توملا ، کلم  وا  ِرگد  يوس  ود 
.ار ابّجنلا  ّما  ترضح  همه  دنیاتس  دنیآ و 

، کشا ار  همطاف  ادن  هفرط  نینچ  ز  یهاوخ ، هک  هچنآ  هاوخب  زورما  همطاف  نم ، ۀبوبحم  هک  دنوادخ  تاذ  زا  دسر  یم  ادـن  هاگنآ  سپ 
زاب دسر  هک  منیـسح ، رادـید  قشاع  طقف  هک  یهاوگ  وت  تروص ، هب  تسا  ناور  کشا  ارم  زورما  رگا  یهلا  هک  دـیوگ  ددرگ و  ناور 
یب ِرکیپ  یکی  هب  دتفا  همطاف  هگن  رشحم  ۀصرع  يوس  هب  ار  دوخ  ةدید  اشگب  ربمیپ ، تخد  يا  همطاف  ای  هک  دنوادخ  تاذ  فرطزا  ادن 

، شیولگ ياـه  گر  هراوف ز  هرـسکی  نوـخ  هدز  رجنخ ، ریـشمش و ز  هتـشگ ز  ادـج  شاـضعا  همه  رپرپ  ۀـلال  زا  رت  هراـپ  دوـب  هکرس 
هک هنیس  زا  دشک  یهآ  ددرگ و  نوخ  همطافرگج 

رشح رد  هک  دنرابب  کشا  نانچ  دنرآرب ، دایرف  همطاف  اب  همه  رشحم  لها  .ار  امس  ضرا و  دوخ  ۀلان  زا  دروآ  هوتس  هب  دشورخب  رشحم 
رگد راب  همطاف  يا  دسر  یم  ادن  زاب  ادخ  ز  رگید ، رشحم  اپب  زاب  دوش 
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شتسد ود  تسا و  نیسح  كاچ  دص  رجنح  رب  همطاف  هگن  یهاوخ ، هک  هچنآ  هاوخب  ار و  دوخ  تجاح  بلطب  یلاعت  دنوادخ  تاذ  زا 
مولظم رهوش  نم و  ناّبحم  ِلیخ  مرک  یـشخبب ز  هک  نآ  زج  هب  تسین  نم  تجاح  ادـخ  راب  یلزا : يادـخ  هب  دـیوگ  دـیرگ و  اعد ، هب 

يوش یـضار  وت  هک  مشخبب  ردقنآ  وت  هب  ملالجو  تّزع  هب  دومحم ، دمحا و  لد  رون  يا  هک  دوبعم  ترـضح  زا  دسر  یم  ادن  زاب  ارم ،
نامه هک  دـشخبب  دـنام ، شرثا  ارهز  خر  سای  هب  هک  یتخـس  ِیلیـس  نامه  هب  ار  دوخ  تقلخ  ادـخ  زور  نآ  دزـس  یم  ادـخ  هب  نم ، زا 

.ار الو  لها  رگج  دز  ررش  همطل 

، ردیح دمحا و  ۀنیآ  نامه  هک  ربمیپ ، يولهپ  ود  حور  نامه  هک  رواد  تمـصع  نامه  هک  نیب  مرک  تایانع و  فاطلا و  هدـید و  اشگب 
ادن دنوادخ  يدانم  ار و  شدوخ  نابحم  هلمج  دنک  عمج  ادج ، كاشاخ  هناد ز  دنک  هک  یغرم  وچ  دننیب  همه  رـشحم ، هب  ياپدهن  وچ 

دنتـسکش هک  نانآ  زج  هب  رهطا ، هقیدص  هرمه  نانج  رازلگ  هب  دنیوپ  همه  ارهز  رـس  تشپ  هب  شیپ  یگمه  تمایق ! لها  يا  دـهد : یم 
مغ ۀـصرع  نآ  رد  دـندرکن  دنداتـس و  هک  یهورگ  ار و  وا  يوزاب  وا ، ۀنیـس  وا ، يولهپ  طقف  هن  ار ، وا  يولهپ  نیکز  راوید ، رد و  نایم 

ار وا  ۀنادرد  هعقاو  نآ  رد  هنیـس  فدص  نورد  دنتـسکش  هک  یهورگ  ار و  وا  ۀناشاک  رد  شتآ  هب  دندوشگ  هک  یهورگ  ار و  وا  يرای 
مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دنتفرگ  هک  نانآ  مه  ار و  شکمن  هدیدن  دنتفرگ  نادکمن و  دنتسکش  هک  نانآ  مه  و 
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و رـشحم ، فص  ات  دنک  ملظ  یلع  دالوا  هب  هک  سک  نآ  ره  ار و  شنـسح  نیـسح و  دنتـشک  همطاف  زا  سپ  هک  نانآ  مه  ار و  شکدف 
 . ار اطخ  نایصع و  هر  تیالو ، هار  زج  هب  دنتفرگ  هک  نانآ  مه 

----------

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادا  تّقح  لد  نوخ  يرمع  دعب 

( حدم ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادا  تّقح  لد  نوخ  يرمع  دعب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادج  مه  زا  ترثوک  ياه  هیآ 

هنابش نفد  همطاف  یب  ۀناخ  نسحم  غاد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  یضترم  ّیلع  ثاریم  مهس 

شماش حبص و  ره  رئاز  يدوب  هک  ار  یناتسآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادخ  ریش  رسمه  هاگلتق 

درادن نایاپ  متس  ملظ و  یلع  ّقح  رد  هچ  رگ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادتبا  هفیقس  زا  تیانج  نیا 

تراسج دش  مّنهج  لها  زا  یحو  تشهب  رب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادف  اروحلا  هّیسنا  رد  تشپ 

یناوج ّنس  رد  دنتشک  ار  تاداس  ردام 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ازع  بحاص  شرتخد  هلاس  راچ 

هنایزات ریز  داتفا  راک  ارهز ز  يوزاب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  اهر  وا  تسد  الوم ز  نماد 

دش نیشن  هناخ  نینمؤملاریما  ربیخ  حتاف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  ادتقم  تّما  هب  ارهز  لتاق 
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دش ور  ریز و  هنیدم  ارهز  هلان ي  يادص  زا 

دش اه  هچ  الوم  لد  اب  منادن  نم 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

لد رد  دیچیپ  یم  هک  مد  نآ  همطاف  ياه  هلان 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  دش  اطع  مثیم »  » هنیس ي رب  شا  هلعش 

----------

ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

( حدم  ) ار ناج  ناج ، سنا و  هب  دشخب  هک  يادخ  نآ  هب 

ار ناکما  تفرگ  شغورف  هک  یبن  نآ  هب 

دیهاوخ ترخآ  ایند و  تداعس  رگا 

ار نآرق  مکح  دیریگب  تیب  لها  ز 

دنملح رهاظم  ار  ادخ  تیبلها ، هک 

دنملعلا یف  نوخسار  نامه  تیبلها  هک 

تسارس ود  دّیس  هک  دمحم  ناج  هب  مسق 

تسارهز هروس  هک  رثوک  هروس  هب  مسق 

قح تمارک  زا  دالیم  ود  تسار  هعیش  هک 

تسارح راغ  هب  یکی  ریدغ و  بلق  هب  یکی 

تسا هعیش  تدحو  زمر  ارح  راغ  ریدغ و 

تسا هعیش  تثعب  ود  ود ، نیا  هک  تساوگ  ادخ 

تس یلزی  مل  ضیف  ناشوج  همشچ  ریدغ 

تس یلزا  تقیقح  کی  ارح  لثم  ریدغ 

تسالو لها  بان  مالسا  بتکم  ریدغ 
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تسا یلع  ناوریپ  دالیم  هبعک  ریدغ 

دش لماک  ریدغ  رد  يوبن  تّوبن 

دش لزان  ریدغ  رد  قح  تمعن  مامت 

تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  ادخ  نآ  هب 

تسارهز ترضح  هک  اهیبا  ّما  ناج  هب 

دنمه هب  لصتم  هک  هعیش  یتسه  مامت 

تساروشاع نیسح و  ارح و  راغ  ریدغ و 

موصعم هدراچ  حاورا  هب  راهچ و  نیا  هب 

ریدغ ارح و  ام ز  طخ  هک 
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مولعم دش 

هاوگ دنترتع  نآرق و  دمحا و  ادخ و 

هابت تسا  یتدابع  ره  یلع  يالو  یب  هک 

مثیم لزا  زا  دنتشون  هعیش  بلق  هب 

هللا یلو  یلع  لوسر و  تسا  دمحم 

هعیش رب  مامت  دش  قح  تمعن  هک  قح  هب 

هعیش رب  ماما  رخآ  لوا و  تسا  یلع 

تشاذگ راختفا  جات  ام  كرات  هب  یبن 

تشاذگ رادتقا  رخف و  دوخ  تما  يارب 

كاپ رهوگ  ود  یلو  تلاسر  رجا  تساوخن 

تشاذگ راگدای  هب  تناما  ود  ام  نایم 

وا توبن  نوچ  دنزیزع  هک  يرهوگ  ود 

وا ترتع  تسا  یکی  ادخ و  باتک  یکی 

دوب تیاده  وا  دوصقم  دصقم و  ود ، نیا  زا 

دوب تیالو  رد  زین  وا  تیاده  همه 

یبرقلا يوذ  رب  تساوخ  امز  هک  یتدوم 

دوب تیانع  تزع و  مرک و  ام  هب  وا  زا 

دنمه ِرابتعا  ود ، نیا  هک  درک  باطخ 

دنمه رانک  رد  رهدلا  دبا  ات  هرامه 

دندیشروخ رون و  دننامه  ود  نیا  هک  قح  هب 
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دندیشخرد رشب  بلق  هب  تسخن  زا  هک 

زور بش و  نانچ  مه  هتشذگب  هدس  هدراهچ 

دندیشخب غورف  دندشنادج و  مهز 

موزلم مزال و  دنغارچ  ورون  هک  نانچ 

موصعم هدراچ  نآرق و  بتکم  تسا  یکی 

تسین نآرقز  ادج  دمحم  صخش  هک  نانچ 

تسین نامیا  غارچ  نآرق  ترتع ، ندوب 

نآرق یب  دیزگ  ترتع  بتکم  هک  یسک 

تسین ناملسم  دَُوب ، نآرق  ترتعز و  ادج 

دنتشگنا ود  نیا  وچ  نانیا  هک  تفگ  لوسر 
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دنتشم کی  هب  یکتم  مه و  هب  لصتم  هک 

شنید دَُوب  انف  نموم  نآرق  ياوس 

شنییآ تساطخ  سکره  ترتع  نودب 

سب ار  ام  تسادخ  باتک  تفگ  هک  یسک 

شنیرفن باتک  ادخ و  هرامه  دنک 

مولعم دَُوب  مسق ، نآرق  هیآ ي  هیآ  هب 

موصعم هدراچ  تسا و  باتک  هعیش  نید  هک 

رتخا هدراچ  هدنبات ، هم  هدراهچ 

رهوگ هدراچ  رون ، فدص  هدراهچ 

یتشک هدراچ  هدنفوت ، می  هدراهچ 

ربهر هدراچ  نشور ، هر  هدراهچ 

مد احیسم  هدراچ  یلو و  هدراهچ 

مه دیؤم  مه  هدوب ، مه  دیوم  مه  هک 

دنتسب افو  هر  تما  هک  فیح  رازه 

دنتسکشب شیوخ  دهع  ادخ  لوسر  زا  سپ 

كاخ هب  هتفرن  ادخ  بیبح  مسج  زونه 

دنتسویپ هتسد  هتسد  ادخ  نانمشد  هب 

دندروآ موجه  وا  همطاف ي  تیب  هب 

دندرب وا  يارب  مزیه  همه  لگ  ياج  هب 

هدش بیجع  يا  هنتف  شوختسد  هنیدم 
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هدش بیبح  مغ  طیحم  یحو  تشهب 

؟ مهد حرش  هنوگچ  میوگ ؟ هک  هب  مور ؟ اجک 

هدش بیرغ  دَُوب  دمحم  ِسفن  هک  یلع 

دای هتفر ِز  ریدغ  اپ و  هب  هتشگ  هفیقس 

! دادیب یهز  دش ، هداد  یبن  رجا  بوخ  هچ 

ناترغاس هرامه  رپ  رگج  نوخز  الا 

ناترطاخ دش ز  وحم  یبن  لوق  دوز  هچ 

؟ نم هعضب ي  تسا  همطاف  یبن ، تفگن  رگم 

؟ ناتربهر تسا  یلع  نم  زا  سپ  تفگن  رگم 

؟ تسا یلع  يالو  نید  لامکا  هک  تفگن  رگم 

هک تفگن  رگم 
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؟ تسا یلع  يانث  رد  هیآ  نیا 

ار الوم  تسد  دیتسب  هک  داد  يور  هچ 

ار ایند  وید  دیدومن  دنب  اهر ز 

دیدرزآ ربق  هب  ار  ادخ  لوسر  ارچ 

ار ارهز  دیدز  تیالو  تیب  هب  ارچ 

؟ دوب نیا  افو  هویش ي  یتسود و  قیرط 

؟ دوب نیا  یفطصم  ناسحا  همه  نآ  باوج 

تخوس ار  الولا  تنج  رگا  شتآ  هب  ودع 

تخوس ار  البرک  هللا  مرح  شا  هرارش 

اهنت ار  نیسح  تخد  نماد  تخوسن 

تخوس ار  ایبنا  بل  هکئالم و  ِرَپ 

شتآ نآ  دورف  اه  نامز  بلق  هب  دَُوب 

شتآ نآ  دود  تسا  رشح  ِفص  ات  دنلب 

شرسپ ود  يوش و  باب و  همطاف و  هب  مسق 

شرس هب  نونک  ات  مالسا  هدمآ  هچره  هک 

دوب لوا  فالتخا  نامه  قلخ  فالخ 

شربهار طخز  تما  هر  ادج  دش  هک 

دنک تیمُک  ِهر  ِیط  مثیم  هرامه 

دنک تیب  لها  تیامح ز  هزات  مظن  هب 

----------
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مراد يرذآ  هوک  هنیس  رد  مکشا و  جوم  هب 

( حدم  ) مراد يرذآ  هوک  هنیس  رد  مکشا و  جوم  هب 

مراد يرشحم  لد  رد  کیل  یشومخ  اب  متسشن 

ناجیب نت  نوچ  منیمز  شقن  مداتفا و  اپ  ز 

مراد يرسمه  اجنیا  هکرس  مرادنرب  یهلا 

نم مرگ  مزب  زا  دیرب  نوریب  ار  هام  غارچ 

مراد يرتنشور  لفحم  لد  هلعش  زا  نم  هک 

ار تناگراّیس  نامسآ  يا  شکم  نم  مشچب 

مراد يرتخا  تّوبن  جرب  زا  كاخ  رد  دوخ  هک 

یتفر یتفرگب و  یگدنز  نم  زک  گرم  يا  ایب 

نم هک  ناج  ياو  رب 
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مراد يرگید  ناج  هتشگمگ 

اهنت متسین  نمشد  رهش  کی  رد  هک  متفگ  دوخب 

مراد يروای  دوخ  اب  هتسویپ  همطاف  نوچمه  هک 

رخآ ارم  رای  نامسآ  يا  نمز  يدرک  ادج 

مراد يرواد  رشحم  يادرف  مه  مولظم  نم 

هدیدرگ شوماخ  ما  هناخ  رد  يردام  يادص 

مراد يردام  ردام  ياوآ  شرتخد  زا  شوگب 

يزور ناتسود  رب  دیسر  نم  یفخم  مایپ 

مراد يرعاش  مثیم »  » وچمه ملاح  فصو  رهب  هک 

----------

نم ربعمز  دوب  یکاخ  هضبق ي  تشهب ،

( حدم ) نم ربعمز  دوب  یکاخ  هضبق ي  تشهب ،

نم رّهطم  تبرت  رد  هدش  مگ  دوجو ،

تشادن دوجو  ناکم  نامز و  هک  نامز  نآ  رد 

نم رتسگ  حدم  دوب  لجوّزع  يادخ 

ادخ لوسر  رثوک  ارم  هدناوخ  يادخ 

نم ردام  تسا  رتخد  نیا  هک  هتفگ  لوسر 

رسپ هّمئا  ردپ و  دمحا  ردام و  هجیدخ 

نم رهوش  تسا  یلع  ملاع  ود  درم  گرزب 

نآ هویم ي  هّمئا  تّوبن  تشهب  منم 
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نم رگنل  تسا  یلع  تمصع  هنیفس ي  منم 

بآ دشون  هک  يا  هنشت  نآ  تداعس  یهز 

نم رثوک  ضوحز  رثوک  یقاس  تسد  هب 

نیسح كاپ  نوخ  هب  احیسم  ِمرگ  مالس 

نم رتخد  ربص  هب  ارذع  میرم  دورد 

مولعم نم  ماقم  رشحم  هصرع ي  هب  دوش 

نم رشحم  تسا  رشحم  نم و  زور  زور ، هک 

مالس ضرع  يارب  زا  اجز  مایق  دنک 

نم ربارب  رد  حورجم  نت  اب  نیسح 

مساّبع تسد  ود  تعافش  رهب  تسا  سب 

نم رگید  ِنیسح  دوخ  ملع  اب  تسوا  هک 

تسد هب  وفع  تارب  یهلا  ناگ  هتشرف 

ياپ هب  هسوب  دننز 
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نم ربنق  لالب و 

نم تقلخ  هانگ  دشخبب  هک  دوب  اور 

نم رغصا  ّیلع  يولگ  نوخ  هب  ادخ 

رون هفیحص ي  منم  تمصع  هبیتک ي  منم 

نم رکیپ  هنایزات  زا  دش  هیآ  هیآ  هک 

نازخ يافج  زا  هک  متخرد  هدیمخ  نآ  نم 

نم ربون  تفر  تسد  زا  هخاش و  تسکش 

تسا تبث  یلع  تبرغ  دنس  نیرت  يوق 

نم رّونم  خر  رهِم  هنیس و  تسد و  هب 

دیفس يوم  دوبک و  راذع  خرس و  کشرس 

ار ییایح  یب  ردک  دهد  ناشن 

نم رتسب  رانک  دنیشنب  ملتاق  هک 

عیقب لوسّرلا و  دجسم  دُحا و  هنیدم و 

نم رگنس  دندش  تیالو  ظفح  يارب 

نمشد لِد  رد  هچ  دجسم  هب  هچ  رد  تشپ  هچ 

نم رخآ  تسا و  لّوا  نخس  یلع  یلع 

سیونب دوخ  لخن  هب  مثیم »  » همطاف لوقز 

نم ربهر  تسا  یلع  دیایب  شیپ  هچ  ره  هک 

----------

تشادن يرب  تیالو  زبس  تشهب  وت  یب 
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( حدم ) تشادن يرب  تیالو  زبس  تشهب  وت  یب 

تشادن يرثوک  يوبن  لماک  نآرق 

وت دوجو  یب  ادخ  لوسر  رتخد  يا 

تشادن يرگنل  يوبن  تلاسر  کُلف 

شرد ادخ  ریش  دمحا و  مولع ، رهش 

تشادن يرگنشور  لعشم  وت  یب  رهش ، نیا 

یتشادن يریظن  وت  یلع  تقلخ  یب 

تشادن يرسمه  ادخ  ریش  وت  ترضح  یب 

یبقّلم اهیبا  ّما  هب  دوخ  هک  وت  زج 

تشادن يرورپ  ردپ  تخد  دوجو  کُلم 

يدمحا ثینأت  ییایربک و  سومان 

يدّمحم يامن  مامت  هنییآ ي 

ییوت وه  ّرس  ادخ  لوسر  هنیس ي  رد 

یتا و له  رب 
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ییوت وربآ  رون  رثوک و 

یلع رس  هب  ات  اپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اپ  هب  ات  رس 

ییوت وخ  راتفر و  تریس و  قلُخ و  قلَخ و  رد 

یحو ِعاطقنا  زا  سپ  هکنآ  تّوبن  مام 

ییوت وگتفگ  دنک  یحو  نیما  وا  اب 

شرضحم هب  ملاع  هجاوخ ي  هک  یهللا  هجو 

ییوت ور  هب  ور  دوش  وچ  دنک  یم  میظعت 

تسا ملاع  ناکرا  مکحم  نکر  هک  ردیح 

ییوت وا  نکر  کی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم وا  نکر  کی 

یترتع نآرق و  ردام  دوجولا ، ّما 

یتّجح هللا  ُجَجُح  رب  رشح  زور  ات 

تسوت ریمض  رد  ّقح  هدینشان ي  رارسا 

تسوت ریقح  تقلخ  ملاع  یگرزب ، سب  زا 

ینک یم  ریس  ادخ  يوس  هب  دوخز  یتقو 

تسوت ریسم  ِشرف  هکئالم  رپ  لاب و 

روهظ دنک  قراشم  مامت  رد  هک  يرون 

تسوت رینم  هشیمه  ِغارچ  هدزای  زا 

دنک یم  رخف  وت  نماد  هب  ادخ  نوخ 

تسوت ریش  نوهرم  تلالج ، نآ  هب  بنیز 

ریدغ هّصق ي  یبن و  هباطخ ي  زا  دعب 
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تسوت ریدغ  تیالو  ظفح  هب  وت  راثیا 

يا هداهن  تیالو  ياقب  هر  رد  ناج 

يا هداتسیا  زونه  لاس  رازه  زا  دعب 

دوب هنایشآ  امش  يوک  هب  ار  لیربج 

دوب هناشن  شلاب  هب  وت  تیالو  رهُم 

داب مالس  دورد و  شادخ  زا  هک  دمحا 

دوب هناتسآ  نیا  رئاز  رابود  يزور 

دوب وت  تقلخ  ّقح  هدارا ي  لزا  زور 

دوب هناهب  تقلخ  ملاع  دوجو  هنرو 
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شربمیپ رب  ّقح  هّیطع ي  يا  وت  رون 

دوب هنازخ  رد  ادخ  ياهبنارگ  جنگ 

وت يودع  يور  هب  دوبن ، وت  ربص  رگ 

دوب هنایزات  کَلَم  لاب  مشخ ، ماگنه 

تسا تیاده  غورف  هرامه  وت  راتفگ 

تسا تیالو  نتفرگ  وت  زا  تیالو  سرد 

تتداهش يراد ، وت  هک  یششخرد  نیا  اب 

تتدالو حبص  هعیلط ي  زا  تسین  مک 

وت ِزامن  زا  زامن  هتفرگ  وربآ  مه 

تتدابع رب  ادخ  هدرک  راختفا  مه 

تتماق هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رودز  درگنب  نوچ 

تتدارا ضرع  هب  زابشیپ  هب  دیآ 

دبا ات  ّییادخ و  لوسر  رثوک  وت 

تتدایس ِنیهر  دنملاع  ِتاداس 

هیسآ اّوح و  رجاه و  هیفص ، میرم ،

تتداعس دجم و  تّزع و  ردق و  ِتوهبم 

تسوت تسب  ياپ  فلس  ناربمیپ  حور 

تسوت تسد  يور  ادخ  لوسر  هسوبلگ ي 

تینامسآ همزمز ي  وحم  كالفا 

تیناهج غورفز  يا  هولج  دیشروخ 
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یبّنلا دجسم  ادخ  ّیلو  لسر  رخف 

تیناوخ هبطخ  هزجعم ي  هب  ناشنیسحت 

رگا نم  ياو  يا  وت  ناشن  زا  رپ  ملاع 

تیناشن مریگ  هدشمگ  رازم  کی  زا 

ام نیب  دوب  تیگدنز  راهب ، هدجه 

تیناگدنز ناهج  يادتبا  زا  شیپ  يا 

تا هباطخ  زا  تفرگ  رابتعا  مالسا 

تینادواج نخس  زا  دش  نادواج  قح 

تا هبطخ  تسالوم  هدینشان ي  دایرف 

تا هبطخ  تسام  رگد  هغالبلا ي  جهن 

همطاف تسا  مارح  تایح ، وت  رهم  یب 

همطاف تسا  مایق  مایق ، وت  ِّطخ  رد 

؟ تسا یلع  رسمه  یبن و  رتخد  هک  وت  زج 

زج
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؟ همطاف تسا  ماما  ود  ردام  هک  وت 

ادخ بناج  زا  ار  ادخ  ربمغیپ 

همطاف تسا  مالس  ضرع  وت  ترضح  رب 

وت ریثک  ریخ  یلوسر و  رثوک  وت 

همطاف تسا  مامه  ماما  هدزای  نیا 

وا يالو  دش ، یلع  يالو  زا  لماک  نید 

همطاف تسا  مامت  وت  تّمه  ربص و  اب 

تفرگ نادواج  یگدنز  وت  زا  مالسا 

تفرگ ناحتما  ادخ  وت  زا  تدالو  زا  شیپ 

يرهظم وت  ار  یلزا  هدیدن ي  نسُح 

يربمیپ رب  ّقح  هیطع ي  نیرتابیز 

همطاف هّیضرم ، هیضار ، هّمئالا ، ّما 

يرثوک هروصنم ، هرهاط ، همیرک ، ارهز ،

تنماد هب  دشخرد  هراتس  نامسآ  کی 

يردیح دیشروخ  یتسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هام 

رون غارچ  ار  ادخ  کُلم  رهد  ِحبص  زا 

يردام وت  ار  یبن  لآ  رشح  زور  ات 

وت فصو  هب  دیوگب  هچ  هتفگ و  هچ  مثیم » »

يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زک 

تفگ هناگی  يادخ  تسخن  ار  وت  حدم 
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تفنش یفطصم  بلز  یلع  ار  هتفگ  ناو 

----------

تسین راهب  تیالو  غاب  هب  وت  رطع  یب 

( حدم ) تسین راهب  تیالو  غاب  هب  وت  رطع  یب 

تسین راب  گرب و  لمع  لخن  هب  وت  رهم  یب 

یگدنز ِحور  وت  ّتبحم  یب  هظحل  کی 

تسین راهن  لیل و  هتفه و  هام و  لاس و  رد 

وت يادف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  تفگ  هک  دمحا 

تسین راعش  یهلا ، یحو  تسوا  راتفگ 

رشح ِزور  هب  ار  کَلَم  سنا و  ّنج و  تاعاط 

تسین رابتعا  امش  ّیتسود  ياهنم 

هدش مگ  دوجو  کُلم 
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تساوت رازم  رد  يا 

تسین رازم  ار  ناهج  ود  يوناب  هتفگ  یک 

زازتها رد  تماما  رصن  ياول  وت ، اب 

تسین رادم  تّوبن  ِخرچ  تفه  هب  وت  یب 

تسا ربیخ  ردب و  هزجعم ي  وت  قطنم  رد 

تسین راقفلاوذ  زا  مک  وت  هباطخ ي  غیت 

وربآ وت  ِنیبج  رهمز  ار  هداّجس 

تسین رارق  تزامن  قوشز  ار  بارحم 

دسریمن تلالج  هب  تفرعم  زاورپ 

تسین راکشآ  سک  هب  ردق  ِردق  هک  اریز 

مات ِرایتخا  تدهد  ّقح  هک  ازج  زور 

تسین رایتخا  وت  هدارا ي  زج  هب  ار  ام 

تبث تشهب ، روبع  ِگرب  هب  وت  مان  زج 

تسین راهم  خزود  شتآ  رب  وت  رهم  زج 

يا هراتس  نودرگ  ِدبنگ  تفه  جوا  رد 

تسین راد  هدنز  بش  وت  كاپ  مشچ  دننام 

لوسر ندرزآ  زج  وت ، ِلد  ندرزآ 

تسین راگدنوادخ  مشخ  ِریغ  وت  ِمشخ 

تلئاس قلخ ، وت و  نأش  هب  یتا  له  يا 

تسین راک  وت  زج  مسک  چیه  هب  منیکسم و 
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تسخن زا  هدوب  ناتداع  دوج ، ناسحا و 

تسین راظتنا  امش  ِریغز  مرک  فطل و 

دوش یم  هزات  لُگ  ران ، رارش  وت  اب 

تسین راخ  تشم  زج  هب  تشهب  لُگ  وت  یب 

دیماان سویام و  هدش  ادخ  تمحر  زا 

تسین راودیّما  وت  ياطع  رب  هک  سکنآ 

تسوت رطعز  رپ  یبن  ّیهد و  ادخ  يوب 

تسین راز  هلال  تسفن  یب  یحو  غاب  رد 

دشک یم  هلعش  وس  همه  زا  شتآ  هک  ادرف 

تسین راصح  ارهز  ّتبحم  زج  هب  ار  ام 

یب
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هتشاذگ مّنهج  رعق  هب  اپ  ههبش 

تسین راپسهر  ترس  تشپ  رشح  هب  وکنآ 

یمدآ رمع  دنک  لاس  رازه  مریگ 

تسین راضتحا  زج  وت  رهم  نود  هب  شرمع 

داب روک  هتسویپ  هدوب و  روک  هتسویپ 

تسین رابکشا  وت  تبیصم  رد  هک  یمشچ 

دیهد ادن  رثوک  ُنبلگ  ياه  هلال  يا 

تسین رادغاد  لگ  ِگرب  يازس  یلیس 

وت دعب  یتفر و  هدش  نازخ  هلال ي  يا 

تسین راهب  تیالو  راز  هلال  هب  رگید 

داد رون  قلخ  رب  تخوس و  هرامه  تباب 

تسین ران  دود  وا  یشخب  رون  شاداپ 

هایس یلع  زور  هدش  وت  يور  رهم  یب 

تسین راهن  لیل و  توافت  وا  رب  رگید 

دنردام رادازع  هک  تکدوک  راچ  رب 

تسین راز  لاح  لد و  زوس  هآ و  گشا و  زج 

رد ِخیم  مخز  زج  هک  هرامه  ملد  دزوس 

تسین راگدای  وت  سّدقم  هنیس ي  رب 

یلع لد  ِنوخ  هب  هتشون  وت  ربق  رب 

تسین رای  غاد  زا  رت  تخس  هنیس  هب  یغاد 
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ترتخد ِّيرای  هب  هجیدخ  يا  زیخرب 

تسین رانک  رد  یسک  هّضف  ریغ  هب  اروک 

تشون وت  ناهنپ  تبرت  يور  هب  دیاب 

تسین راختفا  ندز  هدیدغاد  هب  یلیس 

دابم ناور  مثیم »  » وت مشچ  ود  زا  هظحل  کی 

تسین راثن  ارهز  ّتبحم  رد  هک  یکشا 

----------

ییانیب ارم  ِمشچ  يا  نم  مشچ  رد  وتیب 

( حدم  ) ییانیب ارم  ِمشچ  يا  نم  مشچ  رد  وتیب 

ییابیز ۀمه  اب  هدش  تشز  نامسآ 

تردپ تشهب و  زبس  رس  نشلگ  ییوت و 

ییاهنت هدز و  شتآ  ۀناخ  منم و 
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بنیز ياعد  ياوآ  بش و  زامن  زا 

ییارهز ةزمز  زا  رپ  هتشگ  تا  هرجح 

لوسر گرم  زا  سپ  هک  میوگب  هّصق  نیا  هک  اب 

ییارحص يدش  وت  نیشن و  هناخ  مدش  نم 

نم يرای  یپ  هناخ ز  رد  يداتسیا 

ییارای ار  وت  تسد  دوبن  اجنآ  مدید 

رسپ ود  دزن  هب  هناخ  رد  همطاف  ندز 

ییاورپ یب  یکاب و  یب  همهنیا  زا  ياو 

دراد بسانت  هچ  بر  ای  هدش  نوخ  مرگج 

ییاروحلا هیسنا  خر  وید و  یلیس 

درک هچ  وت  اب  متس  هوک  یلع  گرمناوج  يا 

ییاتکی نادب  تشگ  تدق  ورس  ات  ود  هک 

دندز هبرض  وت  يوزاب  رب  هک  زور  نآ  شاک 

ییانیب یلع  نامشچ  دنتفرگ ز  یم 

ارهز ای  ماوت  راد  ازع  گرم  مد  ات 

ییاروشاع ۀعیش  ره  وت  رادزع  يا 

دیدرگ ارهز  مغ  رد  اج  همه  مثیم »  » مشچ

ییاراد ارو  کشا  زج  هب  رشح  رد  تسین 

----------

ناملس یفطصم  مباب  تفگ  یتیبلها  ام  زا  وت 
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( حدم ) ناملس یفطصم  مباب  تفگ  یتیبلها  ام  زا  وت 

ناملس افو  یب  نونکا  یتشگ  ام  اب  هک  هداد  خر  هچ 

دریگ یمن  ار  ام  ۀناخ  غارس  رگید  یسک 

ناملس ایب  یهاگ  ام  لاوحا  شسرپ  رهب  وت 

مدیدرگ ریس  دوخ  مغ  دردرپ و  رمع  زا  سبز 

ناملس ادخ  زا  ار  دوخ  گرم  مدامد  مدرک  بلط 

مراتسرپ هدیدرگ  هآ ، تسا و  مغ  نم  بیبط 

ناملس اود  نم  ياهدرد  ددرگ  گرم  اب  رگم 

مخ دش  متماق  دیفس و  دش  میوم  دیهاک و  منت 

ناملس اپز  مداتفا  هرابکی  یگلاس  هدجیه  هب 
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ممشچ مه  هب  دیان  یبش  وزاب  ولهپ و  دردز 

ناملس یضترم  اب  دوخ  زار  متفگن  زگره  یلو 

ارهز اب  درک  دیاب  ملظ  مباب  تفگ  یم  رگا 

ناملس افج  روج و  نم  هب  نیا  زا  شیب  دندرک  یمن 

هن یعیبط  گرم  اب  کیل  متشذگ  ایند  زا  نم 

ناملس ای  دنتشک  ارم  مدرم  نیا  هک  دناد  ادخ 

شاب ام  اب  زین  تبرغ  ماگنه  يا  هدوب  ام  زا  وت 

ناملس ادج  يدرگ  نینمؤملاریما  زا  ادابم 

ار مثیم  هداتفا  اپز  مریگیم  تسد  ادرفب 

ناملس ام  لاح  نابز  شزوس  ناج  رعش  دشاب  هک 

----------

يرواد هنیآ  یتسیک  وت 

( حدم  ) يرواد هنیآ  یتسیک  وت 

يرواب زا  رت  ارف  یتسیک  وت 

هیضرم هیضار و  یتسیک  وت 

يرهطا همطاف  یتسیک  وت 

هیسنالا ءاروح  ای  همطاف 

يرثوک ای  ییاهیبا  ما 

نیمز نارتخا  نامسآ  وت 

يردیح هناخ  باتفآ  وت 
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ادخ لوسر  نت  هراپ  وت 

يروآ مایپ  نیرتهب  ناج  وت 

یحو تیب  میرم  ود  بحاص  وت 

يردام ار  حیسم  هدزای  وت 

رون يابوط  تخرد  هویم  وت 

يرب گرب و  هشیر و  هک  هویم  هن 

يرس میرم  دوخ ز  ماقم  رد  وت 

دوب میرم  ءاسنلا  هدیس 

كوبا كادف  تفگ  ار  وت  ردپ 

يرورپ ردپ  تخد  دبا  ات  وت 

ادخ لوسر  حور  یلع  نکر 

يرگید یلع  ای  يدمحم 

تشهب نانز  تاداس  راچ  ز 

رتالاو و رترب و 
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يرتالاب

نابز مه  نخس و  مه  ادخ  اب  وت 

يرگنس مه  مدمه و  یلع  اب  وت 

لوسر لآ  ردام  نیرترب  وت 

يرشحم هعیفش  نیرتهب  وت 

ناربمغیپ تجاح  هلبق  وت 

يرد ناماما  جئاوح  رب  وت 

یحو ناجرم  ؤلؤل و  ود  رحب  وت 

يرهوگ ار  لامک  نزخم  وت 

یلع ِدیهش  مام  نیلوا  وت 

يردیح هدیهش  نیلوا  وت 

تا ههام  شش  نوخ  راثن  اب  وت 

يربمغیپ ناج  ناج  ظفاح 

نابغاب ار  لوسرلا  هضور  وت 

يربنم بارحم و  تنیز  وت 

یحو تیب  رد  هنایزات  ریز  وت 

يربیخ حتاف  ناج  ظفاح 

دبا ات  تیفخم  رازم  اب  وت 

يربهر یلع  طخ  رد  هعیش  هب 

دش وت  مایق  موکحم  هفیقس 
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يروای ار  ریدغ  ار  ریدغ 

نانچمه دوخ  دوبک  خر  اب  وت 

يرظنم ادخ  تآرم  هرامه 

فوسخ ربا  هب  هدیچیپ  هام  وت 

يرفولین هلال  ای  سای  وت 

یتبرغ هناخ  باتفآ  وت 

يرت مشچ  هداتفا ز  کشا  وت 

همطاف یلع و  هآ  زوس  هب 

يرذآ همه  هک  مثیم  زوسب 

----------

اه لامک  لک  مسجت  یتسیک ؟ وت 

( حدم ) اه لامک  لک  مسجت  یتسیک ؟ وت 

اه لایخ  فاق  ۀلق  يرتالاب ز 

اه لامج  مامت  لامج  زا  رتابیز 

اه لالج  تزینک  شیپ  دندز  وناز 

مالس دهد  مدامد  وت  تمصع  هب  تمصع 

مالس دهد  میرم  وت  حیسم  هدزای  رب 

****

هب دیاب 
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منک رگد  ییوضو  وت  رثوک 

منک رحس  ات  بش  وت  رون  هب  لد  ریهطت 

منک رهگرپ  ناهد  هظحل  هظحل  رکذ  زا 

منک رب  تحدم ز  مریگ و  تسد  هب  نآرق 

تسا ربکا  دنوادخ  باتک  رد  وت  حدم 

تسا ربمیپ  صخش  ةدهع  هب  نآ  ریسفت 

يا هنارت  وت  سفن  رد  یحو  ياوآ 

يا هناشن  تمیرح  هناشن  یب  تنج ز 

يا هنابز  تمصخ  لد  شتآ  خزود ز 

يا هناد  جاتحم  وت  ماد  درِگ  لیربج 

دوبن ناشن  ملاع  ز  دوبن ، رگ  وت  رون 

دوبن ناشن  مدآ  هکلب ز  دوبن ، ملاع 

****

دناوت رهوگ  لسر  لیخ  رون و  رحب  وت 

دناوت روآ  مایپ  مامت ، ناربمغیپ 

دناوت رثوک  زا  يا  هرطق  رهد  ناکاپ 

دناوت ربنق  ۀتفیش  ندع  تانج 

دنک المرب  یهگن  ام  هب  تا  هضف  رگ 

دنک الط  ار  ام  تنیط  هاگن ، کی  اب 

****
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تسوت ناتسوب  زا  يا  هتفکش  لگ  نامیا ،

تسوت ناتسود  سفن  رد  تشهب ، رطع 

تسوت نایب  قطن و  هب  دنمزاین  نآرق 

تسوت ناوخ  حدم  ادخ  لوسر  مسق  هللااب 

تسا هتفس  وت  حدم  رُد  بل  لعل  دمحا ز 

تسا هتفگ  تفگ  ادخ  هچنآ  ره  وت  حدم  رد 

****

منک يرتسگانث  وت  رب  هک  مدمآ  نم 

منک يروآ  مایپ  تانث ، نتفگ  اب 

منک يربلد  ناربمایپ  زا  تحدم  اب 

منک يرغاس  ادخ  بارش  اب  قلخ  رب 

سرتسد وت  حدم  نماد  هب  مدشاب  ات 

سفن ره  هب  متفرگ  لییربج  نومضم ز 

****

تسا لوا  وت  ماقم  دلخ  ناوناب  رد 

تسا لسرم  نییبن  قوف  لوسر ، زا  دعب 
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تسا لمکا  ضیف  ار  همه  وت  هاگن  یتح 

تسا لزنم  یحو  یلع  شوگ  هب  وت  راتفگ 

ماقم نینچ  اب  ادخ ، مکح  تس  یلع  مکح 

مارح ار  وت  رما  درمت  دوخ  هب  دناد 

****

ینک يربهر  ناربمایپ  رب  وت  دیاب 

ینک يردیح  یلع  عافد  رد  وت  دیاب 

ینک يردام  یبن  يارب  زا  وت  دیاب 

ینک يرورپردپ  لامک ، رد  وت  دیاب 

همه ةوسا  ار  وت  صخش  دناوخ  هک  دیاب 

! همطاف دنلابب  وت  رب  همئا  دیاب 

****

دوش ترتسگانث  كاپ  يادخ  یتقو 

دوش ترد  مالغ  لییربج ، هک  یتقو 

دوش ترگنس  لسر  متخ  بلق  هک  یتقو 

دوش ترذوب  ۀتفیش  تشهب  یتقو 

ینک اپب  تمایق  رشح ، زور  وت  یتقو 

؟ ینک ام  هب  یمشچ  ۀشوگ  هک  دوش  ایآ 

- ادف تملاع  ۀمه  يا  تساور - ایآ 

؟ ادا دوش  تلاسر  رجا  وت  نتشک  اب 
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ادخ ربمغیپ  رثوک  تساور  ایآ 

؟ ادج دوش  نآ  زا  يا  هیآ  هنایزات  اب 

یحو ناتسآ  رد  تشپ  تساور  ایآ 

؟ یحو نادناخ  زا  دوش  نینچ  نیا  ییوجلد 

****

؟ دود ادخ و  یحو  زکرم  تساور  ایآ 

؟ دوع ياج  هب  شتآ  ۀلعش  تساور  ایآ 

؟ دورف تدیآ  فالغ  برض  تساور  ایآ 

؟ دوبک دوش  دمحم  سای  تساور  ایآ 

؟ كاله دوش  ناسنیا  تنسحم  تساور  ایآ 

؟ كاخ هب  دتف  اهیبا  ما  تساور  ایآ 

****

دندز ار  وت  الوم  ةدید  شیپ  هک  نانآ 

دندز یفطصم  ندب  رب  هبرض  هللاو 

دندز یضترم  رگج  رب  هن ! رد  هب  شتآ 

؟ دندز ارچ  تهانگ  تسیچ  تفگن  نت  کی 

یتقو
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دش هراوشوگ  نآ  وت  شوگ  ادج ز 

دش هراپ  هراپ  شرگج  نسح  تا  هنادرد 

****

! نم ياو  ياو  اجک ؟ هریغم  هللا و  تیب 

! نم ياو  ياو  اپ ؟ ۀبرض  اجک و  نآرق 

! نم ياو  ياو  ادخ ! لوسر  لد  زا  ياو 

! نم ياو  ياو  ار  وت  هانگ  یب  دنتشک 

دندز نارفاک  ار  همطاف  هن  طقف  مثیم »! »

دندز ناربمغیپ  همه  تروص  هب  یلیس 

----------

يربمیپ تشهب  مامت  یتسیک ؟ وت 

( حدم ) يربمیپ تشهب  مامت  یتسیک ؟ وت 

يرتوکن شماشم  هب  مه  تشهب  زا  هن !

تسرد یلو  ینینسح  ردام  وت  متفگ 

يردام وت  ار  ناربمایپ  همه  مدید 

منک یلع  اب  تا  هسیاقم  یبش  متفگ 

يرس یلع  زا  وت  وت و  زا  رس  یلع  مدید 

تمدید ریهطت  ۀیآ  رت ز  هزیکاپ 

يرهطا يارهز  همطاف ، هرهز ، هقیدص ،

وت يارب  مدورس  هچره  رمع  زاغآ  ز 
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وت يادخ  معبط  هب  هداد  هزات  نومضم 

****

دوش یمن  ردیح  یماح  هک  يرسمه  ره 

دوش یمن  ربمیپ  مام  هک  يرتخد  ره 

دننک تتحدم  نیمز  نامسآ و  قلخ  رگ 

دوش یمن  رثوک  ةروس  فاک  ریسفت 

تس یتیاور  ترون  ۀقان  نیبج  شقن 

دوش یمن  رشحم  همطاف  نودب  رشحم 

تسا میرم  نب  یسیع  ردام  هچرگا  میرم 

دوش یمن  ربارب  وت  بنیز  هب  زگره 

ییوت ادتبا  وا  زا  تشگ  رون  هک  يرون 

ییوت ادخ  لوسر  تسد  يور  نآرق 

****

تتماما ماقم  همئا  رب  هداد  قح 

تتماق هب  تیالو  سابل  دوب  ابیز 

دید تشهب  رصق  هب  هک  نیمه  ار  وت  مدآ 

تتمارک لالج و  ردق و  وحم  دیدرگ 

اپ هک  وسره  يراذگ و  مدق  اجره 
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یهن

تتماقا لحم  تسا  دمحم  بلق 

شومخ تا  هقان  سفن  کی  هب  دوش  خزود 

تتماعز اب  دوش  هدوشگ  نانج  باب 

تسا ملاع  فرظ  زا  رتشیب  تاطع  فطل و 

تسا مهرد  مک ز  وت  قدصت  اب  دیشروخ 

تسا ملاع  ود  هانپ  هک  وت  نیلگ  تیب 

تسا مظعا  شرع  زا  رت  میظع  ام  مشچ  رد 

تتیانع فطل و  يدایز  همه  نآ  اب 

تسا مک  ترد  يادگ  دنوش  ناج  سنِا و  رگ 

یتفگ شاف  منخس  رد  دوبن  را  رفک 

تسا مسجم  يادخ  هک  يا  هدنب  تسارهز 

دهن یم  وت  ياپ  هب  هرهچ  نیسح  یتقو 

تسا مخ  ردپ  دق  وت  روضح  رد  هک  یتقو 

؟ وت يانث  نابز  تساجک  رگد  ار  ام 

وت يارب  دیوگب  هدیصق  ادخ  دیاب 

****

تسوت تسد  هب  رشحم  تموکح  ازج  زور 

تسوت تسد  هب  ربمیپ  فیرش  ۀمامع 

تسکش دحا  گنج  هب  هک  یفطصم  نادند 
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تسوت تسد  هب  رثوک  یقاس  نیبج  مخز 

دنام هنهرب  شمسج  هک  نیسح  نهاریپ 

تسوت تسد  هب  رغصا  كزان  يولگ  نوخ 

البرک رادملع  تسد  ود  همه ، نیا  اب 

تسوت تسد  هب  ربکا  ةراپ  هراپ  ياضعا 

تسوت راسی  نیمی و  هب  یسب  کلم  جوف 

تسوت رانک  رد  کلم  رازهدص  لیربج و 

****

وت نیسح  ناج  هب  نیسح  ردام  يا 

وت نیسح  نانک  هیرگ  وزج  مییام 

میتسیرگ يرمع  هک  تسد  ریگب  ار  ام 

وت نیسح  نازخ  ياه  هلال  دای  اب 

تسادخ تمحر  زا  يا  همشچ  هک  ام  مشچ  زا 

وت نیسح  ناور  کشا  هناور  هدوب 

یلفط و زا 
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میتخیر کشا  دوخ  یناوج 

وت نیسح  ناوج  راوخریش و  لفط  رب 

میتسیرگ مدره  وت  نیسح  رب  رمع  کی 

میتسیرگ مثیم »  » ۀمان کشا  ياپ  رد 

----------

تسارهز شرهظم  دنوادخ ، بیغ  لامج 

( حدم ) تسارهز شرهظم  دنوادخ ، بیغ  لامج 

تسارهز شرهطم  ناور  حور و  لوسر ،

دزان یم  شیوخ  نآرق  هب  هک  يربمیپ 

تسارهز شرگید  نآرق  هک  دینک  نیقی 

هدید وا  رد  ار  دیحوت  یمامت  یبن 

تسارهز شرظنمْدنوادخ  لامج  یلع 

تسوا هضف  ِكاخ  هک  يدرم  هب  داب  دورد 

تسارهز شربهر  هک  نز  نآ  رب  داب  مالس 

كالول هجاوخ  درک  رذگ  هک  کلف  ره  هب 

تسارهز شروحم  دید ، نیب  همطاف  مشچ  هب 

قح سدقا  تاذ  وچ  درادن  وفک  هک  یلع 

تسارهز شرسمه  هک  رس  کلف  هب  دشک  نآ  زا 

زگره نارگمتس  دزن  هب  تفگ : نیسح 

تسارهز شردام  هک  يزیزع  تسین  لیلذ 
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؟ ریشمش دشک  یلع  يور  هب  مصخ  هنوگچ 

تسارهز شربارب  رد  اج  همه  فک  هب  ناج  هک 

نآرق نیا  هک  مسق  نآرق  هیآ  هیآ  هب 

تسارهز شرواد  نابهگن و  حور و  نابز و 

دیدهت نینچ  ار  هعیش  نکم  هدازمارح !

تسارهز شروای  رای و  دَوب  هعیش  هک  ره  هک 

تسد زا  دور  ادخ  لوسر  نید  هنوگچ 

تسارهز شرورْپمالسا  رتخد  هن  رگم 

تسا كاب  شرشحم  نازیم و  همان و  اجک ز 

تسارهز شرشحم  نازیم و  همان و  هک  یسک 

تشهب تسوا  لالب  يور  قشاع  هک  یبن 

تسارهز شربکا  ِدنوادخ  برق  تشهب 

تسا نادزی  ریش  ریشمش و  وزاب  هک  یلع 

تسارهز شرگشل  هک  درادن  هاپس  وگم 
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مالسا رب  هلمح  دصق  دنک  هک  ینمشد  هب 

تسارهز شرگنس  مالسا ، هک  دیهد  ربخ 

دش رطعم  وا  يوب  اب  هک  تشهب  نآ  شوخ 

تسارهز شررکم  رکذ  هک  هتشرف  نآ  شوخ 

تسا همطاف  رهش  هک  نیسای  هب  دینک  رفس 

تسارهز شرثوک  هک  نآرق  هب  دینک  رظن 

دیرگن ار  لالج  ردق و  تزع و  ماقم و 

تسارهز شرتخد  تسد  یبن  ِهاگ  هسوب  هک 

شا همطاف  غارچ ، رون و  هقیدح  یبن 

تسارهز شرتخا  تسا و  لامک  رهپس  یلع 

دمحا ردیح  دوب و  قح  ردیح  هک  یلع 

تسارهز شردیح  تساهنت ، سک و  یب  هچ  رگا 

درک تباصا  وا  هب  نیچلگ  یلیس  هک  یلگ 

تسارهز شرپرپ  درک  متس  تسد  هک  یلگ 

درمان لهچ  یلع  عافد  رهب  هک  ینز 

تسارهز شرس  رب  تخیر  یلع  مشچ  شیپ  هب 

هناورپ وچ  یلع  رود  هب  تشگ  هک  یسک 

تسارهز شرکیپ  هصغ  زا  دش  بآ  عمش  وچ 

« مثیم  » یلع ربنم  هدش  بصغ  هچ  رگا 

تسارهز شربنم  يوگنخس  ناوخ و  هباطخ 
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----------

شرثوک تسارهز  دمحا و  ریثک ، ریخ 

( حدم ) شرثوک تسارهز  دمحا و  ریثک ، ریخ 

شرواد هدرک  اطع  هک  يرثوک  تسا  نیا 

قلخ ادخ و  ادخ و  لوسر  زا  قلخ و  زا 

شرهطم حور  هب  داب  مالس  مئاد 

تسا ملاع  ناکرا  همه  رب  نکر  هک  ردیح 

شرگید نکر  دوب  هک  ییوناب  تسا  نیا 

تشادن يرسمه  یلع  دوجو ، ملاع  رد 

شرسمه تشگ  یمن  دوبن و  رگا  ارهز 

رسپ دوب  شنیسح  هک  يردام  تسا  نیا 

شردام هدناوخ  ردپ  هک  يرتخد  تسا  نیا 
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تسوا تسکش  تقلخ  ملاع  مامت  فصو 

شرتسگ حدم  ادخ  تاذ  تسه  هک  یتقو 

دیرورپ شارهز  هک  دورد  يرتخد  رب 

شرتخد تسا  نیا  هک  مالس  يردام  رب 

ایبنا رالاس  دیس و  تسه  هک  دمحا 

شربارب رد  بدا  هب  دنک  یم  میظعت 

دوخ باتک  رد  ادخ  هک  ییوناب  تسا  نیا 

شررکم يانث  هیآ  هیآ  هدومرف 

شا هضف  امسا و  هگرد  زینک  اروح 

شرذوب ناملس و  قشاع  تشهب ، غاب 

عفترم تسه  وا  ۀناخ  تشخ  تشخ  زا 

شرواد یح  شوخ  رکذ  ماش  حبص و  ره 

دوب لسر  متخ  نت  رد  حور  وچمه  وا 

شرب رد  تس  یمارگ  ناج  وچ  لسر  متخ 

تسا همطاف  ياه  مدق  كاخ  شقن  هتکن  نیا 

شربهر تسارهز  هک  تس  ینز  نآ  هدازآ 

تسا مک  مه  زاب  نوزف  تسوا  ياطع  سب  زا 

شرد لئاس  رگا  دنوش  ناهج  قلخ 

رس لالج ، رد  وا  زا  تس  یلع  متریح  رد 

؟ شرترب هللا  یلو  یلع  زا  مناوخ  ای 
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تشهب ۀناخلگ  هب  هک  همطاف  تسا  نیا 

شرجاه اوح و  میرم و  تسد ، دنسوب 

همطاف هیضرم ، هیضار ، هنیما ، ارهز ،

شربکا دنوادخ  تاذ  هدناوخ  هقیدص 

وا فصو  مییوگب  هک  ات  هرهَز  هچ  ار  ام 

شربمیپ اهیبا  ما  هتفگ  هک  ییاج 

ایبنا متخ  لد  مشچ و  نسح  بوذجم 

شردیح تسا  لالج  هاج و  ردق و  توهبم 

نیسح ناگدازآ ، ملعم  هگشناد 

شرورپ مالسا  نماد  تسخن  زا  دوب 

دناوخ هباطخ  داتس و  هدرپ  تشپ  هکنآ  اب 

شربنم هب  دمحم  هدرک  دوعص  یتفگ 

بدا اب  دنوادخ ، یحو  نیما  یتفگ 

شرضحم هب  ملعت  يارب  هدز  وناز 
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باوج یب  هدنام  وا  ۀبطخ  زونه  ییوگ 

شرواب تسین  یسک  هنیدم  دجسم  رد 

یحو ناتسآ  رد  تشپ  زونه  ییوگ 

شرهوش قح  زا  دنک  یم  عافد  ارهز 

دوب هدنز  هزمح  وا  تبرغ  زور  شاک  يا 

شرفعج يرای ز  خساپ  دیسر  یم  ای 

رت هدرم  هدرم  زا  ۀنیدم  رب  ياو  يا 

شرواب هنوگ  نیا  سک  چیه  دوبن  هللااب 

دادن وا  دایرف  هب  باوج  سک  هکنآ  اب 

شرگنس تسا  هنیدم  ياج  ياج  راگنا ،

یلع يزوریپ  رگنس  تشگ  خیرات ،

شرتسب هب  هدناوخ  همطاف  هک  يا  هبطخ  اب 

دیفسور مالسا ، همطاف  مایق  زا  دش 

شرونم راذع  دوبک ، دش  هک  نآ  اب 

مه زونه  هدنام  هدص  هدراهچ  زا  دعب 

شرظنم هام  رب  يدوبک ، نآ  راثآ 

راگزور شوگ  دونش  یم  زونه  ییوگ 

شرخآ ياه  سفن  یلع ز  یلع  رکذ 

دوش یم  رارکت  هیفاق  هچ  رگا  میوگ ،

شرگنس تسوا  هدشمگ  ربق  رشح  ات 
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نامسآ رب  شتآ  هلعش  تفر  هک  ادرد 

شرئاز دوب  لسر  متخ  هک  يا  هناخ  زا 

یفطصم هب  ادخ و  هب  مروخ  یم  دنگوس 

شرهوش ارهز و  تمرح  تشگ  لاماپ 

تسا سب  شا  ههام  شش  تعافش  نامه  مثیم » »

شرشحم يارحص  ۀصرع  هب  نوچ  دنرآ 

----------

تنابرق تردپ  ناج  همطاف ، مرتخد 

( حدم ) تنابرق تردپ  ناج  همطاف ، مرتخد 

تناج يادف  هب  یناهج  هکلب  ردپ  هن 

وت ِیتوهال  لکیه  دوب  دیحوت  حور 

تنابرق تردپ  متفگ  هک  تسین  تهج  یب 

ار وت  تسد  منز  هسوب  نم  هک  يآ  رت  شیپ 

تناّنم دحا  يادخ  تسد  دوب  هک 

تخانشن سک  ادخ  ریغ  یلع  ریغ  نم  ریغ 

ردق تیّصخش و  تّزع و  فرش و 
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تناش و 

لالج ّلج  دحا  ار  نیمز  وت  کِلم  هدناوخ 

تنامهم ناهج  لها  همه  ینابزیم و 

لزان نم  رب  هدش  قح  فرط  زک  یفحصم 

تنادنزرف رهوش و  وت و  فصو  رد  تسه 

یمشچ دنیبن  تسا و  هدیدن  هک  ار  ادخ  نآ 

تنابات هم  وچمه  خر  هب  نم  ما  هدید 

تسا هدمآ  لالج  لیلجت و  هب  هک  یتخد  هچ  وت 

تناونع ردپز  اهیبا  ما  بقل 

مدیسوب ار  وت  تسد  ادخ  نامرف  هب  نم 

تنامرف ۀلسلس  رد  همه  قیالخ  يا 

ترازآ دهد  هک  ره  ارم  رازآ ، هداد 

تناداش دنک  هک  ره  ارم  دونشخ  هدرک 

وت هب  هداد  ادخ  هک  یمولع  تام  یضترم 

تناوخ تحدم  هدش  دزیا  رتسگانث و  نم 

مجنا رهپس و  رهم و  هم و  دنشوک  همه 

تنآرق ۀمزمز  دسر  هک  يدیما  هب 

بجع هچ  تماقم  دنسانشنرا  سنا  نج و 

تناریح لسر  دنتام و  هرسکی  ایلوا 

دنرآ ترهد  هروس  ینک و  ینان  لذب 
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تنامیا وت و  صالخا  وت و  يادف  يا 

بضغ جاوما  لد  زا  یتمحر و  یتشک 

تناکس يوس  هب  یصاع  نمؤم و  ره  تسد 

ترادید زا  یبن  ّیلع و  هتفرگب  ضیف ،

تناتسپ زا  نسح  نیسح و  هدیشون  ریش 

وت بنیز  نسح و  نیسح و  تفخ  اذغ  یب 

تنان زا  دوب  ریس  بش  لد  يریقف  ات 

دوب رت  نیگنس  همه  زا  نوچ  وت  هاج  ۀّفک 

تنازیم ادخ  زاغآ  رد  درک  یلع  اب 

یتسا مالسا  يوناب  نیرت  هدازآ  هک  وت 

کلم نیا  دوش  یم  نم  دعب 
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تنادنز ناهج 

تسین نادنچ  مه  وت  رمع  ناهجز  متفر  هک  نم 

تناج یناوجب  نت  سفق  زا  درپب 

درازآ ارم  ناج  ناج ، همطاف  نانج  هب 

تناودع زا  دسر  یم  نت  هب  هک  یتابرض 

تدادما دنک  هچوک  رد  هک  تسین  سکچیه 

تنازوس لد  هب  دزوس  هک  تسین  اد  چیه 

ار نمشد  متس  افج و  دادیب و  ملظ و 

تناهنپ مرح  دیامن  قلخ  همه  هب 

( مثیم  ) رتفد هب  شقن  نک  همطاف  تحدم 

تناوید دنک  هدنیاپ  هک  تسارهز  مان 

----------

مراد رگج  هلعش ي  سفن  رد 

( حدم ) مراد رگج  هلعش ي  سفن  رد 

مراد رت  مشچ  نازوس و  بلق 

يا هدش  مگ  هنیدم  كاخ  هب  نم 

مراد رت  زیزع  ملاع  ود  زا 

زیربل شمتام  گشا  زا  یمشچ 

مراد ررش  رپ  هلان  زا  یلد 

تسادخ لوسر  ِرتخد  هلان ي 
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مراد رگج  رد  هک  ییاه  هلعش 

لامک رهپس  هسمش ي  نآ  منم 

مراد رمق  نامسآ  رازه  هک 

مربق رظن  زا  تسا  یفخم  هچ  رگ 

مراد رظن  دوخ  ناّبحم  هب 

دننمز ربخ  یب  راّوز ، هچ  رگ 

مراد ربخ  ناشلاوحاز  نم 

دوخ تبرت  رود  هک  لد  اسب  يا 

مراد رپ  هتسکش  غرم  وچمه 

مدیحوت زبس  لخن  نامه  نم 

مراد رمث  یلع  يالو  هک 

میدقت منک  یلع  عافد  هب 

مراد رب  گرب و  شیوخ  اب  هچ  ره 

یلین دوب  مخر  هام  هچ  رگ 

مراد رگ  هولج  رهم  نوچ  يور 

مکاب دوب  ناج  ِراثیا  هن 

مراد رسپ  ِنتشک  زا  مغ  هن 

اشاح مردیح  رادفرط  نم 
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مراد رب  هدیقع  نیا  زا  تسد 

دوجو ِمامت  زا  نمشد  لد  رد 

مراد رپس  یلع  عافد  هب 

هدرزآ هک  يا  هنیس  مدنس 

مراد ربتعُم  رهُم  نآ  يور 

تسا نیریش  هنایزات  یخلت 

مراد رس  هب  یلع  روش  هکنآز 

سبح مناج  هب  دوب  الوم  هآ 

مراد رصب  زا  يراج  لد  نوخ 

ناهنپ یلع  زا  بش  ره  یلع  رب 

مراد رحس  ات  هدید  رد  گشا 

تّما ییافو  یب  زا  هوکش 

مراد رگداد  ِدنوادخ  اب 

نم نسحم  تسا و  نم  تارطاخ 

مراد رد  ِناتسآ  زا  هچنآ 

تسا یلع  ياه  هّصغ  هاچ  ما  هنیس 

مراد رگ  هلان ، تسوا  مغ  رد 

وت ِمغ  رد  هک  منم  نیا  همطاف ،

مراد رهگ  نوچ  هدید  رد  گشا 

ماوت مالغ  ما  هدولآ  هچ  رگ 
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مراد رقس  شتآ  زا  مغ  هچ 

متسه امش  مثیم  ممثیم » »

مراد رگد  یتبسن  امش  اب 

رمع همه  تمتام  هب  میرگب  ات 

مراد رفص  یهگ  مّرحم  هگ 

----------

همطاف ياطع  فطل و  تیانع و  نم و  تسد 

( حدم  ) همطاف ياطع  فطل و  تیانع و  نم و  تسد 

همطاف يالو  رهم و  ّتبحم و  نم و  بلق 

همطاف يانث  حدم و  هدیصق  نم و  عبط 

همطاف يازج  زور  تعافش  نم و  مرج 

همطاف ياپ  كاخب  همطاف  تسد  لذب  هب 

همطاف يادگ  منم  همطاف  يادگ  منم 

ارم دشک  ادخ  يوس  همطاف  رهم  هتشر 

ارم دشک  اجکب  ات  ما  هداد  شالوب  لد 

ارم دشک  ءامس  هبرو  ارم  دنز  نیمزب  رگ 

دشک الب  هب  ای  دنک  اطع  رگا  درد 
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ارم

همطاف يوک  رس  زا  مهن ، یمن  نورب  ياپ 

همطاف يوگتفگب  رگم ، مبل  دوشناو 

نم تشرس  نم  تنیط  دوب  شتبحم  رهم و 

نم تشز  يورب  هداد  وربآ  شیتسود  ز 

نم تشهب  نم  يونیم  وا  غارچ  یب  هضور 

نم تشونرس  تمسق و  نیا  هتشگ  هک  ادخ  رکش 

منزیم هنیس  ورس  رب  ار  ّتبحم و  گنس 

منز یم  هنیدم  داد  وا  ربق  كاخ  دایب 

وا رازه  وا  یطوط  هدش  نم  عبط  کغرم 

وا رازم  يوسب  رپ  دنز  ملد  رتوبک 

وا راز  همه ، رد  دوب  ما  هتسکش  بلق 

وا راذگ  هر  كاخ  نم ز  مشچ  تفرگ  افش 

نم يوزرآ  هبعک  دوب  شکچوک  هناخ 

نم يوسب  دنک  رظن  شا  هضف  هک  مشوخ  نآ  زا 

دسر ءایبنا  تسدب  رگا  شرداچ  هتشر 

دسر ایربک  شرعب  ءایبنا  رخف  راعش 

دسر اعد  همزمز  رگا  شازفناج  بل  زا 

دسر یفطصم  مسج  هب  وا  مرگ  ياون  ناج ز 

وا فصوب  ادخ  هتفگ  یتا  له  ردق و  هک  یسک 
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وا فصو  هب  اسر ، دوب  نم  ياه  هدیصق  اجک 

شردام هبتر  هب  هدناوخ  یفطصم  هک  يا  همطاف 

شربارب رد  مایق  دنک  یم  مارتحاب 

شررکم دنز  هسوب  نیبج  هنیس و  تسدب و 

شرورپ حور  مد  زا  هتفای  تشهب  يوب 

دوش یمن  دوش ، ادخ  زجب  یسک  وا  حدام 

دوش یمن  دوش ، ادا  وا  حدم  هب  نخس  قح 

ملد رب  هتفرگ  شقن  وا  غاد  رهم  هک  منم 

ملِگ لزا  زا  قح  تسد  شتیالو  اب  هتشرس 

ملکشم ياشگ  هرگ  دبا  ات  تسه  هک  تسوا 

ملفحم هب  ءایض  هداد  شتبحم  هلعش  ز 
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مدنارب يرد  زا  رگ  رگد  يرد  زا  میآ  رد 

مدنار هچ  مدناوخ  هچ  وا  يوک  مور ز  یمن 

همطاف دوبن  رگا  دوبن  يرواد  تمصع 

همطاف دوبن  رگا  دوبن  يرثوک  ّتنج و 

همطاف دوبن  رگا  دوبن  يربمیپ  چیه 

همطاف دوبن  رگا  دوبن  يردیح  دمحا و 

همطاف يارب  هدوب  قح  هدیرفآ  هک  هچنآ 

همطاف يادف  هب  نم  ین  ببس  نآ  زا  تفگ 

دنک ادخ  وا  يانث  دوخ  باتک  رد  هک  یسک 

دنک یفطصم  مایق  وا  ياپ  شیپ  هک  یسک 

دنک اطع  یلئاس  هب  شا  یسورع  نهریپ 

دنک اهدرد  ياود  شا  هضف  كاخ  هک  یسک 

ار دنمدرد  ضیرم  دوخ  دنک ز  در  هنوگچ 

ار دنمتسم  ریقف  ار  دنمدرد  ضیرم 

یمن زا  رتمک  طیحم  وا  دوج  رهب  شیپ  هب  -

یمک دنک  اطع  رگا  ار  شیوخ  يوک  يادگ 

یملاع دوب ز  نوزف  شکدنا  ياطع  نامه 

یمغ دهد  وا  رهم  هب  ادخ  رگا  مغ  هچ  ارم 

ما هتسشن  وزرآ  رد  ما  هتسب  شالوب  لد 

ما هتسکش  هنیس  هب  دسر  رگم  شمغ  ریت 
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وت غاد  هتفرگ  شقن  یملاع  بلق  هب  هک  يا 

وت غارس  وس  همه  زا  لد  غرم  هدیرپ  هک  يا 

وت غاب  نیمالا ز  حور  دروخ  تفرعم  هویم 

وت غارچ  یب  تبرت  اه  هدید  هب  دهد  رون 

تتبرت كاخب  مسق  تا ، یفخم  ربق  هب  مسق 

تتبرغ دایب  هتشگ  ما ، هراپ  هراپ  لد  نوخ ،

وت رانک  رد  مزوس  یلعشم  ياجب  شاک 

وت رازم  رب  متفا  يرئاز  کشا  وج  شاک 

وت رادغاد  مدوب  یضترم  بلق  وچ  شاک 

تنسحم ياجب  شاک 
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وت راثن  ناج  مزاس 

منک وزرآ  هشیمه  ار  وت  ترایز  ضیف 

منک وشتسش  کشا  هب  ار  وت  یفخم  تبرت 

تیناگدنز راهب  متس  زا  دش  نازخ  هک  يا 

تیناوج مسومب  دق  ورس  هدیمخ  هتشگ 

تینامداش هدیدن  یفطصم  دعب  هنیدم 

تینادواج جنر  هب  هتوک و  رمع  هب  مسق 

ما هتسکش  لد  مثیم »  » یتیانع یتیانع 

ما هتسب  وت  مغ  هب  لد  ما  هدرک  وت  يوسب  ور 

----------

میوبب شوخ  ِلگ  مزابب  ناج  لد و 

( حدم ) میوبب شوخ  ِلگ  مزابب  ناج  لد و 

میورب کلفز  مدنخب  کلم  هب 

میوپب ادخ  هب  میآرب  يدوخز 

میوجب وه  خر  وه  ایه  زا  مهر 

میوشب دوخ  بل  رثوک  بارشز 

میوگب ینخس  ارهز  حدم  هب  هک 

تماما فدص  تّوبن  رهگ 

تمارک کلف  تّوبن ، رمث 

شیانث رد  همه  نالوسر  بتک 
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شیاپ ياج  هدش  العا  توکلم 

شیاطع زا  یمن  ناوضر  تامعن 

شیاعد رمث  تباجتسا  لگ 

شیادخ نخس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم سفن 

شیادف مردپ  دیوگب  ردپ  وچ 

مدآ هچ  کلم  هچ  يروح  هچ  يرپ  هچ 

مد وا  يانثز  سک  دنز  ناوتن 

ییایربک همه  شتاذ  هوکش ، هب 

ییادخ فرش  ادیپ  لالج ، هب 

ییاشگ هرگ  هب  شتسد  تاکرح 

ییامن ادخ  هب  شنسح  تاولج 

ییاضترم لد  ییافطصم ، خر 

ییاهر شفک  هب  تباجا  شمَد  هب 

روای ریسا ، هب  ردام ، میتی ، هب 

روحم دوجو ، هب  نماض  ریقف ، هب 

شیور تسا  يدمص  شتاذ  تسا  يدحا 

شیوخ تسا  يولع  شقلُخ  تسا  يوبن 

شیوک كاخ  ورس  شرهم  رون  لد و 

با نبا و  يادف  هب 
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شیوش ّما و  و 

شیوگتفگ ِرُد  لفاحم  رهگ 

شیوجز اج  همه  يراج  تانسح ،

شلوسر فرش  شیادخ  مرک 

شلوبق دتف  هک  ار  وا  مناوخب  هچ 

تیالو رجش  وا  تماق  دق و 

تیالو ِرمق  وا  تعلط  هم 

تیالو رمث  شکاپ  لسن  همه 

تیالو رهگ  شنیسح  نسح و 

تیالو ِردپ  وا  رب  هیکت  هدز 

تیالو رپس  شدیهش  رسپ 

ردیح ناج  لد و  حیسم  شسفن 

ردیح نابز  هب  شحدم  تسا  شوخ  هچ 

ناّنم يادخ  هب  رواد  لالج  هب 

نآرق ماقم  هب  مرکا  لوسر  هب 

نازیم طارص و  هب  العا  ّیلع  هب 

ناقرف هب  ءابن  هب  نیسای  هب  رَمُز  هب 

نامیا ِمامت  هب  نید  تقیقح  هب 

ناسنا هچ  کلم  هچ  يروح  هچ  يرپ  هچ 

دیاشن يدحا  هّمئا  زج  هب  هک 
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دیاشگ دوخ  بل  ارهز  يانث  هب 

ارهز لامج  هب  رواد  تاولص 

ارهز لالج  هب  دمحا  تاولص 

ارهز لامک  هب  ردیح  تاولص 

ارهز لاقم  هب  نآرق  تاولص 

ارهز لاصخ  هب  ترتع  تاولص 

ارهز لآ  نم و  ردیح  رهم  نم و 

میوربآ همه  میوزرآ  همه 

میوگن وا  زا  زج  مد  کی  هکنیا  دوب 

هدوتس تقح  هک  دمحا  تُخا  ّما و 

هدورس نخس  وت  زا  یحو  ناسل  هب 

هدومن یبن  هب  ار  دوخ  وت  خر  هب 

هدوبر مد  همه  ار  ّلک  لقع  لد 

هدوشگ دش  وت  هب  تمحر  فطل و  ِرد 

هدوب وت  زا  نخس  یتسه  دوبن  هب 

ینید ِمامت  وت  ییحو  ِمامت  وت 

یشرع غارچ  وت 
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ینیمز رد  هچز 

يرون مامت  وت  تمصع  ِمامت  وت 

يروح لامک  وت  ناسنا  لالج  وت 

يروهظ هم  وت  یبیغ  لامج  وت 

يروط رارش  وت  انیس  غورف  وت 

وت يروبز  همه  وت  فحصم  مامت  وت 

يرورس یلع  هب  یناج  لوسر ، هب 

نآرق مامت  وت  تمصع  مامت  وت 

نانم يادخ  هللا  هّیلو  وت 

وت تدایس  هب  وت  یگرزب  هب 

وت تداعس  هب  وت  تمارک  هب 

وت تدابع  هب  دزان  زامن  هک 

وت تداهش  هب  حتاف  تسادخ  هک 

وت تدالو  هب  دلاب  لوسر  هک 

وت تداع  دوب  ناسحا  فطل و  همه 

نک ام  هب  یهگن  تمارک  هرز 

نکاو هناخ  رد  نیکسم  میتی و  هب 

هناوج مغ  لگ  مدوجو  رد  هدز 

هناور مرگج  ِنوخ  هدید ، دز و 

هناشن لگ  خر  دراد  راخز  هک 
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هنایزات وت و  یلیس  شقن  وت و 

هناتسآ رد و  ِخیم  مخز  وت و 

هناخ ِرانک  هب  تمصخ  تشُک  هچز 

هنیدم رگج  رد  تمغ  ررش 

هنیس هب  تسفن  ردیح ، هب  تهگن 

ترادغاد هدش  یتسه  بلق  هک  وت 

ترارق یب  هدش  ردیح  ناج  هک  وت 

تراسکاخ همه  دننایشرع  هک  وت 

تراثن ناج  همه  دننایشرف  هک  وت 

ترادم رب  همه  نودرگ  تسه  هک  وت 

ترازم زا  ربخ  دشابن  ور  هچز 

تربص يادف  هب  تدرد  يادف  هب 

تربق تساج  همه  مثیم »  » مشچ هب  هک 

----------

دراد رگداد  دنوادخ  غورف  تخر 

( حدم  ) دراد رگداد  دنوادخ  غورف  تخر 

دراد ربمایپ  مایق  ناشن ز  تدق 

لد یئابر  وچ  يا  هولج  هب 
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ادخ لوسر  زا 

درادرب هاگن  دناوتن  تا  هرهچ  ز 

میسقت تتبحم  نوچ  دوش  قلخ  نایم 

دراد رتشیب  مهس  ناگمه  زا  ربمیپ 

ار ناویا  دنلب  نیا  قاط  هب  تسین  هراتس 

دراد رگج  رب  وت  يالو  غاد  هرامه 

دیشروخ نز  هدنخ  وت  يالو  غیت  ریزب 

دراد رس  رازه  نیّرز  نت  رب  هشوخ  وچ 

دنویپ دروخیم  وت  کشا  هناد  هناد  هب 

دراد رحس  لد  رد  رگد  زوس  هلان  هک 

هام همه  وت  يودع  تایح  لخن  عطق  هب 

دراد ربت  نیشتآ  ون  هم  زا  رهپس 

تسادخ یحو  هرامه  شمالک  هک  يربمیپ 

دراد رهگ  بل  لعل  رب  وت  حدم  فصوب 

تدنزرف راچ  يوش و  ردپ و  یبوخ  هب 

دراد رسپ  رهوش و  ردپ و  نینچ  نیا  هک 

؟ لگ درآ  رب  تنماد  نانچ  غاب  مادک 

؟ دراد رمث  شا  هخاش  نینچ  لخن  مادک 

دیوگ دوخ  باتک  رد  ار  وت  يانث  يادخ 

دراد ربب  ناج  وچمه  ار  وت  رهم  لوسر 
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ار ّقح  دنک  یمن  تدابع  هدیدن ، یلع 

دراد رظن  رد  وت  لامجب  ار  يادخ 

سک دیوگن  تتحدم  ادخ  ریغ  هک  دزس 

دراد ربخ  ادخ  اهنت  وت  لالج  زا  هک 

دیوگ تتیالو  یب  ینخس  رگا  میلک 

دراد رطخ  وا  رب  نمیا  يداو  هوکش 

دنزب تتبحم  یب  یسفن  رگا  حیسم 

دراد ررش  وا  شخبناج  مد  ناج  ياجب 

مکحتسم تفای  وت  رد  دوخ  توبن  یّبن 

دراد رقتسم  وت  زا  دوخ  تیالو  یلع 

دیمد هراتس  هدزای  وت  تمصع  جرب  ز 

دراد رمق  نامسآ  رازه  هراتس  ره  هک 

هب
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ار وت  رهم  يا ز  هّرذ  مهدن  هم  رهم و 

دراد ررض  نامسآ  دص  هلماعم  نیا  هک 

نآ زا  زاب  دنام و  هتشونن  وت  فصو  ثیدح 

دراد ربتعم  تایاور  هنامز  یسب 

تسا شقن  ّتّتبحم  تخرد  گرب  گرب  هب 

دراد رجش  نیا  زا  دراد  هک  هچنآ  دوجو 

تسادخ لوسر  لد  اهنت  وت  حدم  باتک 

دراد ربز  يا  هلمج  نآ  زا  سنا  نج و  هک 

شنآرقب ادخ  ار  رشب  هدوتس  نآ  زا 

دراد رشب  توسک  رد  وت  وچ  يرهظم  هک 

وحم ددرگن  نوچ  هیاس  یبن  نسح  شیپ  هب 

دراد رگ  هولج  هنیس  رد  وت  باتفآ  هک 

تفرگب رگا  ماود  تیالو  تسا  وت  مزع  ز 

دراد رگا ، اقب  تلاسر  تسا  وت  ربص  ز 

دنک زان  دلُِخب  هنیدم  رهش  میسن 

دراد رذگ  تا  یفخم  مرح  زا  بش  ره  هک 

تشهب لها  دنک ز  یم  لد  تراغ  میحج 

درادرب كاخ  هضبق  کی  وت  رازم  زا  رگ 

یتسه دبا  ات  هدوب  لزا  ادخ ز  اب  وت 

دراد رصتخم  رمع  یبن  تخد  هتفگ  هک 
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تسا امش  رهِم  یهت ز  شبلق  هک  تسوا  ریقف 

دراد رز  میس و  رپ ز  ناهج  هکنآ  متفرگ 

زاجح کلم  قیرط  زا  مرگن  یلد  ره  هب 

دراد رفس  بناج  ور  وت  يوک  قوب 

تساجرب دبا  ات  دنام و  اپب  وت  زا  تّوبن 

دراد رفظ  تیار  فک  هب  وت  زا  تیالو 

دوجو غاب  تسا  رپ  تلاسر  ياه  هویم  ز 

دراد روراب  لخن  یئوت  دوجو  نوچ  هک 

مصخ لدرب  اهنرق و  یسب  تسا  هتشذگ 

تنخس مه  زونه 
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دراد رتشین  مکح 

یئاج رد  هصاخ  فیح ، وت ، ندناوخ  هب  اطخ 

دراد رک  شوگ  روک و  لد  عامتجا  هک 

دش هفخ  ولگ  رد  وت  قطن  هب  رفک  يادن 

دراد رپ  لاب و  وت  مایق  نید ز  يامه 

ار وت  دیسر  اضق  راک  هک ز  اه  همدص  هچ 

دراد ردق  تترضح  زا  یگدنب  طخ  هک 

ار نآ  هصق  هک  میوگ  هچ  وت  لد  مغ 

دراد رد  ياه  هلعش  نابز  رازه  دصب 

وت نسحم  تس  یلع  هار  لّوا  دیهش 

دراد ردپ  يرای  یپ  فکب ز  ناج  هک 

تسین وت  ناسب  ینز  تیالو  ظفح  هارب 

دراد رپس  الب  موجه  شیپ  هنیس  هک 

شهگن زا  ددرگ  سودرف  نشلگ  میحج 

دراد رت  مشچ  وت  دایب  هک  یسکنة  ره 

بش لد  رد  هک  نانچ  ار  یلع  هتسکش  تمغ 

دراد رمک  رب  تسد  وت  ةزانج  یپ 

یسک لاح  لثم  تسه  یلع  لاح  وت  زا  سپ 

دراد رصب  رد  راخ ، ولگ  هب  ناوختسا  هک 

دوجو شخب  تایح  نآ  تایح ، گرم و  نایم 
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دراد رضتحم  لاح  ناج  تسد ز  هدیشک 

راد رس  دور  تمثیم »  » رگا راب  رازه 

درادرب تالو  زا  تسد  هن  رهم و  لد ز  هن 

----------

رهوگ نهد  جرد  مدزیر ز 

( حدم  ) رهوگ نهد  جرد  مدزیر ز 

ربمغیپ رتخد  يانث  رد 

ار مکنع  بهذی  هک  همطاف 

رواد وا  تراهط  رد  هتفگ 

ار ربمیپ  صخش  هک  همطاف 

رکیپ رد  هدمآ  كاپ  ناج 

ار شتسد  هنیس و  هک  همطاف 

ربمغیپ هبترم  دز ز  هسوب 

دمحا وا  هنیس  ضیف  تسم 
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ردیح وا  شنادو  ولع  وحم 

ّتنج نآ  هنیس  هک  يا  هرهز 

رثوک نآ  ۀمشچ  هک  یتّنج 

بنیز وا  رتخد  هک  يردام 

ردام شردپ  رب  هک  يرتخد 

نآرق وا ، هحیدم  رتفد 

رتسگانث هناگی  قلاخ 

وناب نینچب  یضترم  رخف 

رتخد نینچ  یفطصم ز  دجو 

اپرب نیمزب  شتمصع  خاک 

رس رب  کلفب  شتّزع  جات 

شتآ رد  هدش  وا  زا  رفک  ناج 

روآراب هدش  يو  نید ز  لخن 

يداه ناهج  قلخب  وا  باب 

ربهر کلم  نّج و  هب  وا  يوش 

رهاظ امس  ضرا و  هب  وا  رون 

رهظم ادخ  رون  هب  وا  يور 

اتمه ارو  دوبن  ادخ  نوچ 

رسمه وا  رب  دوبن  یلع  رگ 

نادرم همه  زا  يوگم و  نز 
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رتالاب هبترمب  شرگنب 

دشخب وا  ربنق  هک  بجع  ین 

رپهش اعدب  ار  لیئربج 

دشخب وا  ربنق  هک  بجع  ین 

دزان وا  ۀّضف  هک  بجع  ین 

رسکی نانج  ناگتشرف  رب 

ددرگ وا  بنیز  هک  بجع  ین 

روای قح  قلطم  ّیلو  رب 

شهاگرد لئاس  هک  بجع  ین 

رسفا دهن  رهپس  رس  رب 

دریگ وا  نسحم  هک  بجع  ین 

رشحم فصب  ار  قلخ  تسد 

میوگ ارو  حدم  هک  ما  هک  نم 

ربمغیپ ۀفیظو  نیا  دشاب 

يراج مد  همه  شمتام  کشا 

رب رد  اج  همه  شیفخم  ربق 

دش تمدخ  ودب  یفطصم  دعب 

رتخد نیا  زا  یسانشقح  ساپ 

اپ برض  هب  تسکش  شیولهپ 

رد خیم  تفاکش ز  شا  هنیس 
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ارهز ندب  هنایزات و 

هنوگچ نم  ياو 
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رواب منک ،

وت حدم  رتفد  یطخ ز  يا 

رثوک ۀکرابم  ةروس 

دش یناوج  راهب  رد  هچ  زا 

رغال نت  هدیمخ ، تتماق 

یفخم بش  یهایس  رد  هچ  زا 

رتسب ار  وت  تشگ  هریت  كاخ 

سنوم یب  دش  یلع  یتفر و 

ردام یب  هدش  نسح  یتفر و 

لد نوخ  هدید و  کشرس  زا 

روآراب هدش  تمثیم »  » لخن

----------

شراداد قلاخ  فصو  ارهز و 

( حدم  ) شراداد قلاخ  فصو  ارهز و 

شراتخم دمحا  حدم  ارهز و 

شریدقت هب  ردق  هرامه  دزان 

شراتفگ حور ز  هرامه  دزیر 

یحو غاب  تماق  تسار  يابوط 

شراب يوبن ، نشلگ  ياه  لگ 

قح يوس  درک ز  هیده  هک  يّرُد 
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شراّرک ردیح  هب  لسر  متخ 

وا حدم  هب  یحو  غاب  یطوط 

شراقنم رس  زا  حیسم  دزیر 

دمحا يوزرآ  لخن  تسا  نیا 

شراهطا همئا  رمث  دمآک 

دمحا مد  هب  مد  ياه  هسوبلگ 

شراسخر فحصم  هب  لگ  تخادنا 

ار یلاعت  ّیح  لامج  ردیح ،

شرادید هب  هظحل  هظحل  دید  یم 

شیوج بل  هب  يا  هلخن  لاکیم 

شرازلگ هب  تسیا  هلال  لیربج 

شهاگرد ربنق  لامک  نامیا 

شرابرد هضف  نابز  نآرق 

هللا لوسر  مارتحا ، رومأم 

شراداد قلاخ  تاذ  يوس  زا 

ناسحا مد  همه  شا  هّیجس  ارهز 

شراک مرک  دوج و  فطل و  تسارهز 

دش دیاب  همطاف  يوک  نیکسم 

شرایسب تجاح  تسه  هک  سکره 
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تسارهز یتسود  هک  ره  يالاک 

شرادیرخ تسادخ  مسق  هللااب 

شمصخ ادخ  تسوا ، مصخ  هک  سکره 

شرای ادخ  تسوا ، رای  هک  سکره 

شهاگرد لئاس  دنتقلخ  کی 

شرازاب هدرب  دنتّما  کی 

دوبن بجع  تسافش ، شرد  كاخ 

شرامیب حیسم ز  دشک  را  زان 

شلیوأت هب  دنمزاین  نآرق 

شراثیا هب  تسا  یکتم  مالسا 

یکاب دوبن  یلع  فک  رب  ناج 

شران ررش  هنایزات و  زا 

تما زا  هک  دوب ؟ هدرک  هچ  ارهز 

شرازآ همه  نیا  دیسر  ناج  رب 

هار نیا  رد  هک  داتس  مدق  تباث 

شراوید رد و  زا  راشف  دمآ 

هچوک نآ  رد  هک  دش ؟ هچ  وا  مشچ  اب 

شرات بش  تشگ ، هنیدم  زور 

راوید رد و  نایم  رد  تسا  یغاد 

شرامسم هنیس و  نیب  تسا  يزار 
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دیسرپ وا  هراوشوگ  دیاب ز 

شراوخنوخ لتاق  تسد ، برض  زا 

تسوا كاپ  تبرت  رانک  يدهم 

شرادازع لاس  رازه  زا  شیب 

لد اما  همطاف  تشذگ  مثیم !" "

شراصنا ییافو ، یب  دش ز  نوخ 

----------

هناور خُر  هب  مخرُس  کشرس 

( حدم ) هناور خُر  هب  مخرُس  کشرس 

هنایشآ رد  مراز  بیرغ و 

هنابز ملد  زا  دشک  ررش 

هنامز مغ  مراد  هنیس  هب 

مزیخ هرارش  هآز  یسک 

مزینک زج  هب  درادن  ربخ 

مزیزع يدهم  يا  ییاجک 

هنایشآ رد  تشُک  ارم  ودع 

هدید غورف  يا  ایب  ایب 

نم رب  نک  هراظن 
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هدیهش

هدیمخ مدق  هتسکش ، ملد 

هناش هب  ممغ  هوک  هدنام  هک 

يراد هنیس  هب  ردام  غاد  وت 

يراج هدیدز  نوخ  دوب  ارم 

يراوگوس گشا  دوب  ار  وت 

هناشن خر  هب  یلیسز  ارم 

تسا دود  رارش و  ِقرغ  هنیدم 

تسا دوب  هچ  نم  مرج  وگب  ایب 

تسا دوبک  منت  وضع  وضع  هک 

هنایزاتز دراد  هناشن 

تسا بیبط  لجا  گرم ، نم  ياود 

تسا بیبح  مغ  مدرد  مامت 

تسا بیرغ  یلع  تسا  بیرغ  یلع 

هناخ رانک  اهنت  هتسشن 

يراهب لُگ  نوچ  مدش  نازخ 

يراز هآ و  هب  مچیپ  هب  دوخ  هب 

يراز هب  دشُک  داّیص  هدید  هک 

هنایشآ رد  ار  يرتوبک 

نم تبرت  ِكاخ  رب  هتشون 
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نم تبرغ  هب  نوخ  دروخ  کلف 

نم تنحم  هودنا و  دای  هب 

هناور دوب  مثیم »  » کشرس

----------

تیانث قح  صاخ  رکذ  يا  مالس 

( حدم ) تیانث قح  صاخ  رکذ  يا  مالس 

تیادف نم  دمحا  هتفگ  يا  دورد 

اهاط وت  ینیسای  وت  یناقرف  وت 

ارهز وت  یئارهز  وت  یئارهز  وت 

ینیتملا لبح  مکحم  لبح  وت 

ینیملاعلل همحر  دیما 

دنباتک تتاوامس  هللا  مسب  وت 

دنباتفآ ملاع  يدیشروخ و  وت 

تغاب ناماد  زا  هزبس  کی  نانج 

تغارچ رون  زا  هلعش  کی  ناهج 

تهاگن زا  یفیطل  جوم  کلم 

تهار كاخ  زا  ریقح  يدرگ  کلف 

تنیسح نوخ  زا  قشع  تایح 

تنیبنیز سوب  كاخ  يدنلب 

تزیخ حبص  دنمتسم  تفارش 
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تزینک ّلظ  زا  يریوصت  ایح 

تنیلِگ تیب  لئاس  شیاین 

تنیبج كاخ  رب  هدجس  ار  اعد 
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لد رد  تسا  یفخم  تا  یفخم  رازم 

لگ رد  دنیوج  ار  وت  نازغم  کبس 

تدنلب رصق  زا  یتشخ  تمارک 

تدنمتسم تمایق  ات  تواخس 

تلالج دنموربآ  ناماما 

تمالک وحم  نانمؤمریما 

تزاین زار و  قشاع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تزامن رب  دراد  هّیرخف  ادخ 

وت ۀنیئآ  رد  قلخ ، ریمض 

وت هنیس  دمحا  برق  تشهب 

یحون وت  یتشک ، دوخ  ریس  رد  کلف 

یحور وت  نت ، یفیطل  نآ  اب  کلم 

تسوت هر  رد  یلیلذ  دبع  ناکم ،

تسوت هتوک  رمع  نوهرم  نامز 

نشلگ وت  دنریوک و  تشد  همه 

نشور حبص  وت  هیس  ماش  همه 

یغارچ وت  دنا و  یکیرات  همه 

یغاد وت  دننورد و  زوس  همه 

وت ۀناخ  دمحا  بلق  رون  وت 

وت ۀناورپ  ایبنا  عمش و  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1579 

http://www.ghaemiyeh.com


یناج وت  دنفیعض و  مسج  همه 

ینارکیب رحب  وت  هرطق  همه 

هاگآ ياه  لد  تا  یتشک  ایرد  وت 

ّهلادی تضیف  یقاس  رثوک  وت 

یتسه هچ  مدآ  ای  روح  ای  کلم 

یتسه هک  دناد  ادخ  دناد  ادخ 

تخادنا هدرپ  سب  اهزار  زا  ناهج 

تخانشن تخانشن  ار  وت  یئوم  رس 

یئایبنا سانشان  ّرس  وت 

یئادخ اپ  ات  رس  هک  يدبع  نآ  وت 

تسوت هگشناد  ناهج  داتسا و  وت 

تسوت ّهلا  مسب  یلع  نآرق و  وت 

شنیرفآ باب  مام  يا  الا 

شنیب بابرا  تا  هیرذ  همه 

رظنم راداد  يا  یتخد  نانوچ  وت 

ردام هدومرف  تتقلخ  باب  هک 

تتسب ياپ  شنیرفآ  مامت 

هیلع هللا  یلص   ) دّمحم
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تتسد دیسوب  دش و  مخ  هلآ ) و 

تضیف ناراب  ایبنا  ربا و  وت 

تضیف ناراد  وربآ  زا  تشهب 

تدوجو عمش  زا  يرون  تیالو 

تدوج رحب  رد  يا  هنشت  تبحم 

ور ۀنیئآ  تتعلط  ار  ادخ 

ولهپ ود  نیبام  حور  ار  یبن 

دنرآ رشحم  رد  ور  وچ  ناراکهنگ 

دنراد وت  رب  تعافش  مشچ  همه 

تسین يرد  تایانع  باب  زج  هب 

تسین يرشحم  رشحم  هب  یئانرگ  وت 

یتسد قلخ ، زا  یسک  دریگ  رگا 

یتسهوت یتسه و  وت  یتسه و  وت 

دراذگ اپ  نوچ  تا  هقان  رشحم  هب 

درابب وس  ره  زا  وفع  تارب 

یناب هیاس  تهاگن  رد  تبوقع 

ینابراس ار  تا  هقان  تعافش 

دنزیخ لابقتسا  هب  ناروح  همه 

دنزیر تاپ  شیپ  وفع  تارب 

دنسروخ وت  بلق  نینزان  ات  دوش 
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دنشخبب دنشخبب و  دنشخبب و 

نودرَگ خرچ  زارف  رب  رشحمز 

نویمطافلا نیا  هک  دزیخ  ادن 

راداد نامرف  زا  هک  درگ  نانچ 

راکنهگ لابند  وفع  ددرگب 

دنویپ هب  دنویپ و  هب  دنویپ و  هب 

دنیوجن يراکهنگ  دندرگب و 

دیاشگرد ات  ار  شیوخ  تشهب 

دیاب وت  نوچ  یعیفش  دوخ  ار  ادخ 

یئافطصم تشهب  اپ  ات  رس  وت 

یئاضترم یلع  ناناج  وت 

هدید هب  مکاخ  يا  ّتنج ، تیارس 

؟ هدید هک  شتآ  ۀلعش  تشهب و 

دزورف رب  تنج  غاب  هدید  هک 

دزوسب شتا  رد  روح  هدید  هک 

لال مقطنم  میوگ  هک  اب  میوگ  هچ 

لاماپ یحو  تیب  هب  دش  نآرق  هک 

يدردمه وت  اب  وکین  هچ 
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دندومن

دندوشگ تتیب  رد  شتآ  اب  هک 

درک ادا  یبرقلا  يوذ  قح  ودع 

درک ادج  ار  ّهلا  وه  لق  نآرقز 

زور نآ  داد  ناج  نانمؤم  ریما 

زوس ناج  دایرف  يدز  رد  تشپ  هک 

دنتسخ وت  يولهپ  تفای  الوم  وچ 

دنتسکش ار  منکر  هآ  اتفگب 

تساوت مثیم )  ) قطن هتسب  اجنیا  رد 

تساوت مغ  حرش  زا  رت  کچوک  نخس 

----------

دمحا ناج  يا  مالس  نآرق  حور  يا  مالس 

( حدم ) دمحا ناج  يا  مالس  نآرق  حور  يا  مالس 

دمحا نآرق  مامت  رس  ات  ياپ  ای  مالس 

دمحا ناوضر  تشهب  وت  ۀنیس  يا  مالس 

دمحا ناقرف  لامک  رثوک  ردق و  تقیقح 

تیانث نآرق  نابز  تیارس  تحیدم  ادخ 

تیادگ ناوضر  رازه  لئاس  سودرف  رازه 

نامیا قوف  تتیالو  تعاط  قوف  تتبحم 

وت يرواد  ار  باتک  وت  يرهظم  ار  يادخ 
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وت يرتخد  ار  لوسر  وت  يروحم  ار  دوجو 

وت يردیح  تقیقح  وت  يربمغیپ  تشهب 

وت يرواب  زا  رتارف  وت  يردام  ار  همئا 

ییافطصم یتسه  وت  ییایربک  تمصع  وت 

ییادخ تسد  تسد  وت  تیاده  نکر  نکر  وت 

ناج تهر  كاخ  يادف  یلوسر  ناج  ناج  وت 

تنیرفآرون لامج  یهلا  کلم  غارچ 

تنیمز كاخ  يور  هب  اه  نامسآ  دنهن  نیبج 

تنیتسآ زا  مد  کی  هب  دزیر  لیربج  رازه 

تنیشتآ ۀباطخ  ردیح  ریشمش  رارش 

تلامک تام  لامک  تلالج  وحم  لالج 

تلالب كاخ  هتشرف  ربنق  قاتشم  تشهب 

ناملس دادقم و  يانث  کیالم  لیخ  دننک 

يرون وت  ملاع  يادخ  ياهتنا  یب  کُلم  هب 

يروشن دادماب  هب  همئالا  ماما  ُما ، هن 

یکاپ وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1584 

http://www.ghaemiyeh.com


يرود ریهطت  صن  هب  يدیلپ  زا  و 

يرورس دمحا  بلق  هب  یحور  دیحوت  مسج  هب 

یباتفآ ار  دوجو  یباجح  رد  يرهم و  وت 

یباتکلا ما  هشیمه  یلوسرلا  ما  هرامه 

نانم راداد  قح  هب  یقح  رارسالا  ما  وت 

تیوخ قلخ و  تنیط و  هب  یهلا  تاذ  مالس 

تیور هب  نآرق  مالس  نسح و  هب  دمحا  مالس 

تیور دیشروخ  هدید  هن  وربا  مشچ و  هم  هدید  هن 

تیوضو بآ  قوش  هب  نابیرگ  رثوک  هدیرد 

تیوک هب  يروح  زامن  تیوس  هب  ناملغ  زاین 

تیوم رات  کی  يادف  ناوضر  سودرف و  رازه 

ناوضر سودرف و  رازه  تیوم  رات  کی  يادف 

وت تمصع  یکاپ و  هب  دهاش  تساتکی  يادخ 

وت تبحص  مه  هناخ  هب  یهلا  یحو  نیما 

وت تروص  ۀفیحص  دمحا  نآرق  مامت 

وت تریغ  زا  یهوکش  ردیح  هار  رد  داهج 

ییایبنا ردام  وت  ییایربک  تمصع  وت 

ییادخ تسد  هک  قح  هب  تسوب  تسد  دوب  یبن 

ناریح هدرک  تتلالج  ار  یلع  يا  یتسیک  وت 

ار ادخ  یلو  یلع  هدیهش  نیتسخن  ییوت 
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ار امس  ضرا و  ماما  يدیهش  لوا  مام  وت 

ار یضترم  يدش  رپس  ثداوح  جوم  شیپ  وت 

ار ام  تیرادیاپ  هب  يداد  راثیا  سرد  وت 

تیالو هاپس  همه  تیالو  هار  دیهش 

تیالو هاوخداد  وت  وت ، ییوت  نآرق  هب  مسق 

نامیپ هناخ  رد  نامه  یتسب  تیسورع  بش 

دنیبن ردیح  هناخ  هب  ار  تتروص  دنک  ادخ 

دنیبن ربمیپ  یلع ، ار  ترفولین  تشهب 

دنیبن رتخد  هاگن  ار  رد  خیم  لگ  ناشن 

رگید نیسح  دید  نسح  هچنآ  هچوک  هب 
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دنیبن

يدیشک متام  هوک  وت  يدیمخ  یناوج  رد  وت 

يدینش اباب  يادص  تنورد  زا  رد  تشپ  وت 

تشگ نسح  نت  وت  رب  تخوس  یبن  لد 

تناشن یب  تبرت  اه ز  ناشن  دراد  هنیدم 

تناهن ربق  نایع ز  تمایق  ات  تبئاصم 

تناتسود ۀیرگ  ناتخرد ز  امرخ  دنهد 

تنامک دق  رس و  هب  تماق  تسار  ره  مالس 

ملاع لها  ةدید  هب  مسجم  تکشا  هشیمه 

مثیم لخن  ۀشیر  هتفرگاپ ز  تبئاصم 

نایرگ مشچ  اب  هدورس  تغاد  درد و  زا  يرمع  هک 

----------

تّما مالس  دمحا  مالس  تقلخ  مالس  قلاخ  مالس 

( حدم ) تّما مالس  دمحا  مالس  تقلخ  مالس  قلاخ  مالس 

اروح مالس  ناملغ  مالس  ّتنج  مالس  ناوضر  مالس 

یسیع مالس  میرم  مالس  اوّح  مالس  مدآ  مالس 

ارهز ناج  هب  ارهز  مسج  هب  اهاط  مالس  نیسای  مالس 

هنیدم لگ  هکم  لاهن  هنیما  نیهب  هیفص  نیهم 

اتمه هناگی  قح  یلو  هنیس  رورس  ار  قح  لوسر 

ناقرف نابز  نآرق  ناور  ناحبس  لامج  ناّنم  لالج 
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ارذع لوتب  قح  هلوسر  نامیا  رادم  ناکما  رارق 

دمحا لامج  ادیپ  تسوا  زا  دمرس  لامک  ناهنپ  تسوا  رد 

اباب تشهب  شیور  ضایب  دّمحم  لگ  شنسح  ضایر 

شیور دای  هب  نشور  تایح  شیوم  رات  هب  هتسب  تاجن 

یسیع رازه  میرم  رازه  شیوک  هب  ناور  تجاح  ضرع  هب 

تیانع می  تمحر  طیحم  تیالو  لگ  توبن  ِرُد 

هنیس هب  یکی  يدوج  هب  یکی  تیاده  هدش  شرون  هب  لسر 

یهام نطب  هب  سنوی  رازه  یهاش  تخت  هب  فسوی  رازه 

ایوگ هرامه  وا  تحدم  هب  یهاوگ  دهد  وا  تمصع  هب 

زامن وا  رب  زاین  دراد  زاین 
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وا رب  زامن  درآ 

انعم هب  وا  وت  وت ، دوب  وا  هک  وا  رب  زانب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم الا 

یسیع تساجک  میرم  تساجک  اوح  تساجک  مدآ  تساجک 

ارهز كاخ  هب  درآ  هدجس  هک  اروح  تساجک  ناوضر  تساجک 

شزامن ۀهداّجس  رهپس  شزاین  بش  کشا  هراتس 

اسرت هب  دنک  یهاگن  رگا  شزان  دنشک  ناتسرپادخ 

تّجح رازه  شمایپ  ره  هب  تمکح  رازه  شمالک  ره  هب 

یبوط رازه  شمایق  ره  هب  ّتنج  رازه  شهاگن  ره  هب 

یناعم می  تمکح  رهپس  یناث  لوسر  لوا  لوتب 

یبقع قلخ  هب  ایند  لها  هب  یناگی  ادخ  شداد  يادخ 

تّدوم وا  زا  تسه  ارم  رگ  ّتبحم و  وا  هب  يراد  وت  رگا 

اورپ هچ  رَقَس  رعقز  ارم  تجاح  هچ  نانج  غاب  هب  ار  وت 

وا زا  تیانع  ام  زا  لّسوت  وا  زا  تیاده  ام  زا  تلالض 

ام زا  تعاطا  وا  زا  تیالو  وا  زا  تیالو  ام  زا  تعاطا 

یه یه  شوگب  تفگ  ما  یئانس  يو  تحدم  هب  مدوشگ  نابز 

« ایرد رعق  هب  سخ  دسر  رگا  یپ  درب  درخ  شتاذ  هنک  هب  »

شتسب ياپ  ود  رکّفت ، درخ ، شتسه  دوب و  هب  هتسب  دوجو 

اتکی يادخ  تسد  تسوا  هک  شتسد  سوبب  دّمحم  الا 

شیاپ شیپ  هب  دزیخ  لوسر  شیانث  دنک  نآرق  هب  ادخ 

اشامت دنک  ار  قح  لامج  شیامن  ادخ  نسح  هب  یلع 
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دراد هاگن  شیوس  هب  کلم  دراد  هانپ  شیوک  هب  کلف 

ارآ ملاع  ود  زورفا  ملاع  ود  دراد  هام  ود  باتفآ و  ود 

الا وت  يرّهطم  حور  هک  الا 
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وت يربمیپ  ناج  هک 

امیس رون  هب  ماهلا  ضیف  هب  وت  يربهر  وت  ار  ناگتشرف 

تجح هرامه  همئا  رب  وت  تما  يارب  تّجح  همئا 

یلاعت قح  تاذ  زا  هک  نانچ  تعاطا  همه  وت  زا  دننک 

وت ۀنارت  نآرق  يادص  وت  ۀنایشآ  یحو  تشهب 

الاب تفرگ  شتآ  رارش  وت  ۀناخز  تلالج  نیدب 

تیوم دیفس  هتشگ  هصغز  تیولگ  هر  هتسب  هیرگز 

الوم مشچ  هب  دش  هیس  ناهج  تیور  هام  هب  یلیس  دروخ  وچ 

تشک اوران  هچ  تشک  هنگ  یب  هچ  تشک  ارت  ودع  نآرق  هب  مسق 

ارهز هدرک  هچ  اتفگن  یکی  تشک  ارچ  وا  زا  دیسرپن  یکی 

يداتف اپز  یتفر  تسدز  يداهن  فک  هب  ار  دوخ  ناج  وت 

ار دوخ  ماما  يدرکن  اهر  يداتسیا  هگ  يداتفوا  هگ 

وت ۀلالس  فک  زا  تفر  هک  وت  ۀلال  هب  درک  افج  نازخ 

العا یلع  گنر  دیرپ  وت  هلانز  دیزرل  هنیدم 

مثیم رآرب  شتآ  هنیسز  مثیم  رابب  نوخ ، دوخ  مشچز 

اجکی زیرب  ترتع  ياپ  هب  مثیم )  ) رایب يراد  هچنآ  ره 

----------

ییاحیسم ياه  سفن  زا  رتازفناج  یمالس 

( حدم  ) ییاحیسم ياه  سفن  زا  رتازفناج  یمالس 

ییابیکش ربص و  ردام  يا  وت  كاپ  حور  هب 
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زگره شتخانشن  سک  هک  يردقلا  هلیل  نآ  ییوت 

ییاتکی هب  ییاتکی  هک  اتکی  تمصع  نآ  ییوت 

يدنوادخ يارآ  لد  نسح  هنییآ ي  نآ  وت 

ییارآ لد  نیع  رد  هدرب  لد  لسر  متخ  زا  هک 

ار ناماما  نسح  ایبنا ، لالج  ّقح ، لامج 

ییاهنت هب  تنسح  ۀنییآ  رد  دید  یم  یلع 

ادخ يور  يا  يد  یم  ار  وت  يور  رگا 
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مدکی

ییابیز دنام  یم  دبا  ات  هدرپ  تشپ  تلجخ  ز 

یسوب نیمز  رخف  تربنق  ریسم  رد  ار  کلف 

ییاس نیبج  قوش  تا  هّضف  مودق  رب  ار  کلم 

انیب ان  مشچ  زا  ور  هتفرگن  یسک  وت  زا  ریغ  هب 

ییانیب مشچ  تناورهر  ياپ  كاخ  يا  الا 

يرآ رون ، بسک  هم  تا  هناخ  غارچ  زا  هدومن 

ییاشامت بش  ره  کلف  ماب  رب  هدیدرگ  نآ  زا 

يدوب نایشرف  مشچ  شرع ، مشچ  هب  ّقح  رون  وت 

ییارحص هوک و  نایکاخ  ام  اب  هچ  زا  یتسشن 

اه ینامسآ  غارچ  يا  ینیمز  یتشگ  نآ  زا 

ییایند ياه  تملظ  گنز  ام  لد  زا  ییوش  هک 

یلصف وت  لضف  باتک  زا  دننادن  ّقح  ّقح  هب 

ییاناد دندرگ  ناهج  قلخ  مدق  ات  رس  رگا 

هتشگ مک  رمع  نآ  اب  هک  تریخ  ترثک  زا  یهز 

ییارهز ياهلگ  زا  رپ  تناماد  ضیف  زا  نیمز 

مد ره  ار  وت  تنازیزع  ياه  مدق  زان  دشک 

ییانیم خرچ  نیا  رب  هتسویپ  نیمز  دلاب  نآ  زا 

مشورفب هّرذ  کی  ار  وت  رهم  رگ  هعیش  مشابن 

ییایرد ياهرهوگ  یّیارحص و  ياهرویز  هب 
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تلابند قلخ  يا و  هقان  راوس  رشحم  رد  وت 

ییامیپهار رد  نانج  ات  تمایق  يارحص  ز 

نیّیّلع رازلگ  دوش  خزود  ینکفا  مشچ  رگا 

ییاوسر ران  رد  دتف  رشحم  ینک  يزان  رگا 

وت زا  دنرب  یم  نامرف  هس  ره  ّتنج ، ران ، تمایق ،

یئامرف مکح  وت  زا  نامرف و  ندرب  نانآ  زا 

هناورپ وچمه  تیور  درگ  رشحم  لها  عمش و  وت 

زور نآ  ادخ 
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ییآ مه  درگ  نیا  رب  رخف  دراد 

ناراک هنگ  يور  رب  هقان  تشپ  نک ز  مّسبت 

ییافوکش تدنخبل  ار ز  ّتنج  ياه  لگ  الا 

میوگ یم  شاف  رشحم  زور  مریقف ، متسد ، یهت 

ییاراد تسین  ارهز  رهم  زا  ریغ  زورما  ارم 

نتفگ ناوت  ار  تفصو  هن  ندید  ناوت  ار  تهاج  هن 

ییایوگ تسا  لال  مه  یّیانیب  تسا  روک  مه  هک 

ییوناب روح  رب  نانج  رد  ار  تخبطم  زینک 

ییاقآ قلخ  رب  ناهج  رد  ار  تهگرد  مالغ 

ار مدآ  دالوا  یهد  یضیف  سفنکی  زا  رگا 

ییاحیسم زاجعا  مدآ  ره  مد  زا  دیآ  رب 

یط نادناخ  نیب  دوب  هگآ  وت  لذب  زا  رگ 

ییاط متاح  راعش  رشحم  ات  دوب  ییادگ 

رخآ نامک  دننام  تشگ  مخ  دق  رس و  اغیرد 

ییانعر تشگ  یم  لجخ  تماق  هیاس ي  زک  ار  وت 

تّما نیا  داد  ربمیپ  زا  دعب  نیبب  یناملسم 

ییّالست لد  یلیس  برض  اب  ار  یحو  میتی 

ار تلاسر  شاداپ  رجا و  تّما  دنداد  شوخ  هچ 

ییاناوت ّدح  ات  وت  ّقح  رد  دندرک  متس 

ار ملاع  درک  رپ  تا  هلان  اغیرد  يا  اغیرد 
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ییاوآ مه  ياج  نیملسم  تموکس  دش  تباوج 

میوگ یم  وت  اب  مثیم »  » تسا نیا  رگا  یناملسم 

ییاسرت هب  روآ  ور  یناملسم و  نیز  نک  رذح 

----------

ادخ یلو  نآ  یلع  مدینش 

( حدم ) ادخ یلو  نآ  یلع  مدینش 

ادف ار  وا  داب  ناهج  ناج و  هک 

لوسر تخد  هب  اتفگ  زور  یکی 

لوتب تراگدرورپ  هدناوخ  يا  هک 

یشتآ نورد  رد  دوب  ار  یلع 

هک
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یشهاوخ وا  زا  يدرکن  يرمع 

تلئاس همه  قیالخ  يا  الا 

؟ تلد لیم  تسیچ  یلع  اب  وگب 

لسر متخ  سفن  يا  هک  اتفگب 

ّلک لقع  ارم  هدومن  تیصو 

وگم لد  شهاوخ  ترهوش  اب  هک 

وا رب  ددرگن  رّسیم  ادابم 

تساطخ نتفگن  ییوگ ، وت  نوچ  یلو 

تسادخ لوسر  مکح  وت  مکح  هک 

سرتسد یلع  ای  تدش  اب  رگا 

سب ّيرانا و  لیم  تسه  ارم 

تفاتش وس  ره  هب  نادنخ  داش و  یلع 

تفاین يرانا  هنیدم  رد  یلو 

راگدرک تّجح  يا  شتفگ  یکی 

رانا نوعمش  ریغ  یسک  درادن 

دینش ار  ربخ  نیا  ادخ  ریش  وچ 

دیرخ يرانا  نوعمش  تمحز ز  هب 

داهن لزنم  يوس  ور  لیجعت  هب 

داتفوا يا  هناریو  هب  شمشچ  هک 

دید راتفرگ  يریقف  اجنآ  رد 
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دید رامیب  يامعا  ریپ  یکی 

دش رامیب  ریپ  نآ  راتفرگ 

دش راتسرپ  تفر و  هناریو  هب 

« اشگ ربیخ  دنب  ودع  ریما  »

ادگ اب  نخس  مه  دش  هناریو  هب 

راز نوزحم  نیکسم  ریپ  يا  هک 

رانا اتفگ  لیم ، ار  وت  دشاب  هچ 

منک تّمه  هک  الوم  تفگ  دوخ  هب 

منک تمسق  ود  مراد  هک  يرانا 

مرک زا  مهد  لئاس  هب  ار  یکی 

مرب ارهز  رهب  ار  همین  رگد 

؟ درک هناریو  هب  يدوج  هچ  اتفگش 

درک هناد  ار  همین  نآ  دوخ  تسد  هب 

داد رامیب  يامعا  ریپ  نآ  هب 

داشگرب بل  ریپ  نآ  هراب  رگد 

مرک زا  دوش  یبیبح  ایآ  هک 

؟ مرگید همین  ینک  تیانع 

رگد
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درک هناد  وا  رهب  ار  همین 

درک هناخ  يوس  ور  یهت  تسد  هب 

همزمز نیا  هار  رد  تشاد  بل  هب 

همطاف اب  هچ  میوگب  بر  ای  هک 

شتروص هتخادنا  لگ  تلجخ  ز 

شتریغ زا  خر  رب  هتخیر  قرع 

داهن لد  ادخ  رب  مغ  يایرد  هب 

داهن لزنم  هب  ور  دنک ؟ ور  اجک 

رس بیج ، رد  درب  مغ  هودنا و  ز 

رد تفوک  ار  هناخ  یکی  هگانب 

داشگرب ار  هناخ  رد  الوم  وچ 

داتف ناملس  هب  شمشچ  هاگان  هب 

راگدرورپ ریش  رب  هدروآ  هک 

رانا هن  ادخ  لوسر  يوس  ز 

تام وت  لذب  هب  کئالم  يا  تفگب 

تادف ملاع  ناج  همه  ناج  یلع 

زاب داد  ار  وت  لذب  زجا  ادخ 

زارفرس وت  دوج  زا  دوج  الا 

ریما ملاع  ود  قلخ  هب  نآ  یلع 

ریمض نشور  ریپ  يا  هک  اتفگب 
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راگدرک ازج  هد  دهد  ار  یکی 

رانا ُهن  يدروآ  نم  رب  ارچ 

نسحلاوب ای  هک  اتفگ  دنخبل  هب 

نم تسد  رد  تسه  رگد  رانا 

سب دوصقم و  دوب  ناحتما  ارم 

سک تسین  یفطصم  زج  وت  ریظن 

لامک لضف و  ناسحا و  لذب و  یهز 

لالج ردق و  دجم و  تزع و  یهز 

مادم یتسه  راداد  یتسه و  ز 

مالس تمایق  ات  نادناخ  نیا  رب 

ناشنامیا وحم  همه  قیالخ 

ناشنابرق هب  دراد  هچ  ره  ادخ 

همطاف رب  داب  ادخ  دورد 

همه شنادناخ  هناخ و  نیا  رب 

راب ود  يزور  دروآ  هناخ  نیا  رد 
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راگدنوادخ زا  مالس  دمحم 

دنلب شناد  رون  دش  هناخ  نیا  رد 

دنلب شتآ  دود  دش  هناخ  نیا  زا 

دندز اپ  نادرخب  ان  هناخ  نیا  رد 

دندز ارهز  هب  یلیس  هناخ  نیا  رد 

نحم درد و  هب  يدوب  هناخ  نیا  رد 

نسح هاگن  هریغم  تسد  هب 

نیع ود  ره  زا  زیر  وش و  نوخ  الد 

نیسح بلق  دیزرل  هناخ  نیا  رد 

همه مشچ  ناهنپ ز  هناخ  نیا  رد 

همطاف دش  عییشت  هنابیرغ 

تسا مثیم »  » لگ بآ و  هناخ  نیا  زا 

تسا مثیم »  » لد نازوس  هناخ  نیا  رد 

----------

ادخ ّیلو  نآ  یلع  مدینش 

( حدم ) ادخ ّیلو  نآ  یلع  مدینش 

ادف ار  وا  داب  ناهج  ناج  هک 

نتشیوخ هناخ ي  رد  درک  رظن 

نسح گنر  هب  نیسح و  گشا  هب 

لالم رحب  تشگ  شترضح  لد 
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لاح حرش  همطاف  زا  دیسرپب 

یضترم ای  تسا  زور  هس  اتفگب 

اذغ توق و  دندروخن  نانیا  هک 

نورب دضش  ارس  زا  ادخ  ّیلو 

نوخ يایرد  دوب  شیشرع  لد 

درک ضرع  دوخ  دوبعم  هب  لد  مغ 

درک ضرق  یتسود  زا  مهرِد  یکی 

ار داد  ياقآ و  فطل و  نیب  هب 

ار دادقم  هدرسفا  دید  هر  هب 

لاح هدرسفا  ریپ  يا  هک  شتفگب 

لالم رحب  هب  یقرغ  تخس  ارچ 

مامت زور  راچ  دوب  اتفگب 

ماعط یب  نم  لافطا  دندنام  هک 

زوس هنیس  هّصغ ي  نیا  تفگ  یلع 

زور هس  ار  ام  تسا و  زور  راچ  ار  وت 

ریس وکین  رای  يا  مهرِد  نیا  هب 
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رتراوازس مد  نیا  رد  یتسه  وت 

داد دادقم  هب  دوخ  مهرِد  نآ  وچ 

داهن دجسم  يوس  ور  هودنا  هب 

زامن زا  دعب  دنوادخ  لوسر 

زاس هراچ  ار  قلخ  ياک  دومرفب 

نامهیم موش  بشما  دشاب  اور 

ناهج نابزیم  يا  وت  تیب  هب 

نیلسرملا دّیس  ای  هک  اتفگب 

نیا زا  رتهب  هچ  ممشچ  هب  هن  مدق 

لوسر اب  ادخ  ّیلو  نآ  سپس 

لوتب يالولا  تیب  هب  دش  ناور 

رد دوشگب  هظحل  نآ  رد  ارهز  وچ 

ردپ يور  هب  شمشچ  داتفیب 

دیدن یماعط  الوم  تسد  رد  وچ 

دیود ییایربک  هگتولخ  هب 

زامن رهب  داتسا  بارحم  هب 

زاین تسد  دُرب  ادخ  يوس  هب 

تسام نامهم  وت  لوسر  بر  ای  هک 

تسام ناناج  ناج و  وا  هک  یناد  وت 

مرکلاوذ قلاخ  يا  راذگم  وت 
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مرهوش یبن  زا  دشک  تلجخ  هک 

تشرس وکین  لیربج  هظحل  نآ  رد 

تشهب زا  اذغ  فرظ  دروایب 

بان کشُم  زا  هب  شرطع  هک  یماعط 

بارتوب شندید  زا  دش  ناریح  هک 

نسحلاب ای  تفگ  یبن  مد  نآ  رد 

نم يارهز  راک  زا  تریح  ربم 

متفای وکن  یلالج  وا  زا  نم 

متفای وا  زا  میرم  زاجعا  هک 

همه مالس  نیّیبن ، مالس 

همطاف رب  داب  ادخ  مالس 

زارفرس دش  مالسا  هناخ  نیا  رد 

زامن ِرون  تساوخرب  هناخ  نیا  زا 

ادا دش  یبن  ّقح  هناخ  نیا  رد 

ادف ارهز  دیدرگ  هناخ  نیا  رد 

لامیاپ هدش  رثوک  هناخ  نیا  رد 

هدز ارهز  هناخ  نیا  رد 
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لاب لاب 

دید غاد  ادخ  ریش  هناخ  نیا  رد 

دیفس ارهز  يوم  دش  هناخ  نیا  رد 

تسشن اپ  زا  هقیّدص  هناخ  نیا  رد 

تسکش ارهز  يولهپ  هناخ  نیا  رد 

ادخ لوسر  تخد  هناخ  نیا  رد 

ادص دز  ار  هّضف  یلع  ياج  هب 

هتخوس هنیس ي  اب  هناخ  نیا  رد 

هتخود هگن  ملاع  هک  مثیم »  » هن

----------

لوتب تافو  زا  دعب  هک  مدینش 

( حدم ) لوتب تافو  زا  دعب  هک  مدینش 

لوسر تشهب  ناتسوب  لگ 

شتبرغ بش  غارچ  نوچ  یلع 

شتبرت رب  تخوس  یم  هک  اه  بش  هچ 

رابکشا ةدید  اب  هریت  بش 

رای ربق  یشوماخ و  دوب و  یلع 

همزمز زا  شوماخ  هدنام  شبل 

همطاف ای  دایرفز  رپ  شلد 

نیملاع هش  نآ  اب  تفگ  یبش 
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نیسح وا  ةدید  لد و  غارچ 

ماوت نیع  ود  غورف  نم  ردپ 

ماوت نیسح  ارهز  غاب  لگ 

ردپ يا  یبش  نک  مرک  ار ، ادخ 

ربب ردام  ربق  رس  مه  ارم 

شلصاح نیا  اب  تخوس  یلع 

شلد غاد  هزات  دش  هک  یئوگ  وت 

دش بات  بت و  رد  وا  ناج  نانچ 

دش بآ  تخومس و  دش و  یعمش  هک 

دش هریچ  نامز  نیمزرب و  بش  وچ 

دش هریت  یلع  تیب  وچمه  ناهج 

باتفآ نوچ  تخوس  یم  هک  نآ  یلع 

باوخز دز  ادص  ار  شکچوک  هم 

نم رات  بش  عمج  عمش  يا  هک 

نم رادیب  مشچ  لد و  غارچ 

هتخورفا هّصغ  زا  وت  بلق  هن 

هتخوس وت  رجه  زا  مه  ردام  هک 

اجز
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راز لاح  اب  هتفخ  يا  زیخرب 

راظتنا مشچ  وت  رب  دوب  ردام  هک 

لد هتسخ  ریاط  نآ  تسج  اجز 

لِگ ریز  ار  شیوخ  لُگ  دیوج  هک 

لاح هدرسفا  غرم  نآ  یمارآ  هب 

لاب لاب  يدز  ردام  رادید  هب 

ربق هب  شمشچ  رود  زا  داتفا  وچ 

ربص مارآ و  هرابکی  داد  فکز 

كاخب دتفا  هدید  زا  هک  یکشا  وچ 

كاپ ناج  نیهب  نآ  داتفوا  كاخب 

مالک نیا  لد  يا  دیوس  زا  دورس 

مالس ردام  ناج  نطو  بیرغ 

هدب مباوج  متسه  وت  نیسح 

هدب مبآ  رادرب و  كاخ  زا  رس 

سوبب میور  رادرب و  كاخ  زا  رس 

سوبب میولگ  ریز  زیخ و  اجز 

هدب مناور  نت  رب  زیخ و  اجز 

هدب مناشن  ار  تا  یلین  خز 

نفک زا  نورب  يدرک  تسد  هک  وت 

نمز شزاون  يدرک  هدنز ، يدش 
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لد زوس  نآ  هآ و  نآ  تسد و  نآ  هب 

لگز روآرب  یتسد  زاب  ایب 

نک كاچ  دحل  زا  كاخ  نابیرگ 

نک كاپ  نم  کشا  خرز  هشیمه  لد 

( تمثیم  ) رب زوس  یمه  نک  مرک 

تمغ رارش  شرعشز  دزیر  هک 

----------

شرواخ دیشروخ  دز و  رس  دیفس  حبص 

( حدم  ) شرواخ دیشروخ  دز و  رس  دیفس  حبص 

شرب زا  تخیر  ورف  هماج  هایس  یتیگ 

رون يامه  دمآرب  رهد  رازغرم  رب 

شرپ بش  يور  هیس  غاز  تخوس  هلعش  رد 

نامسآ دش  یتیگ  یقاس  رون  ماج  اب 

شرغاس تشگنا  رس  رب  دوب  دیشروخ 

میسن هخاش  زا  نمچ  هرط  تسارآ 

شرطعم میمش  درک  حیسم  راک 
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دش بآ  حبص  خر  مرش  بش ز  مادنا 

شرویز هنیس  رب  همهنآ  دوب  هکنآ  اب 

تفرگ سپ  زاب  دوخ  تموکح  یگریت  زا 

شرفظم هاپس  رون و  ياورنامرف 

درب هنیدم  كاخب  هدجس  لالج  نآ  اب 

شربمیپ تخد  هناخ  دوب  هک  يرهش 

رتگرزب یتسه  هک ز  یکچوک  یتیب  نآ 

شرد رب  قلخ  همه  هک  نیلگ  هناخ  نآ  و 

يادخ هبوبحم  و  مالسلا ) هیلع   ) دمحم هحودمم 

شررکم دورد  هدیسر  ایربک  زک 

شا هوسا  تسا  نیا  هک  دورد  یئوناب  رب 

شردام تسا  نیا  هک  مالس  يرتخد  رب 

شا هسوب  داد  یبن  دوب و  ادخ ي  تسد 

شرسمه تشگ  یلع  دوب و  لوسر  ناج 

شفحصم رتهب ز  هنوگب  ادخ  شقن 

شرورپ حور  سفن  رد  تشهب  يوب 

وا شادخان  يرگن  را  تفع  یتشک 

شرهوگ تسوا  يونش  زا  تمصع  يایرد 

شا هضف  راویدب  هدرب  زاین  اروح 

شربنق رادید  هتسج ز  تشهب  ناملغ 
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شا هناخ  نحص  زا  دسر  یم  یحو  ياوآ 

شربعم كاخ  زا  دسر  یم  تشهب  يوب 

دوجو دهد  یم  فک  تایح ز  هتشر  رس 

شرداچ درایب ز  گنچ  هب  يا  هتشر  ات 

فافز بش  رد  ون  هماج  درک  قافنا 

شربارب رد  ار  هلئاس  ریپ  دید  نوچ 

یگدنب بارحمب  هنسرگ  دهن  یم  اپ 

شرواد یتشهب ز  ماعط  دیسر  وکنآ 

لوسر رب  داد  ادخ  هک  يرثوک  تسا  نیا 

شرتبا زورنا  رد  دناوخ  هک  مغ  هچ  نمشد 

تسوا لسن  رپ ز  نیمز  مصخ ،  مشچ  يروک 

رپ دوب  هنیس  هک  نامسآ  نوچ 
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شرتخا ز 

لوسر طخ  رد  نیمک  دوب  هتفرگ  نمشد 

شرس رد  دوب  ناهن  هنتف  رازه  رکف 

يربهر طخ  زا  هک  دوب  هدیشک  اه  طخ 

شرگید طخ  يوس  دیشک  ار  مالسا 

باتک ترتع و  يوزرآ  لخن  تساوخ  یم 

شرب هخاش و  هنت و  هلعش  هب  دزوس 

شومخ دوش  ربمیپ  گرم  دعب  تساوخ  یم 

شرونم هشیمه  غارچ  نادواج  نآ 

مایق دنک  یم  ردپ  دعب  هکنآ  زا  لفاغ 

شرورپ مالسا  رتخد  رفک  عفد  رب 

تاجن لحاس  ات  همطاف  هکنا  زا  لفاغ 

شرگنل تسار  نید  یتشک  هنتف  جوم  رد 

اه نمشد  عفد  رب  همطاف  هکنآ  زا  لفاغ 

شرگنس تسا  هناخ  دجسم و  رهش و  ارحص و 

زونه دسر  یئوگ  وت  هنیدم  دجسم  زا 

شرشحم حبص  یلا  هکلب  هبطخ  ياوآ 

دیشکرب راوید  رد و  زا  هرارش  دجسم 

شرونخس ات  یبن  تخد  هدید  غاد  دش 

شا هناخ  نحص  رد  هدش  نایع  ادخ  یتفگ 
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شربنم هب  هدومن  دوعص  یبن  هدید 

نامز نآ  زا  تساوخ  کمک  هباحص  زا  هیرگ  اب 

شرهوش ریغ  وا  خساپ  دادن  نت  کی 

توکس نآ  دایرف و  هلان و  هآ و  کشا و  نآ 

شرواب هنوگنیا  سکچیه  دوبن  هللااب 

اه هنتف  جوم  رد  هک  توکس  نآرب  نیرفن 

شربارب دش  ملع  روج  ملظ و  نایغط و 

دوب توکس  نآزا  هک  توکس  نآرب  میرفن 

شرس رب  زورما  دمآ  هچ  ره  مالسا 

( مالسلا هیلع   ) همطاف درک  یمن  مایق  رگا  هللااب 

شرواد ناقرف و  دمحا و  دوبن ز  یمان 

داد ناج 
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يا هظحل  دادیب  هب  دادن  نت  و 

شرتسب دوب  وا  رگنس  زین  گرم  رد 

تفای ماود  ارهز  تمهب  یبن  نید 

شرگمتس مصخ  هشقن  بآ  شقن  دش 

وا ياهدرد  زا  سکچیه  تشگن  هگنآ 

شرکیپ تسش  بش  لد  رد  هک  شرهوش  زج 

درک بورغ  یناوجب  وا  رمع  دیشروخ 

شرونم ارذع  كاخب  دش  هدیشوپ 

تسا تمصع  لآ  نا  زا  يرازم  یلد  ره  رد 

شربنم یناشن ز  تسین  هچرگا  ادیپ 

دوب هباطخ  ناور  دوب  زامن  حور 

شربنم بارحمرب و  رد  رازم  دش  رگ 

درب دوبر و  ناج  یلع  كاپ  مشچ  ایند ز 

شرسمه مادنا  رب  تخیر  كاخ  هک  بشنآ 

داهن شیلین  هم  كاخ  هب  خر  دیشروخ 

شرتخا تخیر  یسب  هدید  نامسا  زو 

دیشکرب درد  رپ  لد  زا  هلان  هتسهآ 

شربرد تخس  ار  همطاف  ربق  تفرگب 

همطاف ناهنپ  تبرت  كاخ  هب  یمشچ 

شربمیپ كاپ  هضور  هب  رگد  یمشچ 
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؟  لوسر خساپ  مهد  هنوگچ  دوخ  هب  یتفگ 

شرتخد روجنر  رکیپ  رگا ز  دسرپ 

؟  باوج مهد  بنیزب  هنوگچ  دوخب  یتفگ 

شردام هتفر  اجک  هناخ  رگا ز  دسرپ 

زونه ارو  ياه  هرطاخ  تشذگ و  ارهز 

شرطاخ شقن  یسب  تسب  زاجح  كاخ 

كاخ نورد  رد  بش  همین  تفر  هدرزآ 

شرهطم لوسر  هسوبداد  هک  یمسج 

وک تفرگ  دیاب  همطاف  هار  هنادرم 

شربهر تیامح ز  درک  گرم  ياپ  ات 

شا هصغ  دنامب ز  هتشونان  زار  سب 

شرتفد تاوامس  هلمج  دنوش  مریگ 

 ، تسا هایس  همان  هچ  رگا  مثیم "  "
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دیفسور

شرهوش رهم و  همطاف و  رهم  هب  دشاب 

----------

تساربک رشحم  ۀنحص 

مـشخ زا  همه  ناساره  دنمیظع ، هودنا  تشحو و  رد  همه  میکح و  دنوادخ  لدـع  ۀـمکحم  رد  همه  قیالخ  تساربک  رـشحم  ۀـنحص 
هن دنباطخ ، دنباتع و  دنباتک و  دنباسح و  دـنباقع و  دـنباوص و  رجا و  رظتنم  همه  قلخ  رـسپ ، ردام ز  ردام و  زا  رـسپ  دزیرگ  دـنمیحج ،

مما یهایـس ، ماک  رد  هرـسکی  ورف  هتفر  اج  همه  یهلا  لدع  ۀمکحم  رد  همه  یهانپ ، هن  يدیما  هن  یهانگ ، بیقعت  دنزیرگ ز  هک  یهار 
( حدم ) .ار ادخ  مکح  ادخ ، تاذ  فرط  زا  دنونش  دیاش  هک  دنشوگ  هب  دنداتس و  دنشورخ و  شوج و  رد  همه  نیّیبن ، لیخ  و 

ربمغیپ ِبناج  هگن  تسارام  هک  دنیوگ  همه  نیّیبن  دوواد  هب  نامیلس و  هب  حیسم و  یسوم و  هللا و  لیلخ  هب  حون و  هب  هدنهانپ  هتشگ  ِمُما 
، دشابن راداد  قلاخ  مرک  فطل و  رهظم  یـسک  دوبعم ، تجح  نآ  یلع  شیـصو  وا و  زج  هب  دومحم ، دمحا و  دَوب  هک  دّـمحم  مالـسا ،
ار همه  ددرگ  وت  فطل  رگم  راک ، هنگ  قلخ  رس  هب  هدنکف  هیاس  وت  تمحر  يا  هک  راتخم ، دمحا  يوس  دنزیرگ  رابرهگ ، مشچ  اب  همه 

.ار ام  لد  امظع  ِتشحو  ةریاد  نیا  زا  وت  یناهر  هک  یهاگن  رای ،

ما همطاف  ادخ  راب  دنک ، زاوآ  رگج  زا  دنک ، زاربا  لد  زار  یلزی  مل  دحا  اب  دنک ، زاب  اعد  تسد  دنک ، زاغآ  نخـس  دّـمحم  لاح  نآ  رد 
شیدناوخ ز وت  هک  رثوک  ةروس  وت  بناج  زا  هدش  شیانث  هک  رواد  تمصع  يوس  هب  مدوشگ  هدید  نم  هدید و  نم  هب  دنراد  همه  وک 

فطل
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هدـش هنیـس  هب  قلخ  سفن  رهطم  كاـپ و  دَوب  و  تسا ، لوتب  تسا ، لوـتب  تسا ، لوـسر  دـیما  همه  رهطا ، ۀـقیدص  ترـضح  تمرک  و 
هک دیشورخن  تشحو ، دیـشوپب ز  مشچ  یگمه  نانم  قلاخ  زا  دسر  یم  ادن  هک  نایرگ  ةدید  اب  همه  ناشیرپ ، توهبم و  همه  سبح و 

سومان تزع  فرـش و  لالج و  دینیب  همه  رواد ، ِیتسه  نآ  یلع  ِتسه  همه  ربمیپ ، كاپ  لد  ِلخن  ِرمث  رـشحم ، ۀصرع  يوس  هب  دـیآ 
.ار ادخ 

زا لد  هک  ردیح  دمحا و  لد  هن  دیاشگ ، هدـید  شمرک  فطل و  قلخ ز  يور  هب  دـیایب ، رـشح  يوس  هب  ارهز  هک  هظحل  نآ  دَوب  تمایق 
ۀتفاکْشب یناشیپ  هللا و  لوسر  نادند  يدازآ و  ۀگرب  شفک  هب  تعافش ، جات  شرس  هب  وفع و  ةدنخ  شبل  هب  دیابرب ، نمـشد  تسود و 
ههامشش نسحم  رگد  مولظم  ود  رادملع ، لضفلاوبا  تسد  یلع  نبا  نیسح  نینوخ  ۀماج  نسح و  شنیع ، ود  ِرون  ِرگج  نوخ  ردیح و 

هب لیفارس  توملا ، کلم  وا  ِرگد  يوس  ود  لاکیم  ترضح  وا  رس  تشپ  هقان و  يور  شیپ  نیما  لیربج  رغصا و  ْیلع  نینوخ  هقادنق  و 
.ار ابّجنلا  ّما  ترضح  همه  دنیاتس  دنیآ و  کَلم  تمایق ، لها  ِددع  زا  نوزف  لیلهت ، هب  حیبست و  هب  ریبکت و  هب  لیلجت و  هب  میظعت و 

، کشا ار  همطاف  ادن  هفرط  نینچ  ز  یهاوخ ، هک  هچنآ  هاوخب  زورما  همطاف  نم ، ۀبوبحم  هک  دنوادخ  تاذ  زا  دسر  یم  ادـن  هاگنآ  سپ 
زاب دسر  هک  منیـسح ، رادـید  قشاع  طقف  هک  یهاوگ  وت  تروص ، هب  تسا  ناور  کشا  ارم  زورما  رگا  یهلا  هک  دـیوگ  ددرگ و  ناور 

دنوادخ تاذ  فرط  زا  ادن 
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ۀلال زا  رت  هراپ  دوب  هک  رس  یب  ِرکیپ  یکی  هب  دتفا  همطاف  هگن  رشحم  ۀصرع  يوس  هب  ار  دوخ  ةدید  اشگب  ربمیپ ، تخد  يا  همطاف  ای  هک 
یهآ ددرگ و  نوخ  همطاف  رگج  شیولگ ، ياه  گر  هراوف ز  هرسکی  نوخ  هدز  رجنخ ، ریشمش و ز  هتـشگ ز  ادج  شاضعا  همه  رپرپ 

.ار امس  ضرا و  دوخ  ۀلان  زا  دروآ  هوتس  هب  دشورخب  رشحم  هک  هنیس  زا  دشک 

همطاف يا  دسر  یم  ادن  زاب  ادخ  ز  رگید ، رشحم  اپب  زاب  دوش  رشح  رد  هک  دنرابب  کشا  نانچ  دنرآرب ، دایرف  همطاف  اب  همه  رشحم  لها 
تسا و نیـسح  كاچ  دـص  رجنح  رب  همطاف  هگن  یهاوخ ، هک  هچنآ  هاوخب  ار و  دوخ  تجاح  بلطب  یلاعت  دـنوادخ  تاذ  زا  رگد  راب 

رهوش نم و  ناّبحم  ِلیخ  مرک  یشخبب ز  هک  نآ  زج  هب  تسین  نم  تجاح  ادخ  راب  یلزا : يادخ  هب  دیوگ  دیرگ و  اعد ، هب  شتسد  ود 
یضار وت  هک  مشخبب  ردقنآ  وت  هب  ملالج  تّزع و  هب  دومحم ، دمحا و  لد  رون  يا  هک  دوبعم  ترضح  زا  دسر  یم  ادن  زاب  ارم ، مولظم 

هک دـشخبب  دـنام ، شرثا  ارهز  خر  سای  هب  هک  یتخـس  ِیلیـس  نامه  هب  ار  دوخ  تقلخ  ادـخ  زور  نآ  دزـس  یم  ادـخ  هب  نم ، زا  يوش 
.ار الو  لها  رگج  دز  ررش  همطل  نامه 

، ردیح دمحا و  ۀنیآ  نامه  هک  ربمیپ ، يولهپ  ود  حور  نامه  هک  رواد  تمـصع  نامه  هک  نیب  مرک  تایانع و  فاطلا و  هدـید و  اشگب 
ار و شدوخ  نابحم  هلمج  دنک  عمج  ادج ، كاشاخ  هناد ز  دنک  هک  یغرم  وچ  دننیب  همه  رشحم ، هب  ياپ  دهن  وچ 
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زج هب  رهطا ، هقیدص  هرمه  نانج  رازلگ  هب  دنیوپ  همه  ارهز  رـس  تشپ  هب  شیپ  یگمه  تمایق ! لها  يا  دهد : یم  ادن  دـنوادخ  يدانم 
دندرکن دنداتـس و  هک  یهورگ  ار و  وا  يوزاب  وا ، ۀنیـس  وا ، يولهپ  طقف  هن  ار ، وا  يولهپ  نیکز  راوید ، رد و  نایم  دنتـسکش  هک  نانآ 

نآ رد  هنیـس  فدص  نورد  دنتـسکش  هک  یهورگ  ار و  وا  ۀناشاک  رد  شتآ  هب  دندوشگ  هک  یهورگ  ار و  وا  يرای  مغ  ۀصرع  نآ  رد 
مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دنتفرگ  هک  نانآ  مه  ار و  شکمن  هدیدن  دنتفرگ  نادکمن و  دنتـسکش  هک  نانآ  مه  ار و  وا  ۀـنادرد  هعقاو 

و رـشحم ، فص  ات  دنک  ملظ  یلع  دالوا  هب  هک  سک  نآ  ره  ار و  شنـسح  نیـسح و  دنتـشک  همطاف  زا  سپ  هک  نانآ  مه  ار و  شکدف 
 . ار اطخ  نایصع و  هر  تیالو ، هار  زج  هب  دنتفرگ  هک  نانآ  مه 

----------

دناوت ناتسلگ  نادنخ  ۀلال  نایشرع 

( حدم ) دناوت ناتسلگ  نادنخ  ۀلال  نایشرع 

دناوت نامالغ  نامالغ  دبع  نایشرف 

بل هب  دنراد  همطاف  ای  ۀمغن  ایلوا 

دناوت ناماد  هب  تسد  ازج  زور  ایبنا 

وت ۀضف  ۀتخابلد  هرسکی  نایروح 

دناوت ناملس  ربنق و  هر  كاخ  نایرون 

فاوط دنرآ  وت  رود  نیمز  لها  طقف  هن 

دناوت ناملسم  هتسویپ  اه  ینامسآ 

حیسم دندرگ  همه  دمحا  میرم  يا  رگا 

دناوت نامرد  هب  جاتحم  همه  ملاع  ود  رد 

یسب دنگرزب  هک  کیالم  داتسا  راچ 

دناوت ناتسبد  لفط  وت ، کچوک  ةدنب 

تسوت ینامهم  ةرفس  ادخ  کلم  تعسو 

دناوت نامهم  هرسکی  رشب  نج و  کلم و 
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هب
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رشحم زور  يوناب  يا  مسق  تمایق 

دناوت نامرف  هب  شوگ  بضغ  وفع و  ران ، دلخ و 

هار هب  دنتفا  وت  لابند  همه  رشحم  لها 

دناوت نادنخ  همه  دناوت و  نایرگ  همه 

دنریگرب ناهد  هب  ریحت  تشگنا  همه 

دناوت ناریح  همه  دناوت و  توهبم  همه 

لزان ددرگن  هیآ  ینکن  یلذب  وت  ات 

دناوت نان  کی  ۀصق  رظتنم  اه  هیآ 

تسارآ ار  ناهج  هک  ییادخ  ییادخ  هب 

دناوت ناسحا  ةدنب  ناهج  ود  بوخ  دب و 

دننز هسوب  تبل  هب  دمحم  لثم  اه  هیآ 

دناوت نآرق  ندناوخ  ۀتفیش  اه  هروس 

زونه دنتفگن  دنتفگن  وت  زا  ادخ  هب 

دناوت ناوخانث  قلخ ، همه  هک  يدوجو  اب 

وت یتاوامس  غرم  کلم  جاوفا  همه 

دناوت ناتسب  ۀلال  نیمز  تاداس  همه 

دناد یم  ادخ  یتسا و  ردپ  تشهب  وت 

دناوت ناحیر  هلال و  یگمه  ناماما  هک 

دندوشگب نابز  وت  حدم  هب  هک  ینارعاش 

دناوت ناحلا  شوخ  غرم  لگ  ۀخاش  ره  يور 
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وت يراج  ۀیرهم  همه  دوب  اهرهن 

دناوت ناجرم  ؤلؤل و  بل  هنشت  اهرحب 

تمرح رود  همه  نازورف  هام  هدزیس 

دناوت ناتسبش  عمش  رحس  هب  ات  بش  همه 

وت ۀتسویپ  ۀیرگ  وت  عنم ز  دش  هچ  زا 

دناوت نایرگ  همه  کیالم  شرع  ات  هک  يا 

بابش مایا  رد  وت  يوم  یناشیرپ  هب 

دناوت ناشیرپ  قلخ  همه  رشح  فص  ات 

دوب وت  نابیرغ  ماش  بش  هک  بش  نآ  دای 

دناوت نابیرغ  ماش  یگمه  مه  اهزور 

دندرزآ رد  سپ  رد  ار  وت  هک  ینامز  زا 

دناوت نازوس  ۀنیس  ۀتخوس  اه  هنیس 
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توکلم کلم و  هتخوسلد  مثیم  طقف  هن 

دناوت نابیرگ  هب  رس  یلع  لثم  دبا  ات 

----------

منم يربک  هقیدص  همطاف  قح  تمصع 

( حدم  ) منم يربک  هقیدص  همطاف  قح  تمصع 

منم ارهز  یلع  وفک  ایبنالا  متخ  تخد 

همطاف هّیکز  هقیدص  هروصنم  هرهاط 

منم اروحلا  هیسنا  ما  هیضرم  هیضار 

ءایبنا غارچ  مشچ و  ایح ، جرب  هسمش 

منم اهاط  ۀناحیر  ارس ، ود  ره  يوناب 

دوب تسه و  نایم  یتسه  شیادیپ  زا  هکنآ 

منم ادیپان  هتسویپ  شتّزع  ردق و  هدوب 

شا یکاپ  فصوب  نآرق  رد  هک  یئوناب  كاپ 

منم اناد  رواد  هتفگ  ریهطت  ۀیآ 

ءایبنا رب  ادخ  زا  دمآ  هچنآ  نم  رد  تسه 

منم اوقت  منم  نامیا  منم  نآرق  منم  نید 

منم ییوجیم  دیحوت  منم  یئوگ  یم  یحو 

منم اپ  ات  رس  قح ز  لامج  تآرم  هکلب 

ماما لّوا  رسمه  لوسر و  رخآ  رتخد 

منم یبقع  منم  ایند  رخآ  لوا و 
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یفطصم نم  رد  تفای  ناکاپ  دنیوج  یم  هچنآ 

منم يوأملا  هنج  میمش  وا  ماشم  رب 

راقو دجم و  تّزع و  لالج و  زک  ار  يرتخد 

منم اباب  وا  تسد  رب  هنیس و  رب  دز  هسوب 

نتشیوخ كاپ  ناماد  رد  هک  یکاپ  ردام 

منم يربک  بنیز  نوچ  درورپ  یتخد  كاپ 

راختفا یتیگ  هب  میرم  دنک  یسیع  کی  هبرگ 

منم یسیع  هدزای  ماقمالاو  ردام 

ایربک فطل  تسد  شیاپ  كاخ  زک  یئوناب 

منم ایربک  جات  هداهن  ناسنا  رس  رب 

دوخ دادجا  رب  ءابآ و  رب  رخف  دراد  هک  ره 

منم ءابآ  رب  دادجا و  رب  تسا  رخف  دوخ  هکنآ 

ءابآ رب  رخف 
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متسین اهنت  دادجا  رب  و 

منم اتکی  قلاخ  كاپ  تاذ  راختفا 

تفاین نم  ماقم  رد  هر  مه  مه ، فاق و  غرم 

منم الاب  زا  رتالاب  اه  هشیدنا  زا  هکنآز 

هام رهم و  رب  مسق  هدروخ  قح  هکنیا  يّرس  تسه 

منم یشغی  اذا  لیللا  سمشلاو و  ینعم 

لوبق ددرگ  نم  رهم  اب  ادخ  حیبست  رکذ و 

منم یلعالا  ّکبر  مسا  ّحبس  شخب  حور 

تسا نم  نوخ  اب  هدنز  تیالو  نآرق و  نید و 

منم العا  یلاع  ّیلع  هار  ۀتشک 

ردپ كاپ  تبرت  رانک  رد  هک  يرتخد 

منم ادعا  یلیس  زا  دوبک  شراسخر  تشگ 

شیوخ نولظم  رهوش  عافد  رب  هک  يرسمه 

منم ار  دوخ  ۀهام  شش  نسحم  نابرف  درک 

دوخ موصعم  كدوک  مشچ  شیپ  هک  يردام 

منم اپ  زا  داتفوا  هنایزات  برض  ریز 

لالج ردق و  همهنآ  اب  نطو  رد  هک  ییوناب 

منم ادیپ  نطو  لها  رب  تسین  مه  وا  ربق 

دتف دوخ  ناتسود  زا  رود  هک  ره  اهنت  تسه 

منم اهنت  ناتسود  نایم  رد  هدنام  هکنآ 
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رظن زا  یفخم ، ربق  یفخم ، نفد  یفخم ، نفک 

منم اوسر  ار  مصخ  هدرک  هویش  نیا  اب  هکنآ 

نوخ تشگ  رهوج  رامسم و ، ملق  حول و ، دش  هنیس 

منم اضما  ار  هللا  مکح  درک  نوخ  اب  هکنآ 

نم ناسحا  رد  زا  مثیم »  » زورما شکم  اپ 

منم ادرف  فص  رد  دریگب  ار  تتسد  هکنآ 

----------

شیاه لگ  وا  ۀّیرذ  تّنج و  همطاف 

( حدم ) شیاه لگ  وا  ۀّیرذ  ّتنج و  همطاف 

شیابوط یبن  ورس و  یلع  گرب و  نایعیش 

هللا یلص   ) دّمحم دیشروخ  صرق 
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دندید ار  ادخ  هک  هلآ ) هیلع و 

شیادیپان ةدیشوپ  تعلط  هم  رد 

دفکش اباب  ۀسوبلگ  هک  تخد  نیا  تسیک 

شیامیس زا  هگ  هنیس ، زا  یهگ  وزاب ، هگ ز 

همه يانبا  ِیتسه  همه ، يابآ  ناج 

شیانبا يو و  يابآ  يو و  يادف  هب 

رومأم شتسد  ندیسوب  هب  زاغآز  دوب 

شیاپ رب  دنز  هسوب  کلم  هک  لوا  لقع 

یلسن یتسه  ملاع  نیا  مسق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

شیارهزلا ینب  تاداسز  تسین  رت  بوخ 

باسح زور  شدوش  نازوس  شتآ  باتفآ 

شیاوأم دوبن  ارهز  هیاس  رد  هک  ره 

دنز هدنخ  تفص  هلال  نایخزود  رب  هلعش 

شیادرف رگا  دتفا  میهج  يوس  یهگن 

یئارهز نآ  یحادم  نم و  نمرب ، ياو 

شیارآ ناهج  دنوادخ  هتفگ  انث  هک 

شملع لامک و  تام  بل  هب  تشگنا  یلع 

شیالاب دق و  توهبم  يرسا  هجاوخ 

یلع مزب  ۀتخوس  یلزا  نسح  عمش 

شیاورپ یب  ۀناورپ  همه  اه  نامسآ 
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دلاب یم  وا  هب  دوبعم  هک  دوبعم  دبع 

شیاباب رب  هدش  ردام  هک  دیحوت  تخد 

لالج لج  دحا  يادخ  وچ  اتکی  دوب 

شیاتمه ناهج  درم  ربا  تشگ  یمن  رگ 

دهدن شیالو  هب  لد  رگا  تنج  نزاخ 

شیاج منهج  ران  ررش  رد  زج  تسین 

بجع هن  ار  یبن  تسولهپ  ود  نیب  ام  حور 

شیازفا حور  مد  زا  یلع  هب  ناج  دهد  رگ 

شریسفت وا  يوسیگ  دوب ، ردقلا  هلیل 

شیانعم وا  تعلط  دوب ، رجفلا  علطم 

وا لئاس  ناهج  قلخ  وا  لئاس  دش  هک  ره 

دش هک  ره 
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شیایند همه  هدنب  وا  ةدنب 

وا هدادلد  همه  دش  وا  هب  هدادلد  هک  ره 

شیامیپهر همه  دش  وا  هاروآ  هک  ره 

ددرگ نایصع  ةدنورپ  تعاط ، دنس 

شیارهز ۀمطاف  دنکن  اضما  رگا 

ارهز حدم  هک  تسد  زا  لد  لیربج  هداد 

شیاخ رّکش  بل  رب  هدش  یحو  ۀیآ 

شزاجعا وا  ۀخفن  زا  میرم ، یسیع 

شیانیس وا  يداو  رد  نارمع  یسوم 

شدیحوت زا  رختفم  ناهج  ود  ره  قلاخ 

شیاوقت ۀتفیش  ارس  ود  ره  ۀجاوخ 

شدیشروخ زا  يا  هّرذ  دوب  رون  ۀیآ 

شیایرد زا  يا  هرطق  دوب  رهد  ةروس 

شتسد ياطع  سودرف ، ّتنج و  زا  رترب 

شیاپ يادص  روح  ۀمزمز  زا  رت  شوخ 

لاس یس  ات  یسک  هدینشن  هک  تشاد  يا  هّضف 

شیاز رهوگ  بل  زا  ینخس  نآرق ، ریغ 

دزومآ باجح  سرد  نانز  هب  تمایق  ات 

شیانیبان هدید  زا  ندیشوپ  هرهچ 

هل یبوط ، نانج  رازلگ  شرهم  اب  هک  ره 
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شیاوأم رقس ، رعق  رد  شضغب ، اب  هک  ره 

شیور رب  درگن  ان  همه ، مشچ ، یفطصم 

شیاوآ دونش  ات  همه  شوگ ، یضترم 

فرش لالجا و  همه  نآ  اب  هک  تشاد  نامگ  هک 

شیاضعا دوش  هدرزآ  رد  راوید و  نیب 

شتسد زا  دورن  نآرق  هک  درشفب  ياپ 

شیالوم دتفن  اپ  زا  هک  دوشگب  تسد 

نآرق يور  ربمغیپ و  ةرهچ  دبا  ات 

شیابیز خر  يدوبکز  دنام  خرس 

سوسفا دیاشگب  ار  یلع  يوزاب  تساوخ 

شنارای کمک  هب  يدوبن  هتسکشب  تسد 

عمج لد  رد  وا  نمشد و  وا  رب  تخیر  یم  کشا 

هیرگ
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شیاهنت یلع  دای  هب  درک  یم 

داتفا یم  سفنز  بنیز  دز و  یم  سفن  وا 

شیّاُما او  ۀلان  نیا  هبا  ای  بل  هب  وا 

دیشک هآ  رگجز  الوم  تبرغ  رب  هک  سب 

شیاسرف ناج  ۀلان  بل  هب  هرابکی  دنام 

سب هدوب و  نیمه  رمع  کی  مثیم )  ) تجاح

شیارهز ای  ۀلان  دوب  گرم  مد  هک 

----------

تسا رثوک  ار  ایبنا  متخ  هکنآ  ارهز  تسیک 

( حدم  ) تسا رثوک  ار  ایبنا  متخ  هکنآ  ارهز  تسیک 

تسا ربمغیپ  یتسه  قح  هیده  رثوک  تسیچ 

لوسر يولهپ  ود  حور  ادخ  ردقلا  هلیل 

تسا ردیح  دوجو  نکر  نید  بلق  نآرق  ناج 

یلع وفک  ادخ ، سومان  تاداس ، ردام 

تسا رشحم  زور  نوتاخ  ارس  ود  ره  يوناب 

لوسر تخد  وا  هک  ینعم  نادب  رثوک  وا  مان 

تسا ردام  ار  یبن  وک  اهیبا  ّما  وا  حدم 

ماما ود  نماد  هب  هدرورپن  وا  زج  سک  چیه 

تسا رورپ  نودرگ  ٍرهم  ود  ِقرشم  وا  نماد 

ملع دمآ  نت  جنپ  رد  شیمان  یمان  هچ  رگ 
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تسا روحم  ارهز  موصعم  هدراچ  نایم  رد 

هیسآ هجیدخ ، اّوح ، میرم و  دوجو  اب 

تسا رتالاب  همطاف  ّتنج  ياهنز  همه  زا 

اضر ربص و  رد  هک  بنیز  نوچ  هدورپ  يرتخد 

تسا ربهر  ار  ناکلاس  زاتشیپ و  ار  نارباص 

شیفخم ربق  هک  يردقلا  هلیل  ارهز  تسیک 

تسا رعشم  ِحور  هورم ، يافص  هبعک ، ۀبعک 

نیملاعلا ّبر  هجو  ار  یلع  شراسخر  هام 

تسا رگید  باتک  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیور  فحصم 

شیهارمگ دبا  ات  دیوپن  وا  هار  هک  ره 

هک ره 
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تسا رس  رب  شکاخ  رشح  رد  دشن  وا  كاخ 

نینمؤملاریما وفک  یب  وفک  ارهز  تسیک 

تسا رسمه  ملاع  ود  درم  نیلّوا  ار  وا  هکنآ 

تسام بلق  رد  شیفخم  ربق  هکنآ  ارهز  تسیک 

تسا رکیپ  رد  ناج  ِناج  شرهم  هکنآ  ارهز  تسیک 

هدش مگ  شرازم  رد  ملاع  رد  هکنآ  ارهز  تسیک 

تسا ربکا  داهج  ناهنپ  شتبرت  نورد  رد 

یفطصم هاگ  هسوب  شنیبج  تسد و  هنیس و 

تسا رواد  تیب  تیب ، اباب  جارعم  شا  هرجح 

باتفآ ار  یلعلا  تاوامس  شروتسم  يور 

تسا رتسگ  هیاس  قلخ  ّلک  هب  شناهنپ  ربق 

نیمز عاطقا  رد  لگ  نوچمه  هدییور  وا  لسن 

تسا رتخا  کی  شا  هلال  ره  نامسآ  نوچ  شنماد 

شیناوخ اهیبا  ّما  رگا  دوبن  ببس  یب 

تسا رتخد  نیا  زا  هدنیاپ  لسر  متخ  بتکم 

ریگب ششوغآ  رد  نک ، شمارتحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

تسا رثوک  نیا ، تسا  رثوک  نیا ، تسا  رثوک  نیا ، تسا  رثوک 

شیوناب ارهز  هک  یتیب  عفترم ، رواد  کلم 

تسا رهوگ  شنیا  هک  ییایرد  فرژ  دمحا  بلق 

تسا همطاف  يالولا  باب  یبن  ناج  ۀلبق 
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تسا رد  نیا  رب  ایبنا  مشچ  هک  دوبن  ببس  یب 

نتشاد ار  یلع  ساپ  ندروخ و  هنایزات 

تسا ربیخ  ردب و  تسا و  بازحا  حتف  تلیضف  رد 

تسیلع رادفرط  اهنت  یلو  اهنت  همطاف 

تسا رگنس  وا  رتسب  وا  ةرجح  وا  ۀناخ 

همطاف ادرف ، شاب  دهاش  راوید  رد و  يا 

تسا ربمغیپ  ترتع  زا  دیهش  لّوا  ردام 

تسا همطاف  تسد  تسد ، یمرش  غیت  فالغ  يا 
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تسا روای  ار  ادخ  تسد  نیا  هک  یناد  یمن  وت 

دنکشب هراوشوگ  نآ  زا  هک  یتسد  ۀبرض 

تسا رتکزان  لگ  گرب  زک  یتروص  اب  دنک  نوچ 

اپ دتفا ز  رد  تشپ  ارهز  هک  دیان  مرواب 

تسا رپ  لاب و  یب  غرم  ای  نیا  تسالوم  رثوک 

تافو زور  ات  هک  سب  نیا  همطاف  يافو  رد 

تسا رهوش  مشچ  یفخم ز  شا  هدروخ  یلیس  يور 

نیبب ییوجلد  تسا ، هدید  ردپ  غاد  همطاف 

تسا رذآ  ياه  هلعش  لگ ، تیلست ، هنایزات 

همطاف رهب  تسین  یفاک  رمع  کی  ۀیرگ 

تسا رت  لد  نوخ  مه ز  ندرم  دعب  مثیم »  » مشچ

----------

منیرفآ ناج  ۀبوبحم  همطاف  نم  متسیک 

( حدم  ) منیرفآ ناج  ۀبوبحم  همطاف  نم  متسیک 

منیملاعلل ۀمحر  ِبرق  يالعالاۀنج 

دنادن شردق  ادخ  زا  ریغ  سک  هک  يردقلا  ۀلیل 

منینمؤملاریما »ي  انحتف انا   » ینعم

دّمحم ات  مدآ  صخش  زا  ناربمغیپ  ردام 

منیمز اه و  نامسآ  رد  ادخ  کلم  يوناب 

هراتس مدوب  ار  دیحوت  یناشیپ  لزا  زا 
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منیگن ار  تلاسر  متخ  رتشگنا  دبا  ات 

شنیسح کی  دشاب  هک  ات  هدارا  هدرک  قح  تاذ 

منیتسآ زا  نیسح  رشحم ، فص  ات  دزیر  هن  رو 

شحیسم اتکی  نیا  ارذع و  میرم  بانج  نآ 

منیرفآاسیع ياسیع  هدزای  نیا  نم و  نیا 

ردیح تسیک -؟ ملاع  ناکرا  همه  نکر  یتسار 

منیتسار ماما  نکر  نامه  نم  تقیقح  رد 

مراذگ رشحم  ۀصرع  رد  اپ  وچ  دَْوبن  بجع  نیا 

منیمی زا  دیآ  تمحر  راسی و  زا  دشوج  وفع 
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متایداع ناخد و  لیللاو  سمشلاو و  هدجس و 

منیس ای و  رون و  رجف و  ردق و  ریهطت و  رثوک و 

« اهادف  » منأش رد  هدومرف  یفطصم  تریس  هب  مه 

منیرفآ منیرفآ ، تروص  هتفگ  تروص  هب  مه 

محدم دییوگ  سپس  هدناوخ ، قح  دبع  تقیقح  رد 

منیرخآ نیلّوا و  ِقلخ  حدم  قوف  هچرگ 

ناسنا دنیوگ  یم  هاگ  مروح ، دنناوخ  یم  هاگ 

منیا قوف  متسه  هچ  ره  نآ ، زا  رتهب  مشاب  هچ  ره 

مفاوط منکر ، ما ، هبعک  مفافع ، مدهز ، متمصع ،

منید ناج  اوقت ، بلق  هنئمطم ، سفن  مام 

ار قح  يور  دنیب  نم  رد  قح  مشچ  رگ  بجع  ین 

منیشناج ار  ادخ  اما  ادخ  زگره  متسین 

ییادخ مشچ  اب  دید  ار  ادخ  نم  رد  یضترم 

منیبب ار  ردیح  هاگ  ره  ما  هدید  ار  ادخ  نم 

دشخرد یم  ملامج  يّرُد  بکوک  نوچمه  هک  بش 

منیبج زا  دزیخ  هللاراث  راونا  کلف  ات 

متایحلا نیع  ۀمشچ  هناگی  ار  توبن  مه 

منیقیلا قح  تیآ  نازورف  ار  تیالو  مه 

یتشهب يوناب  راچ  ملاع : تاداس  نیرتهب 

منیرترب یتشهب ، تاداس  راچ  نایم  نم 
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تیالو ظفح  رب  هوک ، نوچ  اپ  يور  مداتسیا 

منیشن اپ  زک  متسین  نآ  دنز ، یلیس  رگا  لیس 

مدنمک رد  ار  نامسآ  مامز  قح  تسد  هتسب 

منیمک رد  هداتس  رد  تشپ  هک  نمشد  لدروک 

نمشد تسد  ياه  هبرض  نیا  یلع ، زا  تیامح  نیا 

منیشتآ ياه  هبطخ  نیا  شتآ و  رارش  نآ 
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مدیهش ْلوا  یلع  هار  رد  هکنآ  دوجو  اب 

منینزان ِلفط  دیدرگ  ادف  نم  زا  رت  شیپ 

هتفرگ شتآ  ۀناخ  کی  نمشد و  هنیدم  کی 

منیعم رای و  رد  راوید و  زج  هب  اجنآ  دوبن  سک 

انامه مقح ، رد  تفگ  اهادف »  » ربمغیپ هک  نم 

منینمؤملاریما راکادف  رای  نیلوا 

مدوشگ میالوم  تسد  زا  دنب  کیل  مداد  تسد 

منیتملا لبح  یماح  ملع  لها  دننادب  ات 

؛ دجسم هب  ار  الوم  دندرب  نیمز ، شقن  مدش  نم 

منیگمرش مماما  زا  تمایق  ات  برای  هآ 

مداتسیا مواقم  مثیم »  » یلع يرای  هب  نم 

منینهآ ِمزع  ِشیپ  نهآ ، رامسم  لجخ  دش 

----------

ییادخ نونکم  رهوگ  فدص  وت ؟ یتسیک 

( حدم  ) ییادخ نونکم  رهوگ  فدص  وت ؟ یتسیک 

ییاده حابصم  ردام  يدمحا و  رتخد 

یهلا سومان  ییاهیبا و  ّما  نیمه  هن 

ییادهش لک  ردام  يردیح و  رسمه 

مدید وت  ییادخ ز  راک  اج  همه  يرشب و 

ییادخ وت  میوگن  هک  نک  مکمک  میوگب ؟ هچ 
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تیحو رهوگ  ناهد  جرد  زا  هتخیر  نخس  هب 

ییادزب اه  لد  هنییآ  گنز ز  هگن  هب 

دمحم دید  ادخ  نسُح  تخر  ياشامت  رد 

دمحم دیسوب  هک  دوب  ادخ  تسد  وت  تسد 

تراهب غاب و  لد ، یتسا و  یحو  نبلگ  هلال 

ترازَه غرم  یکلم  ره  امس ، ضرا و  رد  هتشگ 

هنیدم رهش  تا  هدشمگ  مرح  رد  مگ  هدش 

ترازم تس  یتسه  ملاع  همه  هک  هنیدم ، هن 

دنشرف شرع و 
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ناسحا هرفس  همه  تاوامس  و 

تراهن لیل و  ره  هب  هرفس ، نیا  رس  نامهم  قلخ 

شلها هب  هلعش  ره  هیده ز  دنک  دنخبل  لگ 

تراذگ تاداس ! ردام  يا  دتف  خزود  هب  رگ 

دراد وت  يوک  رس  كاخ  زا  وربآ  دلخ  غاب 

دراد وت  يوب  نانج  تسا ، نانج  يوب  ار  وت  هن 

مدآ هبعک  وت  لگ  تشخ و  کچوک  هناخ 

مّرکم نالوسر  حاورا  هلبق  تا  هرجح 

هبعک هدرپ  زا  رت  بوخ  وت  یکاخ  رداچ 

میرم یکاپ  زا  رت  كاپ  وت  تمصع  نماد 

تروضح هب  تقلخ  ملاع  همه  صخش  نیلوا 

مخ دوخ  تماق  دنک  میظعت  هب  ياج و  زا  دزیخ 

دمحم هب  نالوسر ، هب  نیّیبن ، هب  کئالم ، هب 

مه یلع  هب  یتح  بجاو ، تا  یتسود  همه  هب 

یلوسر يولهپ  ود  نیب  رد  هک  حور  نآ  ییوت 

یلوتب وت  یلوتب ، وت  یلوتب ، وت  یلوتب ، وت 

دیآ رب  وفعلا  هلان  بل  وچ ز  تزامن  رد 

دیآرد دایرف  هب  بارحم  هک  تسین  بجع  نیا 

دریمب قوش  زا  هگ  هدنز  دوش  قوذ  زا  یهگ 

دیآ رحس  غرم  وچ  وت  زامن  ياشامت  هب 
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دمحا رتخد  يا  وت  وچ  دیازن  رهد  ردام 

دیآ رگد  یلوسر  دالیم  هک  زور  نآ  رگم 

ربمیپ تخد  کی  هک  تسا  هدید  هکو  تسا  هدینش  هک 

دیآ ربماغیپ  ردام  دوش و  ردیح  وفک 

مهاوگ تساهیبا  ّما  نخس  يرآ  يرآ 
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مهاگن تسا ، ثیدح  هفرط  نیا  هب  هنییآ  وچمه 

دیابرب لد  ادخ  مشچ  زا  تا  هدیشوپ  نسُح 

دیاشگب تمحر  رد  دمحم  هب  تمشچ  کلپ 

ار ناهج  ود  تمحر  مَی  رد  دنک  قرغ  تا  هیرگ 

دیادزب ردیح  لد  زا  لالم  گنز  تا  هدنخ 

ار یلع  هک  دمحم ، هب  یلاعت ، دنوادخ  هب 

« دیآ رد  وت  نوچ  یکی  هک  رد  نآ  زا  دیآ  زاب  تخب  »

لّوحم لیربج  ترضح  رب  وت  فصو  دوش  وگ 

؟ دیارس هچ  درایب ؟ هچ  دناوخب ؟ هچ  دیوگب ؟ هچ 

تیاپ هب  حدم  رهگ  مدناشف  رمع  کی  هچ  رگ 

!" تیادف داب  ردپ  : " تفگ ردپ  هک  میوگب  هچ 

تیور هولج  زا  دش  قلخ  لزا  زور  زا  رون 

تیوک رس  كاخ  هب  هدجس  درب  هتسویپ  روح 

يرون فحصم  دوخ  وت  هیآ ، دوب  تاضعا  همه 

تیور رس و  تسد و  هدش  دمحا  هسوب  رد  قرغ 

هجیدخ مام  یلع و  تیوش  دمحا و  تردپ 

تیوش بَا و  ُما و  وت و  يادف  هب  ملاع  همه 

تمایق يادرف  هب  دنوادخ  تسین  یبجع 

تیوم رات ز  کی  رس  رب  ار  همه  دشخبب  هک 

دناوتن نتفگ  وت  فصو  رشب  ّنج و  کلم و 
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دنادن ردق  بش  ردق  ادخ  ریغ  سک  چیه 

دمحم لابقا  هدنبات  بکوک  تخر  يا 

دمحم لاب  یلع و  لاب  يدیحوت و  نکر 

هرابود مالسا  تتثعب  ارح  راغ  تا  هناخ 

رگد ریدغ  زین  تا  هبطخ 
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دمحم لآ 

رشحم فص  ات  درذگ ، یم  نامز  نرق  هدراچ 

دمحم لاس  دوب ، لاس  ره  وت  ياّلجت  اب 

توبن رون  نامز  يایرد  هب  تسا  يراج  وت  زا 

دمحم لالجا  تزع و  همه  تسادیپ  وت  رد 

تمالس دنوادخ ، یمالک ز  دنوادخ  وت 

تمالک وحم  یلع  دیدرگ  يدیشورخ و  هک 

تمایق زور  دوشن  تمایق  وت  مایق  یب 

تمارک وفع و  کلم  تکاخ  هب  زور  نآ  دتفا 

ییادخ زور  نآ  ینک  یم  ادخ  نامرف  هب  وت 

تماما زور  نآ  ینک  تماما ، دننامه  وت 

اه مدق  شرف  دوخ  هدید  دنک  شرعلا  کلم 

تماق هتشارفا  رب  میظعت  یپ  تلیئربج 

ترهم وترپ  زا  رگا  دشابن  قلخ  تعاط 

تمادن نارسخ و  شتآ و  زج  هب  تسین  شرمث 

ددرگن زاغآ  رگا  تمایق  وت  يالو  اب 

ددرگن زاب  نانج  باب  ادخ  ییادخ  ات 

دزان وت  هب  ربکا  قلاخ  ناهج ، قلخ  طقف  هن 

دزان وت  هب  ربمیپ  صخش  ادخ ، نالوسر  هن 

نیّیبن مشچ  دوب  وت  يوس  هب  هک  رشحم  زور 
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دزان وت  هب  ردیح  دمحا و  ناگمه  زا  رتشیب 

ار ادخ  ریش  ییوت  ریش  ادخ ! ریش  رسمه 

دزان وت  هب  رثوک  هروس  لسر ! متخ  رثوک 

میرم ود  اسیع و  ود  مام  يردام و  میرم 

دزان وت  هب  رتخد  ردام و  رسپ و  يرآ ؛ يرآ 

وت یلزا ! تاذ  هب  تسیک ؟ لزا  نسُح  هولج 

نکر
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وت یلع  نکر  یلع ، تسیک ؟ ادخ  ناکرا 

وت مغ  کشا  وت ، یفخم  مرح  زا  نایع  يا 

وت مرح  غارچ  هعیش ، هتخوس  رگج 

تنِینسَح مشچ  دیشوج ز  دش و  نوخ  وت  بلق 

وت مک  رمع  زا  دش  بآ  یلع  لاس  لهچ  ات 

! ردام وت ، حورجم  هنیس  یلع ، ياه  مغ  هاچ 

وت مخ  ّدق  يوبن  غاب  هتسکشب  ورس 

تراسج درک  تخر  يابیز  فحصم  رب  مصخ 

وت مدق  كاخ  هب  هسوب  دنز  هکنآ  ضوع 

دش یبن  راسخر  لگ  اب  دش  وت  يور  اب  هچنآ 

دش یبن  رابرهگ  مشچ  اب  هک  راسخر  هب  هن 

تلالح تشگ  رگج  نوخ  ناتفص  یمارح  ز 

تلاح هب  تخوس  رد ، ِشتآ  هدز و  شتآ  ِرد 

تما بناج  زا  یتشگ و  ادخ  ریش  یماح 

تلادم دیدرگ  هتخوس  ِرد  ِخیم  لگ  مخز 

دش ادج  هک  ردیح  نماد  زا  تا  هتسکشب  تسد 

تلالب هب  یهاگن  ناملس و  يوس  یمشچ  دوب 

مسرپب وت  زک  هدب  نذا  یلع  يوتسرپ  يا 

؟ تلاب رپ و  مامت  تخیر ، سفق  هب  یمرج  هچ  اب 

مدیدن گرب  رب و  وت  زا  یلع  دیّما  لخن 
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مدیدن گرم  ناوج  ریپ  یلو  ریپ ، ما  هدید 

؟ درابب کشا  خر  هب  هنابیرغ  دنچ  ات  هعیش 

درادن دایرف  تأرج  تمرح  رود  هعیش 

هدیدن وت  رازم  هتشگ ، تمرح  عمش  هعیش 

دراد وت  رات  بش  عمش  زا  رگج  زوس  هعیش 

ردقنآ هعیش 
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دناوتن یتح  هک  تسا  بیرغ 

دراذگب تعیقب  راوید  هب  شیوخ  تروص 

هنرو هتشاد  هگن  وت  يالو  تسد  ار  هعیش 

دراپسب ناج  دهن  وت  كاخ  رس  رب  مدق  نوچ 

" مثیم  " لگ رد  لزا  زور  زا  تمغ  کشرس  يا 

" مثیم  " لد هشیمه  تسا  وت  هدش  مگ  مرح 

----------

ییادخ نونکم  رهوگ  فدص  وت ؟ یتسیک 

( حدم  ) ییادخ نونکم  رهوگ  فدص  وت ؟ یتسیک 

ییاده حابصم  ردام  يدمحا و  رتخد 

یهلا سومان  ییاهیبا و  ّما  نیمه  هن 

ییادهش لک  ردام  يردیح و  رسمه 

مدید وت  ییادخ ز  راک  اج  همه  يرشب و 

ییادخ وت  میوگن  هک  نک  مکمک  میوگب ؟ هچ 

تیحو رهوگ  ناهد  جرد  زا  هتخیر  نخس  هب 

ییادزب اه  لد  هنییآ  گنز ز  هگن  هب 

دمحم دید  ادخ  نسُح  تخر  ياشامت  رد 

دمحم دیسوب  هک  دوب  ادخ  تسد  وت  تسد 

تراهب غاب و  لد ، یتسا و  یحو  نبلگ  هلال 

ترازَه غرم  یکلم  ره  امس ، ضرا و  رد  هتشگ 
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هنیدم رهش  تا  هدشمگ  مرح  رد  مگ  هدش 

ترازم تس  یتسه  ملاع  همه  هک  هنیدم ، هن 

ناسحا هرفس  همه  تاوامس  دنشرف و  شرع و 

تراهن لیل و  ره  هب  هرفس ، نیا  رس  نامهم  قلخ 

شلها هب  هلعش  ره  هیده ز  دنک  دنخبل  لگ 

تراذگ تاداس ! ردام  يا  دتف  خزود  هب  رگ 

دراد وت  يوک  رس  كاخ  زا  وربآ  دلخ  غاب 

نانج يوب  ار  وت  هن 
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دراد وت  يوب  نانج  تسا ،

مدآ هبعک  وت  لگ  تشخ و  کچوک  هناخ 

مّرکم نالوسر  حاورا  هلبق  تا  هرجح 

هبعک هدرپ  زا  رت  بوخ  وت  یکاخ  رداچ 

میرم یکاپ  زا  رت  كاپ  وت  تمصع  نماد 

تروضح هب  تقلخ  ملاع  همه  صخش  نیلوا 

مخ دوخ  تماق  دنک  میظعت  هب  ياج و  زا  دزیخ 

دمحم هب  نالوسر ، هب  نیّیبن ، هب  کئالم ، هب 

مه یلع  هب  یتح  بجاو ، تا  یتسود  همه  هب 

یلوسر يولهپ  ود  نیب  رد  هک  حور  نآ  ییوت 

یلوتب وت  یلوتب ، وت  یلوتب ، وت  یلوتب ، وت 

دیآ رب  وفعلا  هلان  بل  وچ ز  تزامن  رد 

دیآرد دایرف  هب  بارحم  هک  تسین  بجع  نیا 

دریمب قوش  زا  هگ  هدنز  دوش  قوذ  زا  یهگ 

دیآ رحس  غرم  وچ  وت  زامن  ياشامت  هب 

دمحا رتخد  يا  وت  وچ  دیازن  رهد  ردام 

دیآ رگد  یلوسر  دالیم  هک  زور  نآ  رگم 

ربمیپ تخد  کی  هک  تسا  هدید  هکو  تسا  هدینش  هک 

دیآ ربماغیپ  ردام  دوش و  ردیح  وفک 

مهاوگ تساهیبا  ّما  نخس  يرآ  يرآ 
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مهاگن تسا ، ثیدح  هفرط  نیا  هب  هنییآ  وچمه 

دیابرب لد  ادخ  مشچ  زا  تا  هدیشوپ  نسُح 

دیاشگب تمحر  رد  دمحم  هب  تمشچ  کلپ 

ار ناهج  ود  تمحر  مَی  رد  دنک  قرغ  تا  هیرگ 

دیادزب ردیح  لد  زا  لالم  گنز  تا  هدنخ 

، دمحم هب  یلاعت ، دنوادخ  هب 
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ار یلع  هک 

« دیآ رد  وت  نوچ  یکی  هک  رد  نآ  زا  دیآ  زاب  تخب  »

لّوحم لیربج  ترضح  رب  وت  فصو  دوش  وگ 

؟ دیارس هچ  درایب ؟ هچ  دناوخب ؟ هچ  دیوگب ؟ هچ 

تیاپ هب  حدم  رهگ  مدناشف  رمع  کی  هچ  رگ 

!" تیادف داب  ردپ  : " تفگ ردپ  هک  میوگب  هچ 

تیور هولج  زا  دش  قلخ  لزا  زور  زا  رون 

تیوک رس  كاخ  هب  هدجس  درب  هتسویپ  روح 

يرون فحصم  دوخ  وت  هیآ ، دوب  تاضعا  همه 

تیور رس و  تسد و  هدش  دمحا  هسوب  رد  قرغ 

هجیدخ مام  یلع و  تیوش  دمحا و  تردپ 

تیوش بَا و  ُما و  وت و  يادف  هب  ملاع  همه 

تمایق يادرف  هب  دنوادخ  تسین  یبجع 

تیوم رات ز  کی  رس  رب  ار  همه  دشخبب  هک 

دناوتن نتفگ  وت  فصو  رشب  ّنج و  کلم و 

دنادن ردق  بش  ردق  ادخ  ریغ  سک  چیه 

دمحم لابقا  هدنبات  بکوک  تخر  يا 

دمحم لاب  یلع و  لاب  يدیحوت و  نکر 

هرابود مالسا  تتثعب  ارح  راغ  تا  هناخ 

دمحم لآ  رگد  ریدغ  زین  تا  هبطخ 
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رشحم فص  ات  درذگ ، یم  نامز  نرق  هدراچ 

دمحم لاس  دوب ، لاس  ره  وت  ياّلجت  اب 

توبن رون  نامز  يایرد  هب  تسا  يراج  وت  زا 

دمحم لالجا  تزع و  همه  تسادیپ  وت  رد 

تمالس دنوادخ ، یمالک ز  دنوادخ  وت 

يدیشورخ و هک 
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تمالک وحم  یلع  دیدرگ 

تمایق زور  دوشن  تمایق  وت  مایق  یب 

تمارک وفع و  کلم  تکاخ  هب  زور  نآ  دتفا 

ییادخ زور  نآ  ینک  یم  ادخ  نامرف  هب  وت 

تماما زور  نآ  ینک  تماما ، دننامه  وت 

اه مدق  شرف  دوخ  هدید  دنک  شرعلا  کلم 

تماق هتشارفا  رب  میظعت  یپ  تلیئربج 

ترهم وترپ  زا  رگا  دشابن  قلخ  تعاط 

تمادن نارسخ و  شتآ و  زج  هب  تسین  شرمث 

ددرگن زاغآ  رگا  تمایق  وت  يالو  اب 

ددرگن زاب  نانج  باب  ادخ  ییادخ  ات 

دزان وت  هب  ربکا  قلاخ  ناهج ، قلخ  طقف  هن 

دزان وت  هب  ربمیپ  صخش  ادخ ، نالوسر  هن 

نیّیبن مشچ  دوب  وت  يوس  هب  هک  رشحم  زور 

دزان وت  هب  ردیح  دمحا و  ناگمه  زا  رتشیب 

ار ادخ  ریش  ییوت  ریش  ادخ ! ریش  رسمه 

دزان وت  هب  رثوک  هروس  لسر ! متخ  رثوک 

میرم ود  اسیع و  ود  مام  يردام و  میرم 

دزان وت  هب  رتخد  ردام و  رسپ و  يرآ ؛ يرآ 

وت یلزا ! تاذ  هب  تسیک ؟ لزا  نسُح  هولج 
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وت یلع  نکر  یلع ، تسیک ؟ ادخ  ناکرا  نکر 

وت مغ  کشا  وت ، یفخم  مرح  زا  نایع  يا 

وت مرح  غارچ  هعیش ، هتخوس  رگج 

تنِینسَح مشچ  دیشوج ز  دش و  نوخ  وت  بلق 

وت مک  رمع  زا  دش  بآ  یلع  لاس  لهچ  ات 

هنیس یلع ، ياه  مغ  هاچ 
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! ردام وت ، حورجم 

وت مخ  ّدق  يوبن  غاب  هتسکشب  ورس 

تراسج درک  تخر  يابیز  فحصم  رب  مصخ 

وت مدق  كاخ  هب  هسوب  دنز  هکنآ  ضوع 

دش یبن  راسخر  لگ  اب  دش  وت  يور  اب  هچنآ 

دش یبن  رابرهگ  مشچ  اب  هک  راسخر  هب  هن 

تلالح تشگ  رگج  نوخ  ناتفص  یمارح  ز 

تلاح هب  تخوس  رد ، ِشتآ  هدز و  شتآ  ِرد 

تما بناج  زا  یتشگ و  ادخ  ریش  یماح 

تلادم دیدرگ  هتخوس  ِرد  ِخیم  لگ  مخز 

دش ادج  هک  ردیح  نماد  زا  تا  هتسکشب  تسد 

تلالب هب  یهاگن  ناملس و  يوس  یمشچ  دوب 

مسرپب وت  زک  هدب  نذا  یلع  يوتسرپ  يا 

؟ تلاب رپ و  مامت  تخیر ، سفق  هب  یمرج  هچ  اب 

مدیدن گرب  رب و  وت  زا  یلع  دیّما  لخن 

مدیدن گرم  ناوج  ریپ  یلو  ریپ ، ما  هدید 

؟ درابب کشا  خر  هب  هنابیرغ  دنچ  ات  هعیش 

درادن دایرف  تأرج  تمرح  رود  هعیش 

هدیدن وت  رازم  هتشگ ، تمرح  عمش  هعیش 

دراد وت  رات  بش  عمش  زا  رگج  زوس  هعیش 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1656 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوتن یتح  هک  تسا  بیرغ  ردقنآ  هعیش 

دراذگب تعیقب  راوید  هب  شیوخ  تروص 

هنرو هتشاد  هگن  وت  يالو  تسد  ار  هعیش 

دراپسب ناج  دهن  وت  كاخ  رس  رب  مدق  نوچ 

" مثیم  " لگ رد  لزا  زور  زا  تمغ  کشرس  يا 

" مثیم  " لد هشیمه  تسا  وت  هدش  مگ  مرح 
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----------

ارهز شرهوگ  تمحر  نایاپ  یب  رحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

( حدم  ) ارهز شرهوگ  تمحر  نایاپ  یب  رحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

ارهز شرگنل  شنیرفآ  تاجن  کلف  یلع 

وا نوچ  يرتخد  دراد  هک  دزان  یم  هللا  لوسر 

ارهز شرثوک  دشاب  هک  دزان  یم  هللا  باتک 

ینیب یم  جوا  يریگب  رگ  تّوبن  جارعم  هب 

ارهز شروحم  دشاب  هار و  نیا  رد  تساه  نودرگ  هک 

دلاب نآ  زا  نآرق  رواد و  نآرق  تسار  قیالخ 

ارهز شرواد  دشاب  ریبعت  رد  ریسفت و  رد  هک 

يدوب یم  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رای  اه  هوزغ  رد  یلع 

ارهز شروای  اهنت  هودنا  مغ و  جاوما  رد 

ار یتسه  کلم  تیالو  فاق  ۀّلق  يامُه 

ارهز شرپ  لاب و  دوب  اریز  رپ  ریز  هتفرگ 

ینیب یم  ریسفت  دوش  رگ  اهیبا  ّما  تسرد 

ارهز شردام  نیتسخن  زا  دوب  يربمغیپ  ره  هک 

ربمغیپ صخش  رب  ایبنا  مالس  قح  مالس 

ارهز شرتخد  اهنت  هب  ربمغیپ  صخش  مالس 

رشحم زا  دتفا  رشحم  زور  نوچ  شا  هقان  روبع 

ارهز شرشحم  ددرگ  هک  رشحم  اپ  هب  رشحم  دنک 
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یکیرات زرم  ات  یگ  هریت  تمایق  زا  دزیرگ 

ارهز شرگنشور  دوخ  رون  ییادخ  اب  ددرگ  وچ 

اه یبوخ  ّلک  نامسآ  ونشب  تسیچ  تیالو 

ارهز شرتخا  باتفآ و  هام و  رهِم و  دشاب  هک 

یناد یم  چیه  تسا و  ملاع  ناج  ِناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

ارهز شرکیپ  نورد  رد  نیریش  ناج  دشاب  هک 

دجنگ رگا  دجنگ  یمن  رهاظ  هدید ي  رد  ادخ 

هجاوخ ي مشچ  هب 
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ارهز شرهظم  دشاب  كالول 

قطان تماص و  نآرق  ود  دشاب  ار  هللا  لوسر 

ارهز شرگید  باتک  نآرق  شتماص  باتک 

هدازآ درم  ره  هدازآ و  نز  ره  دورد 

ارهز شربهر  تیالو  رد  دشاب  هک  وناب  نآ  رب 

دش ینادواج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نآرق  وچمه  تیالو 

ارهز شرورپ  تیالو  تخد  تّمه  نمی  هب 

متاخ ربمغیپ  دوب  ار  دمرس  ّیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

ارهز شروآ  ماغیپ  تسا  لسن  ره  رصع و  رد  هک 

ارهز شروحم  تّوبن  ارهز  شرگنس  تدابع 

ارهز شردصم  تماما  ارهز  شرسمه  تیالو 

بلاطیبا نبا  ّیلع  رُّد  ملع و  رهش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

ارهز شرد  ماب و  تنیز  دشاب  هک  يرهش  یهز 

ربمغیپ تسیک ؟ تّوبن  دیحوت و  زبس  تخرد 

ارهز شرب  گرب و  نایعیش  اه و  هخاش  ناماما 

نامیا زا  هرهب  مرادن  نامیا  دوب  رگ  منیا  زج 

ارهز شرخآ  مه  دوب  ارهز  شلّوا  مه  نید  هک 

دشاب دبا  ات  جح  نیا  هک  نک  تیالو  ّجح  ایب 

ارهز شرعشم  ینم و  یعس و  هورم و  افص و 

مراد بجع  دوب و  اهرهش  نیشنرگنس  یلع 
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ارهز شرگنس  یب  یماح  ربمیپ  زا  دعب  دش  هک 

رد تشپ  هناخ  ناتسآ  رانک  اهنت  کت و 

ارهز شرس  رب  دمآ  هچ  دناد  ادخ  دناد  ادخ 

ار شتسد  تخادنا  راکز  نود  مصخ  غیت  فالغ 

ارهز شربکا  داهج  شاداپ  دوب  نیا  یلب 

رد تشپ  دید  يراشف  ردیح  يرای  يارب 

ارهز شرهوگ  مه  فدص  مه  اجنآ  تسد  زا  تفر  هک 
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دمآ لامیاپ  خزود  لها  يافج  زک  اغیرد 

ارهز شرفولین  لگ  دش  رپرپ  یحو و  تشهب 

« مثیم  » يا رشح  باتفآ  دیور ز  دنخبل  لگ 

ارهز شرداچ  زا  يا  هیاس  دتفا  قلخ  رب  رگا 

----------

شناشخر رهم  ارهز  یحو و  نامسآ  دمحم 

( حدم  ) شناشخر رهم  ارهز  یحو و  نامسآ  دمحم 

شنابات ياهرتخا  دنتاداس  هام و  ناماما 

دیوگ یم  زاب  تسا و  ملاع  ناج  ناج  شدوجو 

شنابرق هب  مناج  نم و  ناناج  تسه  ارهز  هک 

مناد یم  ردقنآ  یلو  وناب  نیا  تسیک  منادن 

شناماد هب  دشاب  يربمغیپ  ره  تسد  ادرف  هک 

مداخ کلم  لیخ  همطاف ،  يالولا  تیب  کلف 

شنامهم سنا  ّنج و  ّلک  وا ، هیرهم  نیمز 

شریشمش تسد و  وا  ادخ ، ریش  نینمؤملاریما 

شنآرق تسا  نیا  ناربمغیپ  متاخ  دمحم 

شنسُح نشلگ  رب  دفکشب  نوچ  وا  دنخبل  لگ 

شنادند ّرُد  قوش  هب  ددرگ  فدص  دمحا  لد 

ییوناب روک ، مشچ  دشوپ ز  خر  زاب  اتفگش 

شنامیا رون  زا  دوش  یم  انیب  رون  مشچ  هک 
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شدادقم مزع  اب  دنک  یم  يزاب  قشع  تداهش ،

شناملس ياپ  كاخ  هب  دیاس  نیبج  یناملسم ،

رتالاب هیروح  زا  مه  رترب  دوب  ناسنا  زا  مه 

شناسنا تسا  وحم  مه  هیروح  دوب  شتام  مه  هک 

شردق رثوک و  تفارش  ردق و  رد  دنناوخ  یهگ 

شناقرف رون و  نآرق  ریسفت  رد  دنیوگ  یهگ 

دز الاب  هدرپ  شلامک  زا  تیالو  تیب  رد  وچ 

لالج نآ  اب  یلع 
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شناریح دیدرگ  تبترم  و 

یقولخم تسارهز  مسق  اتکی ، قلاخ  تاذ  هب 

شنایاپ هن  ادیپ ، دوب  شزاغآ  هن  تقلخ  رد  هک 

شهارمه تسوا  تسد  روط ، رد  دور  یسومرگا 

شنامرد تسوا  رهم  رامیب ، دوش  یسیع  رگا 

ردیح دمحا و  هاگن  نوچ  مه  اب  دندروخ  هرگ 

شنایرگ مشچ  زامن و  رکذ و  يرادیب و  بش و 

شیوناب تسوناب ، نیا  هک  يدرم  رب  هللا  مالس 

شنازیم تسارهز  نیا  هک  نز  نآرب  قلخ  دورد 

ارهز تزع  ردق و  مولعم  دوش  یم  رشحم  هب 

شنامرف تحت  رد  دوب  اسفناو  زور  رشحم  هک 

خزود لد  رد  دتفیب  تنج  دنک ، يزان  رگا 

شناتسلگ کشر  دوش  خزود  دنکفا ، مشچ  رگو 

شفصو رد  هتفگ  اهادف  یحور  نینمؤملاریما 

شناش رد  هدناوخ  اهیبا  ّما  ایبنا  گرزب 

رتخد نیا  دشاب ، ولهپ  ود  نیبام  حور  ار  یبن 

شناج رب  هللا  مالس  شمسج ، رب  هللا  مالس 

شکشا هرطق  کی  زا  تمحر  راحب  دیآ  شوج  هب 

شنادنخ ياه  بل  زا  هللا  لوسر  دیآ  دجو  هب 

میوگ یم  ردقنآ  یلو  دشاب ، ادخ  میوگ  یمن 
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شناسحا رحب  درادن  يّدح  ادخ  فطل  نوچ  هک 

شراّوز ياپ  ياج  سودرف ، هدید  نارازه 

شناویا ماّدخ  مداخ  ناملغ ، روح و  نارازه 

ار کئالم  دشخب  یم  هزات  حور  دلخ  غاب  هب 

شناحیر یگرب ز  درب  دوخ  اب  نیمالا  حور  رگا 

وا نیسح  رب  رشحم  زور  ات  ایبنا  مالس 
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شنابنج هراوهگ  دش  لیربج  هلباق ، میرم  هک 

؟ وناب نیا  تسیک  ایادخ  زجاع ، ملق  رصاق ، نابز 

شنادیم كاخ  رب  یگنادرم  دهن ، یناشیپ  هک 

شیوزاب تسد و  رب  يربمغیپ  دز  هسوب  رّرکم 

شناطلس شیوخ  رب  ایبنا ، لیخ  دندناوخ  یم  هک 

تما یفطصم  زا  دعب  دندرک  متس  وا  رب  نانچ 

شنادنز دیدرگ  شتعسو ، مامت  اب  ایند  هک 

ربمغیپ تخد  رب  دش  گنت  هنیدم  رهش  نانچ 

شنابایب ارحص و  تشگ  اهنت  هیرگ  ياج  هک 

هزمح تبرت  رانک  یعمش  نوچ  تخوس  یم  یهگ 

شنازحالا تیب  كاخ  هدید ، کشا  دش ز  لگ  یهگ 

دش یم  رت  هریت  بش  زا  هک  دناد  ادخ  دناد ، ادخ 

شناوارف جنر  یتخیر  نشور  زور  رب  رگا 

اروحلا هیسنا  خر  یلیس و  یحو و  تشهب 

شناهرب تسیچ  رشحم  زور  تما  هک  مناد  یمن 

هناخ رد  دنتشک  ار  یحو  ناتسوب  يامه 

شنالفط دندیزرل  هجوج  نوچمه  هک  دناد  ادخ 

لد نوخ  دوب و  تبرغو  دوب  ارهز  دوب و  نابایب 

شنارجه کشا  اب  وشتسش  دش  یم  هرهچ  رابغ 

" مثیم  " هنیس زوس  تسارهز ،  هلان  رارش 
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شناوید لک  دزوسب  لد  ياه  هلعش  رد  دزس 

----------

ارهز يرورپدمحا  تخد  یمارگ  ار  دّمحم 

( حدم  ) ارهز يرورپدمحا  تخد  یمارگ  ار  دّمحم 

ارهز يرسمه  هناگی  ار  ملاع  ود  درم  ربا 

یمالسا ّما  باتکلا و  ّما  دمحالا و  ّما  وت 

ارهز يرثوک  ردق و  وت  ییاهاط ، وت  یناقرف ، وت 

ردیح نینمؤملاریما 
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قح نیتملا  لبح  دَوب ،

ارهز يردیح  نیتملا  لبح  وت  هک  وت  قح  قح  هب 

وت رس  ات  ياپ  دّمحم  دّمحا ، مدق  ات  رس  زا  وت 

ارهز يرگید  ِّیلع  وت  رگید ، يارهز  یلع 

مناد یمن  ملقع ، دش  قرغ  ریحت  بادرگ  هب 

ارهز يرترب  وا  زا  وت  ای  رترب  تسوت  زا  یلع 

متفگ یم  شاف  هنرگو  دَوبن ، نانز  رب  تّوبن 

ارهز يربمغیپ  يراد و  فحصم  تسد ، يور  وت 

یتسا ناربمغیپ  زا  رتالاب  وت  هن ، ربمغیپ  وت 

ارهز يرکیپ  رد  ایبنالا  متخ  كاپ  حور  وت 

رشحم فص  ات  ملاع  تاداس  همه  يوناب  وت 

ارهز يربهر  شنیرفآ  لک  نادرم  رب  وت 

یناراب ضیف  تکشرس  اب  تیالو  غاب  رب  وت 

ارهز يرب  گرب و  هشیر و  توبن  لخن  رب  وت 

ییوناب رشح ، ات  کلم  تاداس  راچ  رب  مه  وت 

ارهز يرورس  یتشهب  يوناب  راچ  رب  مه  وت 

وت نوچ  يرسمه  دراد  هک  دراد  نآز  هّیرخف  یلع 

ارهز يرتخد  ار  وا  هک  دلاب  یم  شیوخ  رب  یبن 

تمزع تمه و  داهج و  اوقت و  نامیا و  یهز 

ارهز يرگنس  مه  نینمؤملاریما  الوم  اب  هک 
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میارهز دنزرف  نم  هک  دلاب  یبتجم  ماما 

ارهز يردام  ار  وا  هک  دزان  یلع  نب  نیسح 

یتسا باتفآ  مه  یهم  مه  تیالو  تیب  رد  وت 

ارهز يرهوگ  مه  فدص  مه  توبن  رحب  رد  وت 

ارحص رد  هن  هچوک ، رد  هن  هناخ ، رد  هن  دجسم ، رد  هن 
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ارهز يروای  ار  یلع  رشحم ، ات  وت  ملاع ، رد  وت 

رگنس مه  ماگ و  مه  ینأش و  مه  ادخریش  اب  وت 

ارهز يرترب  دّمحم  زج  مه  ناربمغیپ  زا  وت 

ار تلالض  رفک و  نت  يدنازرل  هبطخ  کی  اب  وت 

ارهز يرگنشور  ار  مالسا  نامز  قمع  ات  وت 

رد شنینمؤملاریما  تسا و  ملع  رهش  دّمحم 

ارهز يرد  مه  یملع ، رهش  مه  وت  هک  مراد  نیقی 

رتخا هدزای  دراد  هک  یهام  یلع  رهم و  یبن 

ارهز يرتخا  هام و  رهم و  رهپس و  دوخ  اهنت  وت 

هدرک يرواد  ناقرف  هب  ار  ملاع  قلخ  دّمحم 

ارهز يرواد  تقطن  هب  ار  دّمحم  ناقرف  وت 

ود ره  یلع  دنخبل  شقن  هاگن و  رد  هتشون 

ارهز يرظنم  دّمحم  يارهز  وت  ییارهز ، وت 

دشاب یلع  دوب و  یلع  تمحر  ۀّلق  يامه 

ارهز يرپ  لاب و  ادخ  ِّییادخ  ات  ار  وا  وت 

شربص اب  درورپ  تبنیز  ار  البرک  مایق 

ارهز يرورپ  بنیز  هک  تکاپ  نماد  رب  یهز 

وت ، مه اب  مییوگ  یم  هس  ره  ملاع  خیرات و  نم و 

ارهز يربیخ  ردب و  ِگنج  ِماقتنا  لیتق 

ینفد تا  هناخ  رانک  ای  یعیقب  مناد  یمن 
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ارهز يربنم  زامن و  ِبارحم  نیب  رد  ای  و 

رت نیگنس  درد ، نیا  وت  يولهپ  وزاب و  درد  ز 

ارهز يرگنب  هظحل  هظحل  ار  یلع  ياه  مغ  هک 

ار تیالو  سرد  یتخومآ  لزا  زا  ام  رب  وت 

ار ام  وت 
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ارهز يربهر  راگزومآ و  دبا  ات 

دناد یمن  هتشگ ، رو  هلمح  الوم  تیب  رب  ودع 

ارهز يرکشل  کی  وا  رب  هناخ  رد  تشپ  وت  هک 

یتشگ قح  تسد  رادساپ  هتسکش  تسد  اب  وت 

ارهز يرب  یم  هناخ  يوس  ار  یلع  دجسم  زا  وت 

ار ناماد  هدولآ  مثیم »  » نایرگ مشچ  يداد  وت 

ارهز يرخ  یم  ار  وا  کشا  لباق  تسین  هچ  رگا 

----------

شناج دوب  ارهز  ایبنا  ناج  تسیک  دمحم 

( حدم ) شناج دوب  ارهز  ایبنا  ناج  تسیک  دمحم 

شناحبس یح  زا  دمحا و  زا  مالس  ارهز  نیا  رب 

نآرق تمرح  دراد  دنگوس  مروخ  یم  نآرق  هب 

شنآرق دننام  نیملاعللهمحر  دسوب  هک 

درآ مالس  وا  رب  ادخ  يوس  زا  یحو  نیما 

شنابرق هب  شیاباب  دومرف  اهراب  دمحم 

دتفا شمدقم  رد  کلف  ددرگ  شرس  رود  کلم 

شنامهم هتسویپ  نیمز  لها  هیرهم و  نیمز 

اهاط رثوک و  ردق و  نیسای و  ةروس  مالس 

شناش رد  ریهطت  ۀیآ  دمآ  هک  وناب  نآ  رب 

شیوخ رب  هللا  یلاعت  شقلخ  رب  هللا  مالس 
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شناج رب  مسج و  رب  ایبنا  كاپ  حور  زا  دورد 

ییوناب حدم  انث و  رد  میوگ  هچ  ادنوادخ 

شناریح هدیدرگ  نینمؤملاریما  میالوم  هک 

دناشوپب خر  یمعا  مشچ  زا  باتفآ  هدید  هک 

شنامیا رون  باتفآ و  نیا  رب  هللا  مالس 

نارمع یسوم  لیلخ و  حون و  مدآ و  تسد  هن 

شناماد هب  مه  دمحم  تسد  دوب  رشحم  رد  هک 

تماق ۀیاس  رد  دوش  تمحر  ۀیاس  تبوقع 

شناسحا رحب  زا  دوب  یبآ  ۀعرج  تعافش 

رس رود  قح  دندرگ و  قح  رود  قیالخ 
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ارهز

شنازیم تسارهز  دوب  قح  هچ  ره  هک  قح  قح  هب 

ربنق هضف و  يادف  ددرگ  یم  هک  یناج  اشوخ 

شنامرد تسارهز  مدقم  كاخ  هک  يدرد  اشوخ 

ار شیور  دید  تنج  رازلگ  رد  هک  مدآ  اشوخ 

شناتسلگ رد  لگ  نوچ  دیسوب  یم  هک  دمحا  اشوخ 

مک شباذع  رهب  زا  خزود  شیودع  دش  وک  نآ  ره 

شناوضر غاب  لباق  هچ  وا  بحم  دش  وک  نآ  ره 

وا نیبنیز  ياپ  كاخ  راثن  اهرس  همه 

شناجرم میدقت  ؤلؤل و  يادف  اه  ناج  همه 

شرامع میدقت  ناهج  شدادقم ، قاتشم  نانج 

شناملس میدقت  کلم  رذوب ، هر  كاخ  کلف 

تنج نزاخ  اهنت  هن  خزود  کلام  اهنت  هن 

شنامرف هب  رشحم  ۀصرع  تمایق  رد  دشاب  هک 

رشحم ۀنحص  تمایق  يادرف  تسا  ییاشامت 

شنابحم شلابند  شیپ و  زا  دور  یم  ارهز  هک 

وس ره  زا  تنج  تارب  دراب  یم  هلال  ياج  هب 

شنانم تاذ  فطل  تسد  اب  ناتسود  قرف  هب 

ارهز رداچ  زا  ریغ  تسین  شناب  هیاس  تمایق 

شناوضر غاب  ات  دروآ  تسد  رس  رب  الوم  هک 
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ار شناتسود  مامت  تنج  رد  شیوخ  اب  درب 

شنامیپ دهع و  نیا  ادخ  اب  هدوب  دوب ، زا  شیپ  هک 

دیوپ ازج  زور  وا  هارمه  وا  مصخ  هنوگچ 

شنابیرگ كاچ  زا  شتآ  ياه  هلعش  دزیخ  هک 

یتسد وا  یکاخ  رداچ  رب  دسر  یم  هنوگچ 

شنابات هام  نوچ  خر  رب  یلیس  هچوک  رد  دز  هک 

دز شتآ  هک  یمصخ  نانج  رد  درآ  يور  هنوگچ 

شنابهگن يدوب  نیما  لیربج  هک  ار  یتشهب 

تیالو تیب  رد  رب  هک  یسک 
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ار ارهز  تشک 

شناملسم مناوخ  رگا  هللااب  متسین  ناملسم 

رشحم ۀصرع  رد  رگا  دوبن  بجع  قح  قح  هب 

شناشیرپ يوم  کی  هب  ار  قیالخ  دشخب  ادخ 

يدرمان تسد  رب  دسر  یم  تنج  ناحیر  اجک 

شنالفط مشچ  شیپ  درزآ  ار  هناحیر  نآ  هک 

ینازوس بلق  تیانع  نک  مثیم  هب  ادنوادخ 

شنایرگ مشچ  کشا  کشخ ، ددرگن  ارهز  رب  هک 

----------

شناج دوب  ارهز  ایبنا  ناج  تسیک  دمحم 

( حدم ) شناج دوب  ارهز  ایبنا  ناج  تسیک  دمحم 

شناحبس یح  زا  دمحا و  زا  مالس  ارهز  نیا  رب 

نآرق تمرح  دراد  دنگوس  مروخ  یم  نآرق  هب 

شنآرق دننام  نیملاعللهمحر  دسوب  هک 

درآ مالس  وا  رب  ادخ  يوس  زا  یحو  نیما 

شنابرق هب  شیاباب  دومرف  اهراب  دمحم 

دتفا شمدقم  رد  کلف  ددرگ  شرس  رود  کلم 

شنامهم هتسویپ  نیمز  لها  هیرهم و  نیمز 

اهاط رثوک و  ردق و  نیسای و  ةروس  مالس 

شناش رد  ریهطت  ۀیآ  دمآ  هک  وناب  نآ  رب 
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شیوخ رب  هللا  یلاعت  شقلخ  رب  هللا  مالس 

شناج رب  مسج و  رب  ایبنا  كاپ  حور  زا  دورد 

ییوناب حدم  انث و  رد  میوگ  هچ  ادنوادخ 

شناریح هدیدرگ  نینمؤملاریما  میالوم  هک 

دناشوپب خر  یمعا  مشچ  زا  باتفآ  هدید  هک 

شنامیا رون  باتفآ و  نیا  رب  هللا  مالس 

نارمع یسوم  لیلخ و  حون و  مدآ و  تسد  هن 

شناماد هب  مه  دمحم  تسد  دوب  رشحم  رد  هک 

تماق ۀیاس  رد  دوش  تمحر  ۀیاس  تبوقع 

شناسحا رحب  زا  دوب  یبآ  ۀعرج  تعافش 

ارهز رس  رود  قح  دندرگ و  قح  رود  قیالخ 

هب
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شنازیم تسارهز  دوب  قح  هچ  ره  هک  قح  قح 

ربنق هضف و  يادف  ددرگ  یم  هک  یناج  اشوخ 

شنامرد تسارهز  مدقم  كاخ  هک  يدرد  اشوخ 

ار شیور  دید  تنج  رازلگ  رد  هک  مدآ  اشوخ 

شناتسلگ رد  لگ  نوچ  دیسوب  یم  هک  دمحا  اشوخ 

مک شباذع  رهب  زا  خزود  شیودع  دش  وک  نآ  ره 

شناوضر غاب  لباق  هچ  وا  بحم  دش  وک  نآ  ره 

وا نیبنیز  ياپ  كاخ  راثن  اهرس  همه 

شناجرم میدقت  ؤلؤل و  يادف  اه  ناج  همه 

شرامع میدقت  ناهج  شدادقم ، قاتشم  نانج 

شناملس میدقت  کلم  رذوب ، هر  كاخ  کلف 

تنج نزاخ  اهنت  هن  خزود  کلام  اهنت  هن 

شنامرف هب  رشحم  ۀصرع  تمایق  رد  دشاب  هک 

رشحم ۀنحص  تمایق  يادرف  تسا  ییاشامت 

شنابحم شلابند  شیپ و  زا  دور  یم  ارهز  هک 

وس ره  زا  تنج  تارب  دراب  یم  هلال  ياج  هب 

شنانم تاذ  فطل  تسد  اب  ناتسود  قرف  هب 

ارهز رداچ  زا  ریغ  تسین  شناب  هیاس  تمایق 

شناوضر غاب  ات  دروآ  تسد  رس  رب  الوم  هک 

ار شناتسود  مامت  تنج  رد  شیوخ  اب  درب 
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شنامیپ دهع و  نیا  ادخ  اب  هدوب  دوب ، زا  شیپ  هک 

دیوپ ازج  زور  وا  هارمه  وا  مصخ  هنوگچ 

شنابیرگ كاچ  زا  شتآ  ياه  هلعش  دزیخ  هک 

یتسد وا  یکاخ  رداچ  رب  دسر  یم  هنوگچ 

شنابات هام  نوچ  خر  رب  یلیس  هچوک  رد  دز  هک 

دز شتآ  هک  یمصخ  نانج  رد  درآ  يور  هنوگچ 

شنابهگن يدوب  نیما  لیربج  هک  ار  یتشهب 

ار ارهز  تشک  تیالو  تیب  رد  رب  هک  یسک 
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شناملسم مناوخ  رگا  هللااب  متسین  ناملسم 

رشحم ۀصرع  رد  رگا  دوبن  بجع  قح  قح  هب 

شناشیرپ يوم  کی  هب  ار  قیالخ  دشخب  ادخ 

يدرمان تسد  رب  دسر  یم  تنج  ناحیر  اجک 

شنالفط مشچ  شیپ  درزآ  ار  هناحیر  نآ  هک 

ینازوس بلق  تیانع  نک  مثیم  هب  ادنوادخ 

شنایرگ مشچ  کشا  کشخ ، ددرگن  ارهز  رب  هک 

----------

ملد ناج و  شخب  افص  هنیدم 

( حدم  ) ملد ناج و  شخب  افص  هنیدم 

ملکشم نیرت  لکشم  وت  قارف 

رحس میسن  نوچمه  هک  اغیرد 

رفس رمع  تشذگب  دوز  ارم 

لگ غاب  ناهج  کی  يا  ظفاحادخ 

لسر متخ  رهش  يا  ظفاحادخ 

هدش مجنا  قرغ  يا  ظفاحادخ 

هدشمگ تبرت  يا  ظفاحادخ 

همه هاگ  هلبق  يا  ظفاحادخ 

همطاف هناخ ي  يا  ظفاحادخ 

رشبلاریخ رهش  يا  ظفاحادخ 
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رد خیم  لگ  مخز  يا  ظفاحادخ 

باوج یب  هلان ي  يا  ظفاحادخ 

بارخ ربق  راچ  يا  ظفاحادخ 

نحم زوس و  رهش  يا  ظفاحادخ 

نسح هاگداز  يا  ظفاحادخ 

نیتلبق دجسم  يا  ظفاحادخ 

نیسح ياپ  ياج  يا  ظفاحادخ 

نیمزرس نیرتهب  يا  ظفاحادخ 

نینبلا ّما  ربق  يا  ظفاحادخ 

لیلج ّبر  تیب  يا  ظفاحادخ 

لیئربج طبهم  يا  ظفاحادخ 

هآ هآ  ۀلان  يا  ظفاحادخ 

هانگ یب  نسحم  يا  ظفاحادخ 

هتفایان ّرُد  يا  ظفاحادخ 

هتفات يا  هنیس  ره  هب  ترون  هک 

نوخ وت  رب  اه  کشا  يا  ظفاحادخ 

نوگلین رثوک  يا  ظفاحادخ 

تیکاپ دهاش  ادخ  يا  الا 

تیکاخ رداچ  ِظفاحادخ 

وت حور  نت و  رب  ادخ  مالس 
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تسد هب 
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وت حورجم  يوزاب  هب  و 

متخادنا مشچ  سب  وت  ربق  هب 

متخانشن دوب و  نم  شوغآ  رد 

وت نادنخ  ياه  بل  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

وت نادند  ّرُد  رس و  مخز  هب 

مور یلاح  هچ  اب  نم  وت  يوکز 

مور یلاخ  تسد  اب  هک  ادابم 

نسح کشا  هب  نیسح و  نوخ  هب 

نم رادید  هب  آزاب  گرم  مد 

ماوت ربا  ناراب  ناشطع  وچ 

ماوت ربق  درگ  مور  اج  ره  هب 

----------

دوب مغ  هناخ  اهلد  دوب و  متام  قرغ  هنیدم 

( حدم  ) دوب مغ  هناخ  اهلد  دوب و  متام  قرغ  هنیدم 

دوب تام  درَگ  نودرگ  راسخر  رب  کیرات و  اضف 

دوب مأوت  رشح  مایق  اب  شنیرفآ  توکس 

دوب مخ  ملا  راب  زا  تماق  ار  نیملسم  رسارس 

هتسویپ دنتفگ  یم  هتسکشب  یلد  اب  قیالخ 

هتسب رب  تخر  ینادواج  يارس  رد  دمحم 

دوب ناملسم  ره  مشچ  يراج ز  نوخ  هک  يزور  نآ  رد 
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دوب ناغفا  دایرف و  زا  هراپ  شنیرفآ  يولگ 

دوب نافوط  هنیس  نورد  رد  ار  نوگلین  رهپس 

دوب نادزی  كاپ  ریفس  نآ  لسغ  لوغشم  یلع 

تشاد ندیرفآ  نیکرس  نمشد  یتسود  شقن  هب 

تشاد ندیکم  نوخ  ياوه  نآرق  هدنز  مسج  -ز 

دوب رگمتس  يدارفا  ياروش  زرم  هفیقس 

دوب ربمیپ  تخسرس  مصخ  هاگیاپ  هفیقس 

دوب ردیح  قح  رد  متس ، تراغ  یشک  قح  تیانج ،

دوب ربمیپ  مالسا و  نآرق و  اب  گنج  هکلب  هن 

دش اروش  شابوا  نت  دنچ  روضح  اب  اجنآ  رد 

دش ءاضما  هتفر  تمایق  ات  وا  رد  هک  یتایانج 

دیدرگ یمن  اپرب  رگا 
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روآ گنن  ياروش  نیا 

ربهر ار  مالسا  يا  هدرک  مگ  هر  دیدرگیمن 

ربمغیپ داماد  مع و  نب  قح  بصغ  دش  یمن 

رذآ یسخ  تسد  همطاف  يارس  رب  دزیمن 

اروش نیمه  لوصحم  دوب  شیاهملظ  دیزی و 

اروش نیا  رب  تنعل  ناگدازآ  زا  تخیر  اه  نوخ  هک 

دش او  نآ  زاغآ  زا  هنتف  باب  هک  ییاروش  هچ 

دش ات  فرش ، لدع و  تماق  نآ  اب  هک  ییاروش  هچ 

دش ادیپ  مالسا  رد  هنخر  نآ  اب  هک  ییاروش  هچ 

دش ارهز  نوخ  اب  نآ  ماکحتسا  هک  ییاروش  هچ 

اروش نیا  دوب  نایغط  بوشآ و  هنتف و  قافن و 

اروش نیا  دوب  نآرق  تیب و  لها  ّقح  رد  متس 

رب رد  دش  هودنا  مغ و  تخر  ار  مالسا  زور  ود 

ربمغیپ گرم  رد  یکی  اروش و  زور  رد  یکی 

ربهر یب  مالسا  ملاع  دش  یفطصم  گرم  هب 

ردیح نماد  زا  قلخ  تسد  هتوک  تشگ  اروش  هب 

دش اهنت  دوب  ینولس  لوق  لئاق  هکیسک 

دش الوم  تفگیم ، نخس  ینولیقا  زا  هک  یسخ 

تشاد نآرق  شوغآ  رد  هنال  يرمع  هک  يرام  هیس 

تشاد نادند  رهز  رپ  ناهد  رد  نید  رکیپ  دصق  هب 
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تشاد نامیا  گنر  نارازه  رهاظ  رد  رفک و  نطاب  هب 

تشاد ناهنپ  هنیس  نورد  رد  اه  منص  يوگ و  دمص 

ربهر یب  تشادنپ  ار  مالسا  یبن  گرم  زا  سپ 

ربمغیپ بارحم  رد  هقلح  دز  دمآ و  دجسم  هب 

وسکی زا  ماشآ  نوخ  گرگ  مدرم  ناپوچ  هدش 

وسکی زا  مالسا  يدوبان  رب  گنچ  هدوشگ 

مارآ ناگدرم  ناسب  ناناملسم 
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وسکی زا 

وسکی زا  ماّیا  نآ  رد  اهنت  نینمؤملاریما 

يراخ ملا  جنر و  زا  دوب  شننیبزان  مشچ  هب 

يرادافو رای  همطاف  زا  ریغب  ار  وا  دوبن 

دوب نیگنن  ياروش  نآ  لوصحم  اه  جنر  نیا  همه 

دوب نید  يرای  شمان  نآرق و  اب  گنج  شلصا  هک 

دوب نینوخ  کشا  نیب  ادخ  مشچ  زا  يراج  ار  یلع 

دوب نیریش  تخس  شماک  دوب و  تفالخ  تسم  ودع 

دزپ نید  ماکحا  رب  هک  دش  تسایر  تسم  نانچ 

دز ارهز  هب  یلیس  ادخ  تیب  رد  تخورفا  رارش 

دوب اپ  رب  قلخ  ناغف  ربمغیپ  گرم  زا  زونه 

دوب ادیپ  مالسا  هرهچ  رب  یسک  یب  شکرس 

دوب ارهز  تیب  زا  دنلب  شتآ  اضف  جوم  رد  هک 

دوب اهنت  قلخ  توکس  رد  مه  نانمؤم  ریما 

ار الوم  قح  ندرک  بصغ  دناوت  نت  کی  اجک 

ار ارهز  تشک  نمشد ، ّیهارمه  قلخ و  توکس 

يدادیب تسد  اه  یشک  قح  نیتسآ  دش ز  نورب 

يداینب تسس  تیالو  تیب  رد  تخورفا  ررش 

يدازآ ناسنا  ره  بلق  زا  شا  هلعش  دزرس  هک 

يدایرف دوب  شیاه  هلعش  نورد  رد  ییوگ  وت 
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دوب ربمیپ  تخد  لد  قمع  زا  دایرف  نآ  هک 

دوب رک  شندینشب  زا  تّما  شوگ  سوسفا  یلو 

دراد ررش  اهلد  رد  هدنزوس  شتآ  نآ  زونه 

دراد رگج  بانوخ  هعیش  يراج  هدید  زا  زونه 

دراد رتشیب  کشا  دایرف و  اسم ، حبص و  ره  هب 

درادرب هرهچ  زا  باقن  شدنزرف  هک  يزور  رگم 

ار وجلد  راسخر  کلف  دیشروخ  ومه  دیامن 

ار ولهپ  هتسکشب  ردام  ماقتنا  دریگب 
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ینکردا دوعوم  يدهم  يا  رظتنم  ماما 

ینکردا دوبعم  تّجح  مظعا  هللا  یلو 

ینکردا دوهشم  دهاش و  ار  قح  يور  نازورف 

ینکردا دوصقم  هلبق  لد  هبعک  يا  الا 

ار ابیز  يور  قیاقح  تشپ  يا  قلخ  زا  شوپم 

ار اپ  زا  هداتفا  مثیم »  » ياعد نک  تباجا 

----------

شناج همطاف  دوب  تسا و  ناهج  ناج  یفطصم 

( حدم ) شناج همطاف  دوب  تسا و  ناهج  ناج  یفطصم 

شناهج داب  ادف  هک  یمارگ  ناج  نآ  یهز 

شلالج فاص  وا  ندناوخ  هگ  لیربج ، هکنآ 

شنابز تسد ، زا  دهد  مّلکت  بات  دزرل و 

دیوب دسوب و  وا  ۀنیس  وا  تروص  لک ، لقع 

شنانج يوب  دوب  هک  شیادخ  يور  دوب  هک 

ار وا  نمشد  رگج  دفاکشب  وگ  نامسآ 

شنامک تسا  لاله  ناکیپ و  هدمآ  باهش  هک 

دریذپن یئادگ  هب  ار  ناهج  نایایرهش 

شناکم تسارهز  ۀناخ  رد  هک  یئادگ  نآ 

کئالم لاب  رس  هب  تلالج  ياپ  دهن  یم 

شنانع لیربج  فک  رد  دوب  هک  وا  ۀقان 
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شدوج ریهطت و  ۀّصق  زا  يا  هیآ  اّمنا 

شنان ۀصرق  کی  نداد  زا  يا  هروس  یتا  له 

ملاع فرشا  منم  هک  مدآ  دوخ  هب  دزانن  ات 

شناشن داد  ار  همطاف  نانج  رازلگ  هب  قح 

دیآ دریگ و  اصع  تسد  رد  هک  تسا  یسوم  رخف 

شنابش قوش  زا  دوش  هنیدم ، نابایب  هب 

شیانث هب  مناوخب  هچ  شحیدم  هب  میوگب  هچ 

شناش هب  هداتسرف  ریهطت  رثوک و  ادخ  هک 

خزود شتآ  دشک  هلعش  وگب  رشح  فص  رد 

شناما ّطخ  دوب  تسد  رد  همطاف  ۀعیش 

هک تس  یئادخ  رّس  نامه  نیا 
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قیالخ ّلک  زا 

شناهن دنوادخ  قلخ ، زا  رت  شیپ  هتشاد 

دنادن ردق  شسک  هک  يردق  هلیل  نآ  تسوا 

شناضمر رهش  همه  اه  نامز  دندرگ  هچ  رگ 

دشاب هدوب و  مرک  نوهرم  هک  تسا  نامه  نیا 

شنامز ءانبا  همه  ناهج و  ءابآ  همه 

شزامن تام  اعد  وحم  ادخ  ریش  ۀناخ 

شنایب وحم  نخس  تام  لسر  متخ  دجسم 

ّریحت هب  شمالکز  ار  یلع  هدنکفا  هک  نآ 

شنامگ مهو و  درخ و  ملع و  هب  دنسانش  نوچ 

ناملغ يروح و  رشب  ّنج و  کلم و  شرف و  شرع و 

شنایع هب  مه  ناهن  هب  مه  انث  دنیوگ  همه 

شرادن راد و  وا  رسمه  يرگن  ردیح  هب  رگ 

شناور حور و  وا  رتخد  يونش  دمحاز  رو 

ردیح يوزاب  یبن و  قلخ  هب  هدنز  دوب  نید 

شتآ مه  تسا و  نیا  مه  هک  ارهز  هب  دنزان  ود  ره 

یصاعم ناراب  همطاف ، یتسود  زا  دزیر 

شنازخ گرب  دوش  ریزارس  هک  یلخن  وچمه 

یتسه ملاع  همه  تسارهز  هناخنامهیم 

شناوخ رس  رب  ادخ  قلخ  همه  دنتسشن  هک 
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وا رس  درگ  دنز  رود  ادخ  وفع  تمحر و 

شنارگن دّمحم  مشچ  ازج  زور  دوب  هک 

لّمحت هوک  دنکن  ار  وا  تنحم  زا  یهاک 

شنارگ راب  نیا  زا  تماق  دنکشیم  مهب  هک 

رشحم فص  ات  ناوج  ریپ و  زا  همه  تاولص 

شناوج يارهزو  بلاطیبا  یب  یلع  هب 

ملکت ماگنه  هک  تسد  زا  دهد  لد  یفطصم 

شناشف کشم  سفن  زا  ادخ  يوب  دونش 

همه هناخ  هچوک و  دجسم و 
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دش وا  رگنس  اج 

شناوت بات و  نت  هب  دوب  فک و  هب  ناج  ات  تشاد 

هر نیا  رد  هک  مزان  همطاف  یتسود  یلع  هب 

شناشن ود  لادم و  ود  وزاب  هنیس و  رب  هدنام 

تیالو ّطخ  رد  همطاف  دوب  هعیش  ةوسا 

شناذا گناب  بل  تسا و  زامن  قوش  لد  هب  ات 

دشوجب هتسویپ  هک  تسنآ  همطاف  ۀعیش 

شنایرش رد  یلع  نب  نیسح  ارهز و  نوخ 

دسارهن لطاب  یلیس  زا  همطاف  ۀعیش 

شناج ورس  زا  دوبن  یکاب  ددرگ و  قح  درِگ 

دشورفن ار  یلع  لآ  مدق  كاخ  هعیش 

شنارک هب  ات  نارک  دنشخب  همه  ار  ناهج  وگ 

رشحم فص  ات  ام  ۀِّیرذ  ردام و  ردپ و 

شنارسپ مام و  رهوش و  ردپ و  يادف  هب 

ارهز بتکم  زا  دنک  تیامح  هنوگ  نیا  مثیم ) )

شنابز تسد و  ملق و  نایب و  عبط و  دوب  ات 

----------

مناشن مان و  یب  غرمیس  نآ  نم 

( حدم ) مناشن مان و  یب  غرمیس  نآ  نم 

منایشآ یب  اضف  جوم  رد  هک 
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مدیچ هناد  ناناج  يوک  كاخز 

منایب دراد  یگدنز  بآ  هک 

نازغم کشُخ  ناج  هب  دزیر  ورف 

نابز ریشمش  قرب  زا  رارش 

نودرگ هب  دچیپ  یم  هک  یئاوآ  هب 

مناشف رُد  یناعم  كالفا  رد 

ملاع ود  يوناب  هّکی  يانث 

منایب حور  سفن  ره  رد  ذدوب 

يربق تشگ  مگ  لد  قامعاز 

مناهج ناج  نآ  ياوآ  دسر 

یتسه کلملاراد  يانهپ  رد  هک 

منادواج درف  يوناب  نآ  نم 

يوقت نادیم  رد  هک  ارهز  منم 

لوا زوریپ و  نیهب 
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منامرهق

تمصع هاگشناد  داتسا  منم 

مناحتما زور  تسا  رصع  ره  هک 

یئاذغ یب  راد  هدنز  بش  منم 

منان صرق  زا  تفخ  ریس  لئاس  هک 

مالسا رهب  زک  يردام  نآ  منم 

منارورپ یم  نزریش  بنیز  وچ 

مزینک يامیس  ریوصت  ایح 

مناتسآ مالغ  شقن  بدا 

مسوب تسد  دش  ایبنا  گرزب 

مناوخ حدم  دش  نانمؤمریما 

مرمع نارود  رد  رابکی  دشن 

منارب ار  يدنمتسم  دوخ  زا  هک 

دنیبن مرحمان  هک  مداد  كدف 

مداهن رداچ  رد  راسخر  اگ 

دز نانچ  یلیس  ممرحمان  یلو 

منآ زا  دعب  دنیبن  مه  مرحم  هک 

اه نز  كاپ  نادرمدار  يا  امش 

مناتساد کنیا  دیتسناد  هک 

دنتشک مولظم  ما  هناخ  رد  ارم 
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منامداش تداهش  نیا  زا  یلو 

تسا دنلبرس  ناملسم  درف  ره  هک 

منامک دق  ۀیاس  ریز  هب 

مولظم رای  دشاب  هک  يدرف  زا  نم 

مناوت یم  ات  منک  یم  تیامح 

دزیر کشا  مربق  كاخ  يور  هب 

منابرهم روپ  جع ،)  ) رصع ّیلو 

ار تتیمولظم  داد  ردام ، هک 

مناتس یم  اهرگدادیب  نیا  زا 

تیانع مراد  نیا  زا  شیب  مثیم )  ) هب

مناهن زوس  دوب  وا  مظن  هک 

----------

میوبس رد  هتفهن  رحب  نم 

( حدم ) میوبس رد  هتفهن  رحب  نم 

میولگ رد  هتسکش  دایرف 

مراد هنیگبآ  رد  دیشروخ 

مراد هنیس  هب  نوخ  مزلق  دص 

داد ناهج  کی  ریغص و  مرج  کی 

دایرف رازه  هرجنح و  کی 

ایرد هب  لصتم  ةرطق  نوچ 
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ایرد هب  لد  هداهن  هرابکی 

رهوگ مامت  ما  هدش  يرحب 

حدم رد 
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ردیح وفک  يانث  و 

دمحا ّدَق  مامت  يابوط 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نامه  ینعی  ارهز 

تیاده ملاع  ۀسمش  نآ 

تیالو تلاسر و  دنویپ 

یتسه بلق  بلق  تجهب  نآ 

یتسرپ قح  قح و  هنیئآ 

تقلخ ماما  رگد  نکر 

تقلخ مامت  ردپ  مام 

تسوا بل  رب  زامن  دنخبل 

تسوا بش  ره  ردق ، ۀلیل  دص 

تسا یحو  نامدود  ردام  وا 

تسا یحو  ناگراتس  دیشروخ 

مّلعت یسب  دنک  لیربج 

مّلکت دنک  وا  رب  رد  ات 

شلامک نادب  رحس  ياقنع 

شلالب ۀمغن  هب  هتسب  لد 

تسوا ۀّضف  يادگ  سودرف 

تسوا ۀّضف  ياپ  فک  كاخ 

زاب دنک  وا  هب  ور  همطاف  رگ 
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زان دنکیم  تشهب  هب  تنج 

شمالس دهد  ادخ  هک  دمحا 

شمارتحا هب  دوب  رومأم 

درکیم مایق  وا  رضحم  رد 

درکیم مالس  بدا  هب  وا  رب 

تماق تسب  زامن  هب  یتقو 

تمایق ناگتشرف  دندرک 

شزاین یب  يادخ  دندید 

شزامن رب  هدومن  هّیرخف 

مالسا ماظن  اپ ، هب  تسوا  زا 

مالسا مامت  نایع ، تسوا  رد 

تسب اپ  شالو  رد  هدش  دمحا 

تسد شدسوب  تسادخ  تسد  نوچ 

روط زا  دبات  هک  قح  وترپ  نوچ 

رون شرداچز  یبش  دیبات 

نامیا رون  دوب  هک  رون  نآز 

ناملسم دش  دوهی  داتفه 

روحم هناگی  اسک  لآ  رد 

ردیح تسا و  دمحا  ندوب  اب 

تلاسر روحم  هک  تسیک  نیا 
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تلالج تزع و  همه  نآ  اب 

ار وا  دریگب  رب  هب  حور  نوچ 

تردپ دیوگ 
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ارهز تادف 

دنریقف شرد  رب  همه  ملاع 

دنریسا ای  میتی  نیکسم و 

تسا هنیفس  هدزای  رگنل  نیا 

تسا هنیدم  رد  شرع  روحم  نیا 

شباتفآ يادگ  دیشروخ ،

شباجح زا  تسایح  هدنمرش 

دشوج باجح  وا  تمصع  زا 

دشوپ هرهچ  روکز  هک  وا  زج 

تیالو تماما و  هک  ردیح 

تیاهن یب  ناهج  هب  دراد 

تفُس نخس  رُد  شا  همطاف  نوچ 

تفگ نتشیوخ  لامکز  يزار 

تفر ارقهق  هب  ور  هدز  تریح 

تفر یفطصم  دزن  هب  هرابکی 

هاگآ دوب  هّصقز  هک  دمحا 

هاگان تفکش  دز و  دنخبل 

مّسجت ار  مولع  لّک  ياک 

مسّبت نزب  مرب  هب  نیشنب 

میوگ وت  اب  هتفگن  زار  نیاک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1701 

http://www.ghaemiyeh.com


میوا نم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تسارهز 

سامآ شتسد  تشاد  همه  نیا  اب 

ساتسد هناخ  هب  سبز  دنادرگ 

تسوپ وا  تسد  دوب  هتخادنا 

تسود ار  راک  تشاد  همه  نآ  اب 

هناگی دوخ  يادخ  تاذ  نوچ 

هناخ راک  کیرش  هّضف  اب 

يدوب زینک  ار  هک و  هّضف 

يدوب زیزع  وا  بنیز  نوچ 

ینادواج فیطل  حور  يا 

ینامسآ وت  نت  ناج و  يا 

مدآز ایبنا  ردام  يو 

مخ ترضحم  هب  یبن  دّق  يو 

دمحا مامت  ادخ  تآرم 

دمحا مارتحا  ۀتسیاش 

ردیح تیب  سورع  هلاس  هن 

رتخا ود  هم  ود  وا  رب  هدروآ 

وت لئاس  توکلم  کلم و 

وت لئاضف  دسرن  ار  ام 

ارهز تانث ، دسرن  ار  ام 
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ارحص روم  اجک و  دیشروخ 

لوسر هک  یئاج 
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تسد دسوب 

تسب ورف  نخس  زا  بل  هک  دیاب 

تنابش فک  هب  اصع  تساسوم 

تناتسآ يادگ  دیشروخ 

ینیتسآ رد  ادخ  تسد  وت 

ینیتسار ماما  رای  وت 

دیاشن یسک  ادخ  تسد  زج 

دیاشگ هرگ  یلع  تسد  زک 

تسا هدید  ملظ  هک  یلع  هار  رد 

تسا دیهش  نیلوا  وت  دنزرف 

تسا ناهن  وت  ربق  هک  هتفگ  یک 

تسا ناهج  زا  رتارف  وت  كاخ 

ُما ار  لوسر  يا  مسق  هللااب 

مگ وت  رازم  رد  هدش  ملاع 

تسیچ کَلَم  وت  ِکُلف  ۀشرع  رب 

تسیچ کَلَم  وت  ِکُلم  ِتعسُو  رد 

تسوت زا  مکحم  دوجو  ناکرا 

تسوت زا  ملاع  توکلم  کلم و 

نید ۀکیلم  يا  وت  نیکسم 

نیکسم هب  دهد  كدف  غاب  دص 
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يراد زان  تشهب ، هب  هللااب ،

يراد زاین  كدف  هب  یک  وت 

يدرک مایق  یلع  رهب  وت 

يدرک ماما  رپس  ار  دوخ 

دوب نیا  يارب  كدف  قاقحا 

دوب نید  نانمشد  دی  رد  ناک 

دناتس كدف  امشز  نمشد 

دنامب یهت  یلع  تسد  ات 

دنتشک هناخ  هب  ار  وت  هک  ادرد 

دنتشک هنایزات  تبرض  اب 

یلیس برضز  نهد ، هب  مکاخ 

یلین تشگ  هنیدم  دیشروخ 

هراشا هیانک و  دنچ  ات 

هراوشوگ تسکش  هللاو 

؟ ریشمش فاکش  کلف ، قرف  رب 

؟ ریشمش فالغ  وت و  يوزاب 

میولگ دش  هراپ  هک  دایرف 

میوگ هدرپ  هب  نامه  راذگب 

تشک ار  رون  ضحم  یکیرات 

تشک ار  روح  تشهب  هب  ناطبش 
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دندرشف اپ  لادج  هب  تما 

ۀناخ رب 
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دندرب موجه  وت 

دنتسب تسد  ود  یلعز  مریگ 

دنتسکش ارچ  ار  وت  يوزاب 

داب ناتگنن  هنیدم  لها  يا 

داب ناتگنرش  لد  هب  هتسویپ 

دیتسب دهع  یحو  نبلگ  رد 

دیتسکش رپ  رون  ریاط  زو 

دوب نیا  لوتب  اب  يدردمه 

دوب نیا  لوسر  معن  قح 

هنیس نورد  ناهن  هآ  يا 

هنیدم بش  یگریت  يا 

يدید هنایفخم  ۀیرگ  وت 

يدید هنابش  ندب  نفد  وت 

تخیر یم  هرارش  کلف  هک  بش  نآ 

تخیر یم  هراتس  رمق  مشچ  زو 

دوب رگجنوخ  قارفز  الوم 

دوب رت  بیرغ  دوخ  بش  ره  زا 

ششود هب  شا  هبیبح  توبات 

ششورخ نامسآ  رب  شوماخ و 

شیادص یب  کشاب  تخوس  بش 
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شیارب زا  تسیرگ  توبات 

ار شتبرغ  باتک  درب  یم 

ار شتبرت  رودز ، دید  یم 

هدیهش نآ  دای  هب  تخوس  یم 

هدیمخ تماق  هب  تفر  یم 

كاچ یلد  اب  هزانج  لابند 

كاخ رب  داتف  مدق  دنچ  ره 

ناّنم یح  يوس  هب  تسد  کی 

ناملس شود  هب  شرگد  تسد 

درکیم هراظن  وا  رب  دادقم 

درکیم هراتس  شمغ  میدقت 

شراذع رب  کشرس  تخیر  یم 

شرای ربق  هب  هگن  درک  یم 

نیا تسا  ردیح  دیما  ربق ، ياک 

نیا تسا  ربمیپ  لگ  هزیکاپ 

كاپ نت  نیا  تسا  نم  ناناج 

كاخ يا  شریگب  رب  هب  مارآ 

هدید رامش  یب  ۀمدص  وا 

هدید راشف  رد  سپ  رد  وا 

شرازم يا  هتشگ  وت  هک  نونکا 
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شراشف هدم  رگد  راهنز 

، ارم لد  دیّما 
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هنامز

هنایزات هب  نمز  تفرگب 

تیالو ةدیهش  تسا  نیا 

تیاور دنک  شنفک  نوخ 

نمشد غیت  فالغ  هب  شتسد 

نم نمادز  ادج  دیدرگ 

تسب نتشیوخ  ناجز  مشچ  سپ 

تسد رس  از  هزانج  تفرگب 

هداهن دوخ  تسد  رس  رب  ناج 

هداتسیا بیرغ  اهنت و 

راب نیلّوا  يارب  دندید 

رات بش  نآ  رد  یلع  دیزرل 

دریگب ار  هزانج  تسین  سک 

دریمب یلع  رگا  ياو  يا 

نابایب نآ  رد  بش  لد  هگان 

نایامن دش  تسد  ود  ربق ، زا 

تریغ رادتقا و  رهظم  ياک 

تریح رحب  هب  ورف  هتفر  يو 

متسا تناما  نیا  بحاص  نم 

متسد هب  ارم  لگ  راپسب 
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یتفکش مهز  لگ  وچ  هک  بش  نآ 

یتفرگ نمز  ارم  يارهز 

مداهن وا  تسد  وت  تسد  رب 

مداد وت  رب  دوبک  سای  یک 

تسا هناشن  زا  رپ  ملگ  هک  ادرد 

تسا هنایزات  تسد  رفولین 

دایرف هنیدم  کی  ندوب  اب 

دایرف هنیس  هب  نکشب  مثیم ) )

----------

دناوت راسخر  فحصم  زا  یتیآ  هم  رهم و 

( حدم  ) دناوت راسخر  فحصم  زا  یتیآ  هم  رهم و 

دناوت راوید  هب  ریهطت »  » ۀطقن نارتخا 

يدودحمان تمحر  نز  جوم  می  وت 

دناوت راوهش  رهوگ  مرک ، ناسحا و  وفع 

تسادخ زبسرس  ۀناخلگ  وت  كاپ  نماد 

! دناوت راخ  یب  لگ  ملاع ، ود  تاداس  هک  يا 

تسوت تماق  ادخ ، راونا  ِرضخالارجش 

دناوت راب  ایح ، نامیا و  تفع و  تمصع و 

نورد ناهنپ  شتآ  ۀتخوس  اهرکذ 

دناوت رابرهگ  ِمشچ  ۀتفیش  اه  کشا 
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؟ تمغ راتفرگ  میشاب  هک  میتسه  هک  ام 

دناوت راتفرگ  دنوادخ ، ناکاچ  هنیس 

دنمَلع کیالم  نیب  کلم ، هدنخرف  راچ 

دناوت رادملع  راچ  نیمه  رشح ، فص  رد 

راچ ره  هجیدخ ، اوح و  رجاه و  میرم و 

دناوت رادید  یپ  رد  نانج  هتسب ز  مشچ 

تخیر وت  ناماد  هب  دنوادخ ، تشاد  لگ  هچره 

دناوت رازلگ  هب  هک  یناخر  هلال  مدهاش 

تسادخ رکذ  زا  تلگ  تشخ و  هناخ  ْعفترم 

دناوت راب  رد  لئاس  کلم ، نج و  مدآ و 

جورع لاب  رحس  دندوشگ  هک  یناریاط 

دناوت رات  بش  عمش  ۀتخوسرپ  همه 

نت هب  دندیرد  هماج  نانج  ياه  لگ  همه 

دناوت رامع  رذوب و  ۀتخاب  لد  ناج و 

امش رازآ  هب  دندوشگ  تسد  نانمشد 

دناوت راز  ِلد  ِلاح  زا  ربخ  یب  ناتسود 

بش همه  یقارف  درد و  مغ و  رادیب  وت  مه 

دناوت رادیب  هک  دنقارف  درد و  مغ و  مه 

توکس دندومن  دندید و  هلمح و  دش  وت  هب 

دناوت راوخنوخ  ِلتاق  همه  هک  مرادن  کش 
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قارف ياهررش  هتفگان ، مغ  ناهنپ ، ِکشا 

دناوت راتسرپ  هس  ره  بش ، ِتولخ  ِلد  رد 

تسوت هتسکشب  ۀنیس  یلع  رارسا  هاچ 

دناوت رارسا  ِمرحم  همه  وت  ياه  هصغ 

سوسفا ۀنیدم  لها  وت  هب  دندرب  هلمح 

دناوت رای  طقف  راوید ، رد و  اجنآ  مدید 

تمغ دیرگ ز  هتخوسلد  مثیم »  » طقف هن 

دناوت رادازع  رشح ، ات  همه  نویمطاف 
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----------

روهط بارش  زا  بل  میوشب  راب  رازه 

( حدم  ) روهط بارش  زا  بل  میوشب  راب  رازه 

رون ۀفیحص  نآ  مان  نابز  هب  مروآ  هک 

ارهز همطاف ، هّیسنا ، هرهاط ، هّیکز ،

روهشم هدمآ  هروصنم  هب  رهپس  رد  هک 

دهاش دوخ  باتک  رد  وا  تمصع  هب  ادخ 

رومأم دوخ  يادخ  زا  وا  تمرح  هب  یبل 

قرغ شرون  هب  نایتاوامس  ناینیمز و 

روتسم دش  باجح  رد  شخر  رون  هچ  رگا 

فصو تسا ز  رتوکن  حدم و  تسا ز  رتارف 

رورم دننک  ناج  سنا و  ارو  حدم  هچ  رگا 

خرچ رد  وا  ضیف  نوهرم  یسیع  رازه 

روط رد  وا  رون  شوهدم  یسوم  رازه 

دپطن وا  رهب  هنیس ، سفق  رد  هکیلد 

روگ رد  اهنرق  هدیباوخ  هک  تسیا  هدرم  وچ 

ردپ دزن  هک  ییوناب  نآ  تمصع  هب  یهز 

روک زا  تفرگ  ور  راسخر و  هب  هدرپ  دیشک 

تسیک ارهز  هک  شربمغیپ  دناد و  يادخ 

رودقم دوب  رشب  رب  وا  تخانش  اجک 
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دیشروخ ربارب  نارازه  تسیا  هراتس 

رود زا  میا  هدید  هّکس  کی  تروص  هب  ام  هک 

هروصنم مان  دوبعم  هتفرگ ز  نآ  زا 

روصنم شترصن  هب  تیالو  نید و  هتشگ  هک 

ببس هچ  زا  تسایربک  ۀنیآ  هن  رگا 

روضح هب  ار  ادخ و  لوسر  درک  مایق 

تسین شتاجن  هر  تمایق  هب  يربمیپ 

روشحم دوش  همطاف  یلع و  اب  هک  رگم 

مامت مارتحا  هب  درآ  هدئام  دلخ  ز 

روتسد وا  زینک  هتشرف  هب  دهد  رگا 

دراذگن رشح  هب  اپ  ات  هک  تساوگ  ادخ 

يادخ يراّفغ  دیان  شوج  هب 
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روفغ

نان نتخپ  تقو  هب  شریمخ  رطع  يوب  ز 

رونت ناهد  زا  هلال  دمد  هلعش  ياج  هب 

تاهیه همطاف  رون  نتخانش  نم و 

روم دبای  هار  دیشروخ  ۀّلق  هب  اجک 

چیه شیالو  یب  تسا  نیلقث  تدابع 

رورغم دنک  تا  هدنبیرف  دهز  دابم 

ناج ار  ایبنا  مسج  تیتسود  هب  الا 

رون ار  ایلوا  مشچ  تینشور  هب  الا 

ییاهاط رون و  ریهطت و  رثوک و  ردق و  وت 

روشنم نیا  هتشون  نآرق  ۀحفص  هحفص  هب 

قلخ ِتدابع  وت  رهم  یب  وت  رهم  هب  مسق 

روفنم دوب  رتشیب  هنگز  قح  دزن  هب 

رظان شَاوت  دش  بیغ  رگا  بیغ  لامج 

روظنم ییوت  دش  قلخ  رگا  تقلخ  مامت 

ادخ لوسر  رتخد  يا  نک  یهنو  رما  وت 

رودص تفای  وت  بل  زا  ادخ  یهن  رما و  هک 

لیدبت دوش  ایربک  مرک  ۀیاس  هب 

روبع رشح  باتفآ  زا  دنک  تا  هقان  وچ 

مولعم ناربمایپ  مامت  يارب  دوش 
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روشن زور  تسا  همطاف  تنطلس  زور  هک 

تساور وت  بئاصم  جنر و  همهنآ  دای  هب 

روبص گنس  بلق  دشوجب ز  هرامه  نوخ  هک 

دندرواین رگا  لگ  تتیلست  ضرع  هب 

رورش مصخ  تالولا  تیب  هب  هچ  زا  دز  ررش 

دیوگ ناتریس  وید  نآ  هب  دوبن  یسک 

روح تروص  اجک و  یلیس  ۀبرض  شقن  هک 

زاب دیاین  مرواب  نینچ  هدوب  هچ  رگا 

روصحم دوش  ادخ  تشهب  هلعش  نیب  هک 

تسا رظتنم  هعیش  زور  نآ  زا  تساوگ  ادخ 

روهظ ماقتنا  رهب  دنک  وت  يدهم  هک 

فیح رازه 
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لاماپ تتمرح  دیدرگ  هک 

روتس ّمُس  ریز  هب  تنیسح  مسج  هکنانچ 

نید هرهب ز  تشاد  هّرذ  کی  وت  يودع  رگا 

روسج دوبن  نینچ  نیا  یبن  تخد  هیلع 

دوب مک  رگم  نینج  طقس  ولهپ و  ِتسکش 

روتسد تنتشک  هب  ار  نود  ذفنق  داد  هک 

« مثیم  » ترواب دوب  ادخ  لوسر  زا  سپ 

روز هب  دنهن  قح  سومان  ۀناخ  هب  اپ  هک 

----------

وت مرح  دّمحم  بلق  يا  همطاف  ای 

( حدم  ) وت مرح  دّمحم  بلق  يا  همطاف  ای 

وت مرک  فطل و  لئاس  ناهج  ود  قلخ 

دّمحم روط  تمرتحم  مرحلا  تیب 

وت مد  ضیف  یلع  ياه  سفن  ياسیع 

دش یمن  رادیب  مدآ ، مدع  باوخ  زا 

وت مدق  ِكاخ  تشگ ز  یمن  قلخ  رگ 

تنیلگ ِتیب  زا  يا  هشوگ  نیمز  ضرع  مه 

وت مک  ِرمع  زا  يا  هظحل  نامز  لوط  مه 

تیالب درد و  مغ و  زان  دشک  لاکیم 

وت ملع  ياپ  هب  هنیس  هدز  لیربج 
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تسا ناهن  دوب و  ناهن  وت  رازم  هک  نآ  اب 

وت مرح  رود  هب  هتشگ  کلف  هتسویپ 

هعیش ةدنورپ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا 

وت ملق  اب  ادخ  رما  زا  هدش  اضما 

تسا هانگ  سجر و  وت ، رود ز  يا ، همطاف  وت 

تسا هاوگ  تسا ، هاوگ  تسا ، هاوگ  ریهطت » »

***

دزان وت  هب  رواد  قلاخ  طقف ، هن  تقلخ 

دزان وت  هب  ربمیپ  صخش  لسُر  ناطلس 

 ردیح هب  دنوادخ  تاذ  دنک  هّیرخف 

تسین نیا  زج  تسا و  نیا 
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دزان وت  هب  ردیح  هک 

لوهجم همه  تردق  یتسا و  ردق  ۀلیل  وت 

دزان وت  هب  رثوک  ةروس  يرثوک و  وت 

هرامه هعیش  زا  رختفم  دَوب  مالسا 

دزان وت  هب  رشحم  ۀصرع  رد  هک  تسا  هعیش 

تسام زا  همطاف  همه  دنیوگ  وت  دادجا 

دزان وت  هب  ردام  رهوش و  رسپ و  تخد و 

هّضف رضحم  رد  هیسآ  دنک  میظعت 

دزان وت  هب  رجاه  دلاب و  یم  وت  هب  میرم 

هنیدم هب  ور  دنک  قرش  زا  هک  حبص  ره 

دزان وت  هب  رونم  رهم  رگد  حبص  ات 

ررکم مالسا ، ربمغیپ  وت  نأش  رد 

رتخد وت  نابرق  هب  داب  ردپ  دومرف :

****

دندیرب دنوادخ  تما ز  هک  سوسفا 

دندیورگ ناطیش  هب  لآ ، یلع و  ياج 

دندوشگ وت  تیب  ِرد  شتآ  ۀلعش  اب 

دندیشک شود  ِرس  هب  لگ  ضوع  مزیه 

ار ام  ربمغیپ  رتخد  ادخ  سومان 

دندید هدز  شتآ  ِرد  تشپ  همه  مدرم 
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ملاع همه  هنیدم ، لها  طقف  هن  اهنت 

دندینش راوید  رد و  نیب  وت  دایرف 

مخ ترمک  یناوج  ّنس  رد  وچ  دیدرگ 

دندیمخ هصغ  زا  همه  یتشهب  ناروح 

يدیود هتسخ  ندب  اب  یلع  لابند 

دندیود هیرگ  اب  وت  لافطا  وت  هارمه 

هفیقس ریشمش  هب  هک  نآرق  هب  دنگوس 

دندیرب وت  نیسح  كاچ  دص  نت  زا  رس 

هفیقس گنن  دَوب  خیرات  نماد  رب 
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هفیقس گنس  زا  شرس  تنیسح  تسکشب 

***

! تیالو ماج  تبش  کشا  زا  هدش  رپ  يا 

تیالو مام  یلع ، وفک  یبن و  تخد 

یتسه هک  وت  تیالو  هب  شتایح  تسا  یتسه 

تیالو مان  دَوب  هدنز  تمد  ضیف  زک 

توبن دیحوت و  هب  داد  اقب  وت  طخ 

تیالو ِمادنا  رب  تشگ  هرز  وت  زرح 

ثداوح شیپ  رد  يدرک ، رپس  هنیس  وت 

تیالو مایا  دش ، یم  يرپس  هنرو 

! ّتیلزا سدق  ریاط  يا  نک  زاورپ 

تیالو ماب  رب  وت  لاب  دنک  هیاس  ات 

رگنس رتسب و  رد  دجسم و  رد  هناخ و  رد 

تیالو ِمالعا  همه  رب  مد  همه  يدرک 

هرامه تسه  ات  دشاب و  ات  هدوب و  ات 

تیالو ماجنارس  زاغآرس و  تسوت  زا 

دزان وت  هب  تیالو  هک  نآرق  هب  دنگوس 

دزان وت  هب  تیاده  ِنکر  دوب  هک  ردیح 

***

ریهطت ۀیآ  زا  رتکاپ  وت  تنیط  يا 
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ریسفت وت  یکاپ  هب  ریهطت  ۀیآ  يو 

تزامن ماگنه  هب  هتفگ  ناذا  لیربج ،

ریبکت ةدامآ  وت  ریبکت  هب  لاکیم ،

كالفا رس  رب  هدش  جات  تمدق  كاخ 

ریگ نیمز  هتشگ  تمدق  كاخ  هب  كالفا 

ییادخ نآرق  ربمغیپ و  رثوک  وت 

ریثکت هدش  تریخ  ترثک  ادخ  کلم  رد 

! تنج يوناب  يا  دیآ ، شورخ  هب  خزود 

رید دسرب  رگ  تمدق  رشحم  ۀصرع  رد 

بجع چیه  وت  ۀضف  زا  ربنق و  زا 
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تسین

ریجنز هب  دندنبب  دیشروخ  ندرگ  رگ 

یلاعت دنوادخ  هک  ییادخ  يور  وت 

ریوصت هتخادنا  دوخ  يور  زا  وت  يور  رب 

ار ادخ  يوب  وت  تنیط  دهدن  اهنت 

ار ادخ  يور  یلع  تسا  هدید  وت  يور  رد 

***

درادن راک  وت  ضراع  لگ  هب  متفگ 

درادن ران  ررش  ییایح  هک  مدید 

زاب يوش  هک  ادابم  تفگ  رد  هب  راوید 

درادن رامسم  تقاط  رگد  هنیس  نیا 

ملاع همه  رای  هک  هدید  يا  نک  هیرگ  نوخ 

درادن رای  دوخ ، ۀهامشش  نسحم  زج 

هناخ رد  نمشد  تکاس و  یگمه  مدرم 

!؟ درادن رارکردیح  رگم  هناخ  نیا 

: تفگ یم  هک  دوب  لد  هتخوس  ِقفش  اهنت 

درادن راوید  رد و  راشف  بات  لگ 

دزیرب هدید  زا  مدبمد  شرگج  نوخ 

درادن رابنوخ  هدید  تمغ  وک ز  نآ 

يرآ هدش  ایند  ةدنب  یگمه  مدرم 
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درادن رادیرخ  هک  یعاتم  تسا  نید 

تساه نخس  ود  ره  نیا  یمولظم  هکنآ ز  اب 

تساهنت همطاف  ِیلع  تمایق  زور  ات 

***

تبابح رون ، دَوب  هک  يّرُد  بکوک  يا 

تباجح يایرد  بان ز  يرهگ  تمصع 

یتشهب رطع  دوش  هدنکارپ  داب  اب 

تبارت زیگنا  لد  يوب  زا  هن ، هنیس  زا 

مباسح باتک و ز  یساره ز  هچ  رگید 

تباتک هب  ییامن  تبث  ارم  مان  رگ 

رشحم ۀصرع  رد  وچ  ياپ  یهن  رشح  رد 

هک دبیز 
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تباکر لیربج ، ةدید  دوش 

یناوخب وت  ار  ادخ  رشح  رد  هک  شیپ  نآز 

تباوج دنوادخ ، يوس  زا  دسر  لّوا 

مگ دوش  دیشروخ  وت  رون  ةریاد  رد 

تباقن تشپ  زا  خر  هام  دنک  هولج  رگ 

منهج ماک  رد  همه  قیالخ  دنزیر 

تباحس درابن ز  وفع  رگا  رشح  رد 

یهلا تاذ  زا  دسر  یم  ادن  زور  نآ 

یهاوخ هک  هچنآ  هاوخب  زورما  ما  هبوبحم 

***

دمحا لد  ناج و  ۀبعک  وت  ةرجح  يا 

دّمحم زور  ره  هگترایز  وت  تیب 

يدوبن دنوادخ  تسد  رگا  وت  تسد 

دز یمن  هسوب  نآ  رب  مالسا  ربمغیپ 

تشْونب هدجس و  ملق  درک  تخر  شقن  رب 

دمرس قلاخ  ۀنیآ  نامه  تسا  نیا 

ناوضر هضور  زا  رت  بوخ  تمرح  دای 

دّلخم دلخ  زا  هب  تسوت  مدق  ياج 

دننید ةدنرآ  هدنیامن و  هکنآ  اب 

دّیقم وت  نید  هب  دنناربماغیپ 
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تتاذ هک  تسا  نایع  ریهطت  ۀیآ  زا 

درجم بیع  ره  تسا ز  یهلا  تاذ  نوچ 

تسه ارچ ، تسین - تمرح  زا  ناشن  دنتفگ :

دمحا ۀنیس  نامه  تسوت  مرح  اهنت 

میتسا رد  هب  رد  همه  داب  نوچ  هک  سوسفا 

میتسا ربخ  یب  ام  وت و  رازم  تسایند 

***

زاب رگد  ملظ  دش و  ملظ  وت  هب  زور  ره 

زاب تمرحلا  تیب  رد  شتآ  هب  دیدرگ 

تسا هاوگ  تسا  هاوگ  تسا  هاوگ  خیرات 

زاغآ دش  تاداس  نتشک  وت  نتشک  اب 
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دشابن هک  نسحم  وت و  بلق  هب  تسا  يزار 

زار نیا  زا  فقاو  یسک  رامسم ، رد و  زا  ریغ 

دمآ نت  تحور ز  هک  داد  ناشن  وت  هآ 

زاورپ هب  راوید  رد و  نایم  راب  دص 

تزار مرحم  وا  يدوب و  یلع  رای  وت 

زاربا لد  زار  یلع  هب  يدرکن  هک  دش  نوچ 

ربیخ یهاوخ  نوخ  هب  هک  یناسک  هب  تنعل 

زاوآ مه  دنتشگ  وت  لآ  وت و  لتق  رب 

رشحم نماد  ات  دش و  مخ  وت  دق  ورس 

زارفارس تشگ  مخ  تماق  نیا  زا  مالسا 

تیالو تخورفا  وت  ملاع ز  هب  رهم  نوچ 

تیالو تخومآ  وت  دیاب ز  هک  هللاو 

***

؟ میوگب هچ  اهاط  رثوک  يا  وت  حدم  رد 

؟ میوگب هچ  اهادف »  » تفگ یبن  هک  ییاج 

ایرد هب  ةداتفا  ةرطق  زا  مرتمک  نم 

؟ میوگب هچ  ایرد  ردام  يا  وت  فصو  رد 

ریحتم تلالج  دش ز  یلع  هک  ییاج 

؟ میوگب هچ  الوم ؟ یتسه  يا  متسیک  نم 

مناوتن نتفگن ، هن  نتفگ ، هن  وت  حدم 
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؟ میوگب هچ  ات  ادخ ، هب  ریحتم  مدنام 

يردق ۀلیل  وت  مردق و  یب  ةدنب  نم 

؟ میوگب هچ  الوا ، نم  ردق  زا  وت  ردق  يا 

دنداتف راک  زا  مقطنم  ملق و  تسد و 

؟ میوگب هچ  ایادخ  راب  وگب  وت  برای 

؟ مناوخب هچ  رثوک  ةروس  زج  وت  نأش  رد 

یلاعت ّیح  نخس  زا  ریغ 
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؟ میوگب هچ 

دنناوتن مدآ  ملاع و  ار  وت  فیرعت 

دنناوخب ریهطت  رثوک و  طقف  هکنآ  زج 

***

تیاعد بارحم  هب  هدجس  اعد  هدرب  يا 

تیازف حور  سفن  رد  یبن  حور  يو 

ییاط متاح  ناهج  قلخ  رگا  دندرگ 

تیادگ ِيوک  رس  هب  عرضت  دنرآ 

ررکم تفگ  یبن  هتسویپ  هن ، رابکی 

تیادف داب  تردپ  ِناج  همطاف  ای 

کیالم دندرگن  زارفارس  هللاو 

تیاپ فک  كاخ  هب  دنراذگن  رس  ات 

مسجم یحو  نامه  تسوت  مدق  ات  رس 

تیانث یحو ، نخس  اب  ادخ  هدومرف 

تسا نایع  دوبعم ، قلاخ  هگن  شقن 

تیامن ْدوبعم  خر  رد  یلع  مشچ  اب 

رگید ۀبطخ  ناوخب  كاخ و  زا  رس  رادرب 

تیاسر ِتوص  رظتنم  دَوب  مالسا 

تسوت نهد  رد  ادخ  راتفگ  هک  زیخرب 

تسوت نخس  رد  یلع  دایرف  هک  باتشب 
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***

مک دش  وت  رمع  مغ  ترثک  زا  هک  سوسفا 

مخ ترمک  یناوج  مایا  رد  دیدرگ 

دایرف ِلفحم  شبش  دوب و  بش  همه  شزور 

ملاع رس  رب  رگا  تخیر  یم  وت  ياه  مغ 

راوید رد و  نایم  تشک  ار  وت  هک  سک  نآ 

مرکا ربمغیپ  ِلتاق  دوب  هللاو 

تاداس ردام  يا  وت  دنزرف  نتشک  اب 

مک دش  همطاف  ینب  تاداس  ثلث ز  کی 

دریمب هعیش  رگا  دراد  اج  هک  هللاو 

مکحم ۀبرض  نآ  زا  دای  دنک  هک  اج  ره 

هاوگ خیرات 
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ینالف ینالف و  تسا 

مسجم ِدیحوت  همه  يا  ار  وت  دنتشک 

يدیشک راوید  رد و  نیب  وت  هک  یهآ 

« مثیم  » ۀنیس زا  شا  هلعش  دسر  خرچ  رب 

دروخ نیمز  هب  رثوک  تخوس و  رد  سپ  نآرق 

دروخ نیمز  هب  ربمیپ  دنوادخ  تیب  رد 

----------

تبیصم

دوب هناهب  الوم  ۀناخ  هب  ندز  شتآ 

( تبیصم ) دوب هناهب  الوم  ۀناخ  هب  ندز  شتآ 

دوب هناخ  يوناب  نتشک  مصخ  دوصقم 

دید هک  ودع  دز  دگل  یحو  باب  هب  نآ  زا 

دوب هناتسآ  رد  تشپ  لوسر  ناج 

ادخ ربمغیپ  شرافس  همه  نآ  اب 

دوب هنایزات  یلع  ّیتسود  شاداپ 

یفطصم هب  نایذه  تبسن  داد  هک  سک  نآ 

دوب هناشن  ارهز  تروص  هب  شا  هنیک  زا 

دز هریغم  ارهز  هب  هنوگچ  متریح  رد 

دوب هناور  نوخ  وا  ۀنایزات  ياج  زک 

تشاذگ ناشن  شتسد  هب  غیت  فالغ  برض 
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دوب هناگی  ّیح  تمصع  هک  ییوناب  نآ 

دتفاپ ربیخ ز  ةدننک  را  دراد  قح 

دوب هناوتسا  وا  رب  لوسر  زا  سپ  ارهز 

یلع تبرغ  دنس  نیرت  يوق  بش  نآ 

دوب هنابش  نفد  هنایفخم و  عییشت 

هتخوس غاب  نیا  رد  زوسب  نابغاب  يا 

دوب هنایشآ  شهگلتق  هک  يریاط  اب 

همطاف دوب  ات  همطاف  هب  مسق  مثیم » »

دوب هناش  هب  شنامز  ماما  مغ  راب 

----------

دوب رت  هریت  رشحم  حبص  زا  بش  هک  بش  نآ 

( تبیصم ) دوب رت  هریت  رشحم  حبص  زا  بش  هک  بش  نآ 

دوب ربخ  یب  مه  بش  غرم  نآ  زا  هک  بش  نآ 

دندوب هدیشوپ  هم  هب  مغ  تخر  هک  بش  نآ 

دندوب هدیشوپ  هیس  مه  مجنا  هک  بش  نآ 

تخیر یم  باتهم  نماد  زا  نوخ  هک  بش  نآ 

تخیر یم  بآ  ارهز  لسغ  يارب  امسا 

دوب نوچ  هک  دناد  ادخ  دناد  ادخ  بش  نآ 

دوب نوخ  دایرف و  زا  ینادنز  یلع  بلق 

نادند هب  مغ  ار  نیتسآ  هتفرگ  یلفط 
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ار دوخ  ۀلان  ات 
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ناهنپ هنیس  رد  دنک 

هدید کشا  اب  نینمؤملاریما  بش  نآ 

هدیهش رای  رکیپ  اهنت  تسش  یم 

هنایفخم بش  کیرات  رد  تسش  یم 

هنایزات ياج  هاگ  یلیس  ياج  هگ 

تسش نتشیوخ  زا  تسد  تفر و  اپ  زا  راب  دص 

تسش نهریپ  نورد  رد  ار  دوخ  ناناج 

شوماخ مارآ و  دوخ  رای  مسج  تسش  یم 

شوپ هیس  یلفط  هگن  شتسد  رب  درکیم 

ار ندب  نینوخ  نآ  دیچیپ  نفک  رد  دوخ 

ار نتشیوخ  ناج  هکلب  هن  ندب  نینوخ 

تسب نخس  زا  بل  اون  زا  يان  هگن  زا  مشچ 

تسب نفک  دنب  ترسح و  تسد  دوشگب 

هراظن ار  بکوک  هریت  نآ  داتف  هگان 

هراتس ود  شباتفآ  درگب  نایرگ 

دندوب هداتفا  شوگز  هک  هراوشوگ  ود 

دندوب هداتفا  شومخ  یئاهنت  كاخ  رب 

هنایشآ یب  نایشآ  رد  ریاط  ود 

هنارت زا  شوماخ  هدیدرگ  لبلب  ود 

دندوب هدرب  رس  مه  لاب  رد  یسک  یب  زا 
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دندوب هدرم  ردام  مسج  رانک  یئوگ 

هزات تشگ  هرابود  الوم  لد  غاد 

هزانج ياپ  ادص  دز  ار  اه  هناحیر 

دیئایب تبرغ  بش  ناریگ  هشوگ  ياک 

دیئامن ردام  اب  شیوخ  عادو  رخآ 

دندیرپ اج  زا  ناریاط  هتسکش  رپ  نآ 

دندیود ردام  بناج  نازیخ  ناتفا و 

دنتفرگرب رد  وا  مسج  نیریش  ناج  نوچ 

دنتفرگ رپرپ  ۀلال  نآ  زا  هسوب  لگ 

دمآرب یهآ  نفک  قمع  زا  هرابکی 

دمآ ردام  ياهتسد  نوریب  هلان  اب 

هنیدم شوماخ  دیشروخ  بش  بلق  رد 

هنیس هب  ار  شهام  ود  ره  يور  تشاذگب 

یم
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دریگب ناج  نالفطز  یبات  یب  تساوخ 

دریگب نایاپ  یلع  رمع  ات  تفریم 

باتشپ باتشپ  یلع  دمآ  ادن  هگان 

بایرد بایرد  ار  یحو  ياه  هنادرُد 

دنریگب رب  رد  نینچ  ار  ارهز  راذگم 

دنریمب ردام  هنیس  يور  راذگم 

نک ادخ  رهب  زا  یمحر  ار  کلم  لیخ 

نک ادج  ار  ناتمیتی  ردام  رکیپ  زا 

----------

" همطاف يور  ادخ  لوسر  ۀنییآ 

( تبیصم " ) همطاف يور  ادخ  لوسر  ۀنییآ 

" همطاف يوم  کی  هب  هتسب  دوجو ، ناج 

ناشن شا  یفخم  مرح  زا  تسین  هکنآ  اب 

" همطاف يوک  رد  هدش  مگ  هنیدم  رهش 

دینش وا  زا  دّمحم  هچ  رگا  تشهب  يوب 

" همطاف يوب  دهد  تشهب  مسق  هللااب 

شیوخ تسد  ود  ولهپ  هب  تفرگ  لسر  متخ 

" همطاف يولهپ  هب  دروخ  هک  دگل  نآ  زا 

تسکش رجش  داتف و  هردس  دیمد و  یبوط 

" همطاف يوجلد  تماق  دیمخ  یتقو 
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لییربج لاب  رپ و  تخوس  یحو  باب  نوچ 

" همطاف يوسیگ  هب  هلعش  وچ  دش  کیدزن 

تسد ادخ ز  تسد  تقاط  تفر  راگنا 

" همطاف يوزاب  هب  دروخ  هک  یتبرض  نآز 

! نم يادخ  تملظ !؟ ةدرپ  رون و  تایآ 

" همطاف يور  اجک  وید  دیلپ  تسد 

! یلع همطاف ، زا  هدش  لجخ  فرط  کی  زا 

" همطاف يوس  نسح ، هاگن  فرط  کی  زا 

دنام هتفگن  شزار  همطاف  هچ  رگا  مثیم » »

" همطاف يوگ  نخس  تسه  هشیمه  نسحم 

----------

دوبن رذآ  ۀلعش  تلاسر ، شاداپ  رجا و 

( تبیصم ) دوبن رذآ  ۀلعش  تلاسر ، شاداپ  رجا و 

دوبن ربمغیپ  تخد  قح  رازآ ، همه  نیا 

وید تسد  برض  اروحلا و  هیسنا  ةرهچ 

؟ دوبن رواد  ۀبوبحم  رگم  رخآ  همطاف 

! هآ تفگ  الوم  دیدرگ و  نیمز  شقن  همطاف 

دوبن رفعج  هزمح و  بانج  اجنآ  فیح ! فیح !

تسکش مهرد  وا  ياضعا  همه  رد  راشف  زا 

دوبن ردام  شرس  يالاب  دناوخ و  یم  ار  هضف 
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الوم تسد  اما  تسکشب  وا  تسد 
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دوشگ ار 

دوبن ردیح  يرای  ناوت  ار  سک  وا  ریغ 

داتفوا رد  سپ  رد  اهنت  ياهنت  همطاف 

دوبن روای  ار  همولظم  نآ  هضف  زج  سک  چیه 

دندز ار  ارهز  هک  نمشد  همه  نآ  نایم  رد 

دوبن رفاک  ذفنق  زا  سک  چیه  رت  لد  گنس 

تسکش یم  ار  فدص  اپ  اب  رگدادیب  لتاق 

دوبن رهوگ  رگم  رخآ  فدص  نآ  نایم  رد 

دنرب یم  لُگ  ازع  بحاص  لد  يالست  رب 

! دوبن رتهب  لگ  هتسد  مزیه  اجنیا ز  اییوگ 

یحو تیب  رب  نک  میسرت  ار  عارصم  نیا  مثیم »! »

دوبن رثوک  ةروس  مارتحا  هنایزات 

----------

ار ام  هناخ  نسحم  لتق  زا  دعب  هدرک  مگ  لجا 

( تبیصم ) ار ام  هناخ  نسحم  لتق  زا  دعب  هدرک  مگ  لجا 

ار اپ  زا  هداتفا  نم  نک  يرای  گرم  يا  ایب 

هناش منز  ار  بنیز  يوسیگ  ات  هدنام  یتسد  هن 

ار ارحص  هار  مریگ  هیرگ  يارب  ات  ییاپ  هن 

قح تسد  يرای  رب  هک  منونمم  تسد ،  يا  وت  ز 

ار ارهز  رجا  ذفنق  غیت  فالغ  زا  یتفرگ 
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هداتفا نم  هتسکشب ،  وت  نمشد ،  همه  اهنت ،  یلع 

؟  ار اهنت  رای  نآ  نک  يرای  هک  سپ  ار ،  ادخ 

نایرگ نم  رهب  زا  یلع  نایرگ  یلع  رهب  زا  نم 

ار ام  دهد  يرادلد  هدیدمغ  بنیز  تبون  هب 

الاب ارم  حورجم  تسد  ملاس  تسد  يا  ربب 

ار الوم  کشا  هرطق  هرطق  مریگب  تروص  زا  هک 

میرگ یلع  رب  ات  ما  هدنادرگ  رس  رود  ار  لجا 

ار ایند  كرت  مدوب  هتفگ  رد  نآ  تشپ  هنرگ  و 

ارهز هناخ  شتآ  دود  زا  هدمآ  شوپ  هیس 
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ار اهاط  نارادازع  يدردمه  دندرک  شوخ  هچ 

تلاح نآ  رد  نم  تسکش و  ولهپ  هدز و  یلیس  ودع 

ار اباب  تسد  تروص  هب  هگ  ولهپ  هب  مدید  یهگ 

نتفگ زا  مشوماخ  متسب و  بل  مدرد و  اپارس 

ار امسا  منیب  بنیز  مشچ  زا  رود  هک  یهاگ  رگم 

شزوس ناج  دایرف  هلان و  مظن و  تسام  فقو  وچ 

ار اپ  زا  هداتفا  مثیم )  ) مریگ تسد  رشحم  هب 

----------

دش هتشک  ارهز  تاداس ، يا  دیشوماخ  هچ  زا 

( تبیصم ) دش هتشک  ارهز  تاداس ، يا  دیشوماخ  هچ  زا 

دش هتشک  ام  ربمغیپ  رتخد  ام  رب  ياو 

رکن يرای  ترتخد  زا  سک  چیه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

دش هتشک  اهنت  همولظم  نآ  هچوک  نایم  رد 

دنهد نیکست  ردپ  ربق  رس  ار  یمیتی  ره 

دش هتشک  اباب  ربق  رانک  ربمغیپ  تخد 

ناج داد  یعیبط  گرم  اب  هک  يوگ  یم  مصخ 

دش هتشک  ارهز  دنگوس  مروخیم  نآرق  هب  نم 

؟ يدز ار  ارهز  هچ  زا  هریغم  تتسد  دنکشب 

دش هتشک  اج  نامه  ارهز  یئوت  ارهز  لتاق 

تسا همطاف  تیالو  هار  ینابرق  نیلوا 
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دش هتشک  الوم  مشچ  شیپ  دوب و  الوم  رای 

دندز ار  ارهز  هس  ره  هریغم  یناث  ذفنق و 

دش هتشک  یلاعتیراب  تمصع  نآ  اهراب 

رد تشپ  زا  شوگب  دماک  يا  هلان  يادص  اب 

دش هتشک  اجنامه  ارهز  دش  مولعم  همه  رب 

یضترم تیب  هب  مثیم )  ) نانمشد موجه  اب 

دش هتشک  اوقت  نامیا و  تمصع و  داد و  لدع و 

----------

زور ود  داتفه و  تفای  نایاپ  وچ  ریدغ  زا 

( تبیصم ) زور ود  داتفه و  تفای  نایاپ  وچ  ریدغ  زا 

زوس روش و  اپارس  برثی  یبن  غاد  زا  تشگ 

زوت هنیک  مصخ  كالول  هجاوخ ي  گرم  دعب 

زورب ار  دوخ  تنیط  ثبُخ  كرش و  رفک و  داد 

بصغ دادیب  هر  زا  ار  ِّقح  ریش  ّقح  درک 

بصن دیدرگ  دمص  ياج  منص  میوگ  یم  شاف 

تفرگ ار  ملاع  تساوخرب  یشتآ  هفیقس  زا 

تفرگ ار  مدآ  لسن  مشچ  رشح ، ات  نآ  دود 

مکحم تایآ  نماد  شیاه  هلعش 
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تفرگ ار 

تفرگ ار  مظعا  هللا  تیب  ارهز و  نماد 

دش ران  نآ  همعط ي  تّوبن  یحو و  زکرم 

دش راوید  رد و  ارهز ، نسحم و  هاگلتق 

تسکش رد  ار  ادخ  تیب  نانمشد  موجه  زا 

تسکش ربمغیپ  يولهپ  وگم  ارهز  يولهپ 

تسکش ردیح  هنیس ي  دمحا  بلق  نآرق  نکر 

تسکش ربیخ  حتاف  نکر  ود  ره  میوگ  شاف 

دش هتشک  اجنآ  رد  نسحم  دگل  کی  اب  ًارهاظ 

دش هتشک  ارهز  دالوا  مّوس  کی  ًانطاب 

تسا نسحم  رپرپ  هدیدرگ  هتفکشن ي  هچنغ ي 

تسا نسحم  ردام  نطب  رد  ردپ  هار  هتشک ي 

تسا نسحم  رثوک  ّیقاس  ینابرق  نیلّوا 

تسا نسحم  ربمیپ  لآ  ّتیمولظم  رهُم 

داد راثیا  بتکم  رد  ناج  هک  ارهز  نسحم 

داد راوید  رد و  نیب  ردپ  ّيرای  هب  ناج 

تسادخ نوناق  يایحا  نماض  نسحم  نوخ 

تسایبنالا متخ  نوخ  ردیح  نوخ  نسحم  نوخ 

تسافطصم ناتسوب  رایبآ  نسحم  نوخ 

تساقب بآ  ار  دیحوت  نبلُگ  نسحم  نوخ 
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تخرد زا  دش  ادج  دوب و  يا  هویم  هدیسر  ان 

تخرد اب  دش  اه  هچ  اجنیاک  ادخ  زج  دنادن  سک 

دیدن ار  ردارب  راسخر  هک  نسحم  زا  فیح 

دیدن ار  ردام  دیدرگ و  ادف  ردام  رب  رد 

دیدن ار  ردیح  کیل  ردیح  هار  رد  ناج  داد 

دیدن ار  رهاوخ  يور  ردام  يور  اباب  يور 

دش هتشک  تدایس  تیب  رد  هدازان  یکدوک 

دش هتشک  تدالو  زا  شیپ  وا  هک  كدوک  نآ  زا  فیح 

دش زاب  تمایق  ات  هنیک  باب  هفیقس  زا 

هفیقس زا 
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دش زاغآ  یشک  ّقح  روج و  ملظ و 

دش زاس  تفالخ  بصغ  همغن ي  هفیقس  زا 

دش زاورپ  رد  هنتف  تشز  غاز  هفیقس  زا 

دوب زور  نآ  افج  دادیب و  زاغآ  امثیم » »

دوب زور  نآ  یفطصم  لآ  ياروشاع  زور 

----------

دز یم  هنابز  شتآ  دیحوت  راز  هلال  زا 

( تبیصم  ) دز یم  هنابز  شتآ  دیحوت  راز  هلال  زا 

دز یم  هنارت  لبلب  رپرپ  دوب  هتشگ  لگ 

دوب لگ  هتفکش  ون  کی  تیالو  نشلگ  رد 

دز یم  هناوج  لگ  نآ  نیچلگ  تشاذگ  یم  رگ 

ار مردام  هک  مدید  مدوب  هداتسیا  نم 

دز یم  هناخب  یهاگ  هچوک  هب  یهگ  لتاق 

وزاب تسد و  هب  یهاگ  ولهپ  تشپ و  هب  یهاگ 

دز یم  هناش  هب  یهاگ  تروص  مشچ و  هب  یهاگ 

هریغم اب  تسد  مه  ذفنق  دوب  هدیدرگ 

دز یم  هنایزات  نیا  ریشمش  فالغ  اب  وا 

تورم یب  دایص  تخوس  یم  غاب  هک  یتقو 

دز یم  هنایشآ  رد  ار  رپ  هتسکش  غرم 

ار ردپ  نداد  ناج  مدید  شیوخ  مشچ  اب 
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دز یم  هناتسآ  رد  ردام  هک  يا  هلان  زا 

ناشیرپ ارم  يوم  دیدیم  هک  اهزور  نیا 

دز یم  هناش  تسد ، اب  تسش  یم  هدید  کشا  اب 

( مثیم  ) راز بلق  زا  مغ  نیا  حرش  ماگنه 

دز یم  هنابز  شتآ  ام  ۀناخ  دننام 

----------

هدش مرای  تبرت  بالگ  بشما  نم  کشا 

( تبیصم ) هدش مرای  تبرت  بالگ  بشما  نم  کشا 

هدش مرادیب  مشچ  يارب  نایرگ  مه  باوخ 

راضتحا مبیبط  هتشگ ، مندنک  ناج  یگدنز 

هدش مراتسرپ  ییاهنت  هتشگ ، مغ  میوراد 

دنا هدیچیپ  ما  هنیس  رد  تا  یفخم  ياهدرد 

هدش مرابنوخ  مشچ  زا  ناور  تیولهپ  نوخ 

ناتسآ نیا  رد  زا  مروبع  هدیدرگ  تخس 

هدش مراوید  شقن  تهانگ  یب  لفط  سکع 

هدش هناخازع  وت  یب  ام  کیرات  ۀناخ 

هدش مرادازع  لفط  ازع  بحاص  رتشیب 

تفر تسد  زا  ما  هچنغ  رپرپ ، دیدرگ  ما  هلال 

رد هریغم  يور  ندید 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1747 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش مراخ  رگج 

هدز شتآ  رتشیب  ار  ملد  ذفنق  ةدنخ 

! هدش مراز  لد  مخز  مهرم  یناث  نعط 

ریدغ رد  تعیب  درک  نم  اب  هک  يراکمتس  نآ 

هدش مرای  لتاق  هفیقس ، لیکشت  هداد 

نمجنا نایم  رد  یعمش  دننام  وت  دعب 

هدش مراک  ندش ، تکاس  نتخوس ، نتشگ ، بآ 

تخوسن نم  رب  شلد  سک  تبرغ  مایا  رد  هچرگ 

هدش مرات  بش  فقو  رحس  ات  مثیم »  » زوس

----------

نم رس  رب  تخیر  هناخ  ِرد  مصخ ، هچ  رگا 

( تبیصم  ) نم رس  رب  تخیر  هناخ  ِرد  مصخ ، هچ  رگا 

نم رهوش  يارب  زا  دینک  هیرگ  تساور 

هدرک تا  هتسخ  تخس  نم  ۀیرگ  هنیدم 

نم رخآ  ياهزور  دَوب  هک  نک  لالح 

دیزرل یم  دندز و  یم  ارم  تساوگ  ادخ 

نم رتخد  شوگ ، هب  دزرل  هک  هراوشوگ  وچ 

 یلع هاگن  رت  تخس  دَوب  هنایزات  ز 

نم ربارب  رد  هنابیرغ  هداتسیا  هک 

وگب هورگ  نیا  هب  یبیرغ ؟ هتفگ  هک  یلع !
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نم رکشل  مامت  اهنت ، همطاف  تسه  هک 

تمحز هدم  ار  شیوخ  نم  يرای  يارب 

نم روای  وت  ۀهامشش  هدش  رد  تشپ  هک 

رگنس هدش  رد  راوید و ، هدش  نم  هانپ 

نم رگنس  تفرگ  شتآ  ولهپ و  تسکش 

يراتسرپ دنک  نم  زا  هک  تسین  هجیدخ 

نم ردام  تسا  بنیز  رگد  دعب  هب  نیا  زا 

دننکن متدایع  هنیدم  نانز  رگد 

نم رتسب  رانک  دیآ  ملتاق  هک  رگم 

« مثیم  » زا تعافش  تمارک  فطل و  منک ز 

دید ة ِکشا  شملق  زا  دزیر  هک 
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نم رت 

----------

مراک دش  هیرگ  زور  ره  بش و  ره  هچ  رگا 

( تبیصم  ) مراک دش  هیرگ  زور  ره  بش و  ره  هچ  رگا 

مراب یم  کشا  وت  رب  یلع  تساوگ  ادخ 

ارم تسد  دننکشب  رگا  راب  رازه 

مراد یمن  رب  تسد  وت  يرای  یمد ز 

دنام یفخم  هچ  رگا  رامسم  هنیس و  ثیدح 

مراد ما  هنیس  هب  هتفگن  مخز  رازه 

دنگوس متبرغ  کشا  بش و  ياه  هلان  هب 

مراذگب بیرغ  ار  یلع  هک  مین  نآ  نم 

بش ره  نم  شیوخ و  درد  دَرب  هاچ  هب  یلع 

مراب یم  کشرس  هام و ، هب  هاگن  منک 

دنداد در  باوج  تیامح ، ياج  هب  ارم 

مرازیب هنیدم  لها  تساوگ ز  ادخ 

ردپ دزن  هب  مور  یم  نوچ  هک  تسا  یتقیقح 

مراسخر هب  كدف  بصغ  ۀناشن  دَوب 

تشک الوم  ياه  هصغ  رسپ ، غاد  هن  ارم 

مرایسب دندز  هناخ  رد  رب  هچ  رگا 

« مثیم  » دشن یسک  نمشد  همه  نآ  نایم 
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مرای رگد  ما  ههامشش  نسحم  ریغ  هب 

----------

منیمز شقن  دنک  نمشد  رگا 

( تبیصم  ) منیمز شقن  دنک  نمشد  رگا 

منیمی زا  راسی و  زا  ملظ  دسر 

هنیس هب  مراد  سفن  ات  نآرق  هب 

منینمؤملاریما رادفرط 

تیامح نم  زا  درکن  سک  هچ  رگا 

منید تسا و  ْنیِد  یلع  زا  تیامح 

مماما يوم  کی  نابرق  دوش 

منینزان لفط  راب  نارازه 

یلیس ربا  يا  ریگب  ار  مهاگن 

منیبن ار  ردیح  یمولظم  هک 

ینیعم هن  يرای  هن  نمشد ، همه 

راوید طقف 
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منیعم رای و  دش 

هنایزات زا  دش  حورجم  منت 

منیا نم  ذفنق  نزب  ذفنق  نزب 

هریغم تتسد  دنکشب  یهلا 

منیلسرملا متخ  تخد  نم  نزب 

ار دوخ  گرم  رواد  مدرک ز  بلط 

منیّمآ غرم  هار  رد  دوب 

ییوگب ارهز  زا  مثیم  دیاب  وت 

منیرفآ نومضم  وت  عبط  رد  هک 

----------

مرابدص یحو  تیب  نیا  رد  دنشک  رگا 

( تبیصم  ) مرابدص یحو  تیب  نیا  رد  دنشک  رگا 

مراد یمن  رب  تسد  مدوخ  ماما  زا  نم 

ما هدش  رپس  یلع  عافد  يارب  زا  نم 

مران ۀلعش  دزوسب ز  هرهچ  هک  وگب 

مدش دیهش  ردام  نم  هک  رکش  رازه 

مراد شا  يرای  هب  رگید  كدوک  راهچ 

وزاب هن  هنیس  هن  ولهپ  هب  هن  رسپ  رب  هن 

مراب یم  هدید  ود  زا  کشا  وت  يارب  یلع ،

دندز رانک  ارم  هچ  رگا  هنایزات  هب 
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مراذگب هنوگچ  نمشد  ۀنایم  ار  وت 

دیسیونب ثیدح  نیا  ما  هدشمگ  ربق  هب 

مرای ةدیهش  یناوج  نس  هب  نم  هک 

زونه هتفرن  رد  راوید و  ۀصق  هم ز  ود 

مرادیب حبص  هب  ات  بش  هدز  سفن  سفن 

رایسب منک  یم  هیرگ  یلع  ياهدرد  هب 

مرایسب درد  هبرض  نآ  زا  دشاب  هچ  رگا 

تباث ار  مصخ  ملظ  منک  هکنآ  يارب 

مرآ تسد  يور  هب  ار  دوخ  نسحم  رشح  هب 

مثیم لد  زا  دزیخ  امش  هآ  رارش 

مراثآ هنادواج  دوش  هک  دنک  ادخ 

----------

مرابدص یحو  تیب  نیا  رد  دنشک  رگا 

( تبیصم  ) مرابدص یحو  تیب  نیا  رد  دنشک  رگا 

مراد یمن  رب  تسد  مدوخ  ماما  زا  نم 

ما هدش  رپس  یلع  عافد  يارب  زا  نم 

مران ۀلعش  دزوسب ز  هرهچ  هک  وگب 

مدش دیهش  ردام  نم  هک  رکش  رازه 

مراد شا  يرای  هب  رگید  كدوک  راهچ 

وزاب هن  هنیس  هن  ولهپ  هب  هن  رسپ  رب  هن 
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مراب یم  هدید  ود  زا  کشا  وت  يارب  یلع ،

دندز رانک  ارم  هچ  رگا  هنایزات  هب 

ۀنایم ار  وت 
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مراذگب هنوگچ  نمشد 

دیسیونب ثیدح  نیا  ما  هدشمگ  ربق  هب 

مرای ةدیهش  یناوج  نس  هب  نم  هک 

زونه هتفرن  رد  راوید و  ۀصق  هم ز  ود 

مرادیب حبص  هب  ات  بش  هدز  سفن  سفن 

رایسب منک  یم  هیرگ  یلع  ياهدرد  هب 

مرایسب درد  هبرض  نآ  زا  دشاب  هچ  رگا 

تباث ار  مصخ  ملظ  منک  هکنآ  يارب 

مرآ تسد  يور  هب  ار  دوخ  نسحم  رشح  هب 

مثیم لد  زا  دزیخ  امش  هآ  رارش 

مراثآ هنادواج  دوش  هک  دنک  ادخ 

----------

مدید نم  هچنآ  دنیبن  مه  نمشد  مشچ  یهلا 

( تبیصم  ) مدید نم  هچنآ  دنیبن  مه  نمشد  مشچ  یهلا 

مدید نمچ  رد  ار  ملگ  اهنت  نازخ  لاماپ  هک 

هناخ رد  دنتشک  ارم  ياهوزرآ  غارچ 

مدید نزحلا  تیب  نیا  رد  بش  زا  دوخ  زور  رت  هیس 

ار دوخ  روای  اهنت  هکنم  منام  هدنز  هنوگچ 

مدید نتشیوخ  مشچ  ود  اب  هنایزات  ریزب 

مدنادرگ وچ  ور  هریغم  تسد  رب  دوب  مهاگن 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1755 

http://www.ghaemiyeh.com


مدید نسح  مشچ  رد  کشا  لیس  مشچ و  مدوشگ 

نآ زا  دعب  دنتشک و  ارم  يارهز  هناخ  رانک 

مدید نز  هدنخ  مکشا  هب  ار  وا  لتاق  دجسم  هب 

هتسب رس  تشاد  يزار  همولظم  نآ  هنیس  نورد 

مدید نهریپ  زا  راکشآ  ارنآ  راثآ  نم  هک 

میوگ یم  ردقنآ  مرس  رب  دمآ  هچ  میوگ  یمن 

مدید ندب  نآ  لسغ  ماگنه  ار  شیوخ  گرم  هک 

دیآ نورب  لد  زا  نم  هآ  اب  نم  ناج  یهلا 

مدید نفک  رد  ار  دوخ  نینوخ  ۀلال  بشنآ  هک 

هیرگ يراد  رمع  ات  نم  یّمولظم  هب 
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« مثیم  » نک

مدید نمجنا  نایم  اهنت  ار  شیوخ  يرمع  هک 

----------

! نم رهوش  هنیدم ! نیشن  هناخ  ماما 

( تبیصم ! ) نم رهوش  هنیدم ! نیشن  هناخ  ماما 

نم رخآ  زور  تسا  هدیسر  هک  نک  لالح 

وت ۀناخ  هب  همطاف  زا  هک  تساوگ  ادخ 

! نم رسمه  هناگی  يا  هدزنرس  فالخ 

هدب لسغ  هنابش  یناهن  روط  هب  ارم 

نم رکیپ  عمش ، لثم  هدش  بآ  هچرگا 

ارم دوبک  تروص  ندب و  یهایس 

نم ردام  هجیدخ ، دنیبن  هک  دنک  ادخ 

وت ۀناخ  راد  هناخ  دوش  دعب  هب  نیازا 

نم رتخد  هلاسراچ  دوخ  ردام  ياج  هب 

! یلع هتسبن  دوخ  مشچ  وت  یماح  زونه 

؟ نم رتسب  رانک  یتسشن  بیرغ  ارچ 

مرگج رب  تسا  هدز  شتآ  وت  ربص  توکس و 

نم رطاخ  هب  نک  هیرگ  یمک  ربص ؟ ردقچ 

راوید رد و  نآ  نیب  وت  يرای  يارب 

نم روای  وت  نسحم  زج  هب  دوبن  یسک 
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وت زا  مه  زاب  هتشک  مدش  راب  رازه 

نم ربهر  تس  یلع  متفگ : مدرک و  عافد 

!« مثیم  » همطاف راسخر  شتآ و  رارش 

؟ نم رواب  هنوگچ  ایآ  دوش  نم ! يادخ 

----------

تسادیپ گرب  میوزرآ  لخن  هب  بشما 

( تبیصم  ) تسادیپ گرب  میوزرآ  لخن  هب  بشما 

تسادیپ گرم  ناشن  مدرز  هرهچ  رد 

دیراذگاو دوخ  رتسب  رد  ارم  بشما 

دیراذگ اهنت  ار  یحو  تیب  رامیب 

بشما تسا  مامتا  هب  ور  موجه  نارود 

بشما تسا  ماب  بل  رب  مرمع  دیشروخ 

اشاح هک  ار  بنیز  هناخ  زا  دیرب  نوریب 

اشامت رتخد  دنک  ناج و  دهد  ردام 

دنیشن دجسم  رد  هک  ار  الوم  دیئوگ 

دنیبن دوخ  مشچ  هب  ار  شرای  گرم  ات 

مشیوخ نادنزرف  کشا  زا  هدز  تلجخ 

وت امسا 
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مشیپ شاب  ندرم  تقو  اهنت 

یئوشن خر  متام  کشا  زا  نسح  شیپ 

یئوگن یفرح  یلع  اب  منیسح  ناج 

مدرک هناخ  راک  دوب ، رخآ  زور  نوچ 

مدرک هناش  ار  دوخ  نادنزرف  يوسیگ 

؟ ءامسا دوب  مزامن  رد  یلاح  هچ  دید 

ءامسا دوب  مزاین  زار و  نیرخآ  نیا 

نکفیب میوس  ار  شیوخ  هاگن  رخآ 

نکفیب میور  رب  هدرپ  کنیا  مباوخیم 

نز افخ  رد  لد  زا  هلان  يرانک  نیشنب 

نز ادص  رگید  يا  هظحل  ار  دوخ  يوناب 

نم ما  هتفخ  رتسب  هب  شماخ  رگا  يدید 

نم ما  هتفر  ربمیپ  شیپ  مدش ، تحار 

هناخ هب  مموصعم  لافطا  نوچ  دنیآ 

؟ هن ای  وت  يرادربخ  ردام  زا  دنسرپ 

ردام تسا  بات  یب  شوماخ و  رگا  دندید 

ردام تسا  باوخ  وگب  اهنآ  اب  هتسهآ 

دنداهن ور  مناکدوک  هرجح  يوس  نوچ 

دنداتف مروجنر  مسج  يور  هرابکی 

دنریگب رب  رد  منت  اهتعاس  راذگم 
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دنریمب نم  رانک  مه  نانآ  راذگم 

ار نینزان  لفط  ود  نآ  دجسم  تسرفب 

ار نینمؤملاریما  منیلاب  دنرآک 

دنریگب مغ  کشا و  مزب  میارب  اهبش 

دنریگب متام  هدز  شتآ  هناخ  رد 

نم ةدازآ  بنیز  اب  وگب  نم  زا 

نم ةداجس  دوش  يراذگم  هدیچرب 

تساجنیا بنیز  مراگدای  اما  متفر  نم 

تساجنیا بش  ره  میاعد  گنهآ  رارکت 

----------

دندز نانج  غاب  هب  هلعش  میحج ، لها 

( تبیصم ) دندز نانج  غاب  هب  هلعش  میحج ، لها 

دندز نامسآ  تفه  هب  هرارش  ررش  نیا  اب 

غیت فالغ  برض  هنایزات و  برض  اب 

دندز ناج  ياپ  ات  همطاف  كاپ  مسج  رب 

، ایربک سومان  هب  ریدغ  ۀنیک  اب 
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دندز ناوت ، هفیقس  لها  دنتشاد  ات 

دوب راگدرورپ  فحصم  هک  یتروص  رب 

دندز نامز  ماما  مشچ  شیپ  هب  یلیس 

لوسر ربنم  رس  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

؟ دندز نابز  مخز  همطاف  هب  هتسشنب و 

ار تشهب  يامه  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

دوب هناهب  الوم  ندرب  هناخ ، نیب  زا 

دندز ناما  یب  ار  همطاف  هتشگن ، دراو 

دورو رد  دنتفرگن  رگا  لوخد  نذا 

؟ دندز ناتسآ  رد  هب  دگل  ارچ  رگید 

همطاف يوزاب  هب  دروخ  هک  يا  هبرض  نآ 

دندز نایعیش  رگج  رب  رشح  زور  ات 

دیسر وا  يولهپ  هب  هک  دگل  نامه  مثیم »! »

دندز نامگ  یب  ادخ  لوسر  يولهپ  رب 

----------

وت رب  ياو  هنیس  شتآ  يا 

( تبیصم  ) وت رب  ياو  هنیس  شتآ  يا 

وت رب  ياو  هنیدم  رهش  يا 

هرامه نوخ  رابب  هدید  يا 

هرابود لد  آرب ز  هلان  يا 
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ترتع راهب  نازخ  هدیدرگ 

ترتع راید  رد  هدمآ  مغ 

كاچ رگج  رب  دننز  هتسد  کی 

كالول هاش  گرم  هب  دنیرگ 

تسا شورخ  نز  درم و  ۀنیس  رد 

تسا شوگ  هب  ادّمحم  دایرف 

اه نمرها  موش  هّنتف  زا 

اهنت دندش  یلع  نآرق و 

هنیدم سّدقم  رهش  رد 

هنیک باب  هرابود  باب  دش 

تیّلهاج روط  هب  هتسد  کی 

تیّلهاج رود  هب  هتشگ  رب 

اه بطح  ناششود  هب  هنتف  زا 

اه بهلوبا  زا  رت  تاذ  َدب 

هفیلخ تب  وچمه  هتخاس  دوخ 

هفیقس زا  رس  نورب  هدروآ 

دای زا  هدرب  ریدغ  نامیپ 

دایرف هدیشک  یلع  ضغب  اب 

هک یمصخ 
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دوب نیمک  رد  هرامه 

دوب نیتسآ  نورد  هک  يرام 

هتسشن يدمحا  ربنم  رب 

هتسکش يدّمحم  نامیپ 

هلیح ماد  رازه  هدنکفا 

هلیبق رد  دزد  وچ  هدرک  اج 

تیاهن یب  ملظ  هک ز  ادرد 

تیالو رد  هدش  دودسم 

دیتسم هچ  زا  هنیدم  لها  يا 

دیتسکش ار  لوسر  نامیپ 

شوماخ دیا  هتسشن  دنچ  ات 

شوه زا  دیا  هتفر  هک  راگنا 

نآرق مامز  فک  هداد ز  يا 

نآرق ماما  ارچ  تساهنت 

دییاهدرد مامت  لفاغ ز 

دییاهدرم هیبش  درمان و 

هچ زا  دیا  هتسسگ  دنویپ 

هچ زا  دیا  هتسشن  شوماخ 

الاب هتفر  دود  هک  دیزیخ 

یلاعتقح تیب  خرچ ز  رب 
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تسارهز يارس  رد  هب  نمشد 

تسارهز يادص  نیا  نم  ياو  يا 

تسا هناشن  همطاف  يوزاب  رب 

تسا هنایزات  هریغم  تسد  رد 

دنداهن اپ  لوسر  تیب  رد 

دنداد راشف  بضغ  هب  ار  رد 

دوب رگد  یتمایق  هللاو 

دوب رد  تشپ  زیزع  يارهز 

دش ادا  شوخ  لوسر  شاداپ 

دش ادج  شرثوک  هیآ ز  کی 

دوب شا  هتفهن  رُد  هیآ  نآ 

دوب شا  هتفکشان  لگ  نسحم 

شمام يور  دیدن  هک  نسحم 

شماما يرای  هب  هتشک  دش 

ییادف نیلّوا  دش  هک  نسحم 

ییادخ تیالو  ّطخ  رد 

شهآ دنام  هنیس  هب  هک  نسحم 

شهاگلتق لوتب  شوغآ 

یهلا رضحم  هب  هک  نسحم 

یهاوگ دهد  ار  هعجاف  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1764 

http://www.ghaemiyeh.com


ردام درف  رای  هک  هن  نسحم 

ردام درد  مامت  دایرف 

شرازه دص  مالس  هک  نسحم 

ۀتشگمگ

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1765 

http://www.ghaemiyeh.com


شرازم دوب  ام 

تدالو ناهج  رد  هتفایان 

تداهش وا  بیصن  هدیدرگ 

تیانج نیا  زا  دنک  هک  دشاب 

تیاکش ادخ  ۀمکحم  رد 

دش ادج  لگ  غاب  هچنغ ز  نوچ 

دش ادف  وا  ناج  هک  هظحل  نآ 

دش مقر  وا  نوخ  هتکن ز  نیا 

دش مک  تیبلها  مّوس  کی 

----------

وت ةدید  ِکشا  هدید  ره  هب  يا 

( تبیصم  ) وت ةدید  ِکشا  هدید  ره  هب  يا 

وت ةدینشان  درد  زا  رپ  لد 

رشح ات  اهزارفرس  رس  رب 

وت ةدیمخ  تماق  ۀیاس 

مدید ار  هنیدم  ياه  لخن 

وت ةدید  کشا  امرخ ز  هداد 

تمغ راب  ریز  هب  مخ  کلف ، مه 

وت ةدیرد  نهریپ  قفا ، مه 

دنازرل ار  هنیدم  تمایق  ات 
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وت ةدیشک  رگج  زا  ۀلان 

هعیش ۀنیس  هب  شغاد  هدنام 

وت ةدیچ  هنایزات  اب  ِلگ 

 یلع بلق  هب  سفن  هتشگ  وت  یب 

وت ةدیسر  بل  هب  ِناج  لثم 

دش مخ  یگلاس  راچ  رد  فیح 

وت ةدیشر  ِرتخد  تماق 

لادم وچمه  دنام  رامسم  ياج 

وت ةدیدغاد  بلق  يور  رب 

« مثیم  » ِلد ۀلان  سفن  ره 

وت ةدیصق  زا  دراد  يا  هلعش 

----------

لجخ ردیح  وت  يوزاب  هنیس و  تسد و  يا ز 

( تبیصم  ) لجخ ردیح  وت  يوزاب  هنیس و  تسد و  يا ز 

لجخ رد  مه  رد ، رامسم  مه  غیت ، فالغ  مه 

تینارون تعلط  باتفآ  بورغ  اب 

لجخربمغیپ يور  زا  مدق  ات  رس  ما  هتشگ 

تفر تسد  زا  تا  هنادرد  مه  تسکشب  فدص  مه 

لجخ رهوگ  زا  مدیدرگ  فدص  رهب  متخوس 

دندز بنیز  مرتخد  مشچ  شیپ  ار  مرسمه 
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لجخ رتخد  نینزان  نآ  زا  متشگ  سب  زا  مدُرم 

شرسمه زا  دشک  یم  تلجخ  درم  یهاگ  هاگ 

لجخ رسمه  زا  يدرم  ددرگن  زگره  نم  لثم 

هب یکاخ  رداچ  اب  مرسمه 
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دش زاب  هناخ 

لجخ رشحم  نماد  ات  ما  هدیدرگ  نسح  زا 

دشن نکمم  یلو  دریگ  لغب  ار  بنیز  تساوخ 

لجخ ردام  زا  رتخد  دش  لجخ  رتخد  زا  ردام 

دشن زگره  نم  لثم  دندز و  شتآ  ار  غاب 

لجخ رپرپ  هلال  زا  هچنغ و  زا  نابغاب 

دینش دوخ  شوگ  هب  ات  ینیذُخ " هّضف  ای   " گناب

لجخ ربیخ  حتاف  دش  مه  شیوخ  زینک  زا 

یلع دالوا  ناج  رب  دز  هلعش  مثیم "  " مظن

لجخ رثوک  یقاس  زا  دوب  رثوک  بل  ات 

----------

وت يامن  ادخ  يور  لد ، هدوبر  یبن  يا ز 

( تبیصم  ) وت يامن  ادخ  يور  لد ، هدوبر  یبن  يا ز 

وت ياشگ  هرگ  تسد  اشگ ، هرگ  یلع  يو ز 

تیسوب تسد  مزاع  یبن ، یبن  يور  شیپ 

وت ياعد  سمتلم  یلع ، یلع  رس  تشپ 

سفن ره  هب  تسفن  اب  نایسدق  هب  یهد  حور 

وت يادخ  ادخ  رکذ  هکیالم  زا  درب  لد 

یلع هنابش  کشا  تلد  هتفگن  درد 

وت يادص  یب  هیرگ  دوب  یلع  لد  فرح 
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دنک ادا  ار  وت  قح  اجک  ام  هآ  هلان و 

وت يارب  دنک  هیرگ  تیدهم  هرامه  هک  زج 

نانمشد موجه  شیپ  يدش  یلع  رپس  وت 

وت يالب  رپس  دش  وت ، هانگ  یب  نسحم 

یبنلا دجسم  یهار  قح ، ریش  هتسب  يوزاب 

وت يافق  رد  نیسح  ناور ، وا  يافق  رد  وت 

ار هراوشوگ  هصق  ینک ، ناهن  یلع  ات ز 

يور يوررب ، دوب  وت  تسد 
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وت يامن  ادخ 

یمد دوش  یمن  عطق  یملاع  تساپ  هب  هک  ات 

وت ياه  ياه  هیرگ  ام ، ياو  ياو  هلان 

ام رادغاد  هنیس  وت ، غارچ  یب  تبرت 

وت ياج  تسام  لد  رد  دوب ، اجک  ره  وت  ربق 

----------

دیدمآ شوخ  ربمیپ  رهش  هب  نیرئاز  يا 

( تبیصم ) دیدمآ شوخ  ربمیپ  رهش  هب  نیرئاز  يا 

دیدمآ شوخ  رّهطم  لوتب  هناخ ي  رد 

ناتیوزرآ دوب  هک  هنیدم  نآ  تسا  نیا 

ناتیوربآ خر  هب  تسوا  رابغ  درگ و 

ایربک راونا  هک  هنیدم  نآ  تسا  نیا 

ایبنا متخ  مرح  زا  هدید  هب  دبات 

تسام تشرس  شکاخ  هک  هنیدم  نآ  تسا  نیا 

تسام تشهب  گشر  هک  هنیدم  تسا  نیا 

لوسر ترضح  رب  هک  هنیدم  نآ  تسا  نیا 

لوزن ادخ  يوسز  هدرک  یحو  تایآ 

شرد زا  ماب و  زا  هک  هنیدم  نآ  تسا  نیا 

شربمیپ ياه  همزمز  يادص  دزیخ 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ياه  همزمز  نینط  اجنیا 
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تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ذّمحم يازف  حور  رازم  اجنیا 

تسا ربمیپ  طبس  ود  هاگداز  رهش  نیا 

تسا ردیح  ارهز و  ترضح  ماقم  اجنیا 

تسا همزمز  دایرف و  هلان و  شوگ ، هب  اجنیا 

تسا همطاف  ارهز و  هیرگ ي  يادص  ییوگ 

شورخ مدبمد  رگجز  دشک  رد  راوید و 

شوگ هب  دسر  یم  اتبا  ای  يادص  ییوگ 

تسام دوبن  دوب و  یتسه و  مامت  اجنیا 

تسام دوبک  سای  نماد  تشهب  اجنیا 

دز هنابز  الوم  هناخز ي  ررش  اجنیا 

دز هنایزات  ار  همطاف  هریغم  اجنیا 

اجنیا
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دندز وا  يولهپ  هب  هبرض  هنیکز 

دندز وا  يوزاب  هب  غیت  فالغ  اجنیا 

تسا یلع  تبرت  فجن ، تسین  هچ  رگا  اجنیا 

تسا یلع  تبرغ  دنس  شا  هشوگ  هشوگ  ره 

تسا یلع  هناخ ي  رگد  يوس  عیقب و  وسکی 

تسا یلع  هناش ي  يور  هب  همطاف  توبات 

دش هراوشوگ  نیمز  شقن  شوگز ، اجنیا 

دش هراپ  هراپ  نسح  نیسح و  لد  اجنیا 

تسام بیصن  لد  مغ  هدید ، گشرس  اجنیا 

تسام بیرغ  ماما  راچ  رازم  اجنیا 

عیقب رد  دنرابن  کشا  هنوگچ  نارای 

عیقب رد  دنرادن  هعقب  ۀّمئا  اجنیا 

دسر یم  سای  لگ  يوب  هرامه  اجنیا 

دسر یم  ساّبع  ردام  ِربق  كاخ  زا 

زونه نیمزرس  نیا  زا  هلان  يادص  دزیخ 

زونه نینبلا  ما  هیرگ ي  يادص  دیآ 

نیمز نیا  تسا  نیع  ود  شخب  غورف  شکاخ 

نیمز نیا  تسا  نیسح  ياپ  ياج  هک  اریز 

دندز اپ  ِتشپ  يوبن  تمرح  هب  اجنیا 

دندز یضترم  یلع  رسمه  هب  یلیس 
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تسا رّرکم  بنیز  هلان ي  شوگ ، هب  اجنیا 

تسا ردام  رادازع  زونه  یلع  تخد 

نک زامن  سّدقم  نیمز  نیا  رد  مثیم » »

نک زاین  یب  يوس  هب  دوخ  زاین  يور 

----------

نم رهوش  نیشن  هناخ  يا  نطو  بیرغ  يا 

( تبیصم ) نم رهوش  نیشن  هناخ  يا  نطو  بیرغ  يا 

نم رب  رد  نیشنب  یئادج  ماگنه  هدش 

نم رت  مشچ  وت  هب  دیرگب  هک  ات  نیشنب 

نم روای  یب  ربهر  يا  نک  هیرگ  نیشنب 

دوش هراب  رگد  زاب  وت  ةدقع  نک  هیرگ 

دوش هراپ  تلد  هودنا ، تدش  زا  مسرت 

نوخ همطاف  لد  يا 
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وت يراتفرگ  رهب 

وت يراز  هدش  ریگولگ  هنیس  رد  هک  يا 

وت يراداوه  هب  دزیخ  هک  تسین  رفن  کی 

وت يرای  منک  هک  مرادن  تسد  منک  هچ 

مداتفا اپز  رابدص  هک  زورنآ  دای 

مداتسا اپ  رس  یبیرغ  وت  مدید  زاب 

كاچ هدز  نابیرگ  ربص ، تمغ  دای  اب  هک  يا 

كاپ وت  نامشچز  کشا  منک  هک  رت آ  شیپ 

كاله درک  ار  همطاف  وت ، ۀصغ  رت  شیب 

كاخ هب  راپسب  ملسغ و  هدب  کیرات  بش 

نم لد  یمارگ  ناج  يا  وتز  ددرگ  هجنر 

نم لتاق  یمدق  دیآ  نم  عییشت  هب  رگ 

مدیدرگ یم  وت  راوخمغ  مدوب و  یم  شاک 

مدیدرگ یم  وت  رادفرط  گرم  مد  ات 

مدیدرگیم وت  رای  ودع  نیب  رد  زاب 

مدیدرگ یم  وت  رازلگ  رپرپ  ۀلال 

نم لصاح  تمغز  هرابود  تخوس  یم  شاک 

نم لتاق  وت  هر  رد  ارم  تشک  یم  زاب 

----------

ملاع همه  تکاپ  تبرت  رد  هدشمگ  يا 
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( تبیصم ) ملاع همه  تکاپ  تبرت  رد  هدشمگ  يا 

مدآ ردام  يا  لسر  متخ  رتخد  يا 

كاخ هرک ي  مشچ  هب  كالفا  هروصنم ي 

متاخ ربمغیپ  رثوک  ّقح  هبوبحم ي 

یسیع وت  نابایب  زبس  رس  هلخن ي  کی 

میرم وت  ناتسلگ  نادنخ  هلال ي  کی 

کیالم روح و  يوربآ  تمدق  كاخ 

مّرکم نالوسر  حور  تسفن  ضیف 

فّرعم وت  روضح  كاپ  نت  جنپ  رب 

مّدقم وت  دوجو  دلخ  نز  راچ  زا 

یهلا نالوسر  دالیم  وت  دالیم 

ملاع ود  دنوادخ  رادید  وت  رادید 

تروضح هک  اهیبا  ّما  يا  یتسیک  وت 

ربمغیپ
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مخ دوش  میظعت  هب  مالسا 

اپارس تآرم  يدنوادخ ، تآرم 

مّسجم ِنآرق  هللا ، لوسر  نآرق 

ایوگ وت  لیلهت  هب  هتشگ  اعد  ياه  بل 

مکحم وت  ریبکت  هب  دنزامن  ناکرا 

مرُحم هدش  تمصع  وت  مارحا  هّلح ي  اب 

مرحم هدش  تّفع  وت  ریهطت  هبعک ي  رد 

یتسه ردام  يا  تمک  ِرمع  هیاس ي  رد 

مد کی  وچ  دنلاح  هدنیآ و  هتشذگب و 

يراد وت  هک  کچوک  لگ  تشخ و  هناخ ي  نیا 

ملاع تعسو  مُگ  هدش  شتایح  نحص و  رد 

راد ربخ  دوب  رگا  وت  ياطع  لذب و  زا 

متاح هویش ي  اج  همه  ییادگ  تشگ  یم 

هوک دوش  هاک  وت  کچوک  مرک  کی  زا 

می دوش  هرطق  وت  تمحر  رظن  کی  اب 

تنینسح مام و  رهوش و  ردپ و  یّتح 

ملسم دندیدن  دندیدن  وت  نوچ  نز 

یتسه هب  دوب  یمن  تاتمه  ییاتکی و 

مع رسپ  دوب  یم  وت  هب  وک  ادخ  ریش  زج 

هدوتس دنوادخ  هک  ار  ینز  راچ  نآ 
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مک فرش  لالجا و  رد  وت  شیپ  هب  دنرآ 

دنامب زاب  تکرح  زا  شبل  ود  مسرت 

مد دنز  وت  زا  رگا  دهاوخ  نیما  لیربج 

رثوک یتسه  وت  بش  گشاز  هرطق  کی 

مزمز همشچ ي  وت  مَی  ضیفز  هعرُج  کی 

زبس رس  وت  ياه  سفنز  تیالو  رازلگ 

مّرخ وت  يور  لگز  تّوبن  ناتسب 

یمظع تیآ  يا  جَجُح  ّلک  تّجح  يا 

مّظعم شرع  يا  نکاس  نیمز  يور  يا 

ایوگ وت  فصو  رد  دیاب  لسُر  ناطلس 

دشاب ادخ  راتفگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1778 

http://www.ghaemiyeh.com


مأوت وت  حدم  اب 

تمایق وت  مایق  هب  تمایق  يادرف 

مهارف وت  دوجو  هب  تعافش  بابسا 

زین ام  وت ، تایانع  جاتحم  همه  تقلخ 

مه نم  وت  ناماد  هب  تسد  یگ  همه  تّما 

دنتسشن شوماخ  هفیاط  کی  هک  سوسفا 

مّمصم دنتشگ  وت ، رازآ  هب  هتسد  کی 

ربیخ ِحتاف  یلع  هک  میوگ  هک  هب  مغ  نیا 

متام يوناز  وت  مغ  زا  رب  هب  تفرگب 

مزوسن وت  رب  ارچ  هنیس ، رد  وت  زوس  يا 

میرگن وت  رب  نوچ  هدش  هیرگز  عنم  يا 

هنیدم هتشگ  الب  برک و  وت  نتشُک  اب 

مّرحم تسا  يدامُج  هام  وت  متام  رد 

تسین دگل  برض  زا  یلیس و  زا  وت  دایرف 

مخ ترمک  تبیصم  هس  زا  دش  هک  هللااب 

الوم تبرغ  ردپ ، غاد  ناگمه ، لهج 

مغ ملا و  جنر و  همه  نآ  ار  وت  تشُک  یم 

دش تا  هتخوس  لد  مخز  رب  هک  سوسفا 

مهرم هدز  شتآ  هناخ ي  نخس و  نعط 

دریگن هدرپ  یسک  زار  نیا  زا  هک  رتهب 
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« مثیم  » ِلد نوچ  هلعش  ناهج  هک  مسرت 

----------

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  نامسآ  زا  لد  کلم  يا 

( تبیصم () هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  نامسآ  زا  لد  کلم  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نابرق  همه  ناج 

رحب لد  تاوامس ، ّلک  يزور  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نامهم  همه  ملاع 

رفاک نمؤم و  یمدآ و  کلم و  ّنج و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناسحا  روخ  يزور 

زا شا  هبوت  ادخ  هک  مدآ 
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تفریذپ فطل 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناملسم  هب  تسد  دش 

دنتسه هدوب و  ادخ  قلخ  امس  ضرا و  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناملسم  هتسویپ 

نافوط لد  زا  حون  یتشک  اهر  دیدرگ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناشخرد  مان  اب 

هدیمد دورمن  یناتسلگ  ران  رب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناتسلگز  ییوب 

ار شمد  هدرم ، دنک  هدنز  رگا  هللا  حور 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناحیرز  تسا  حور 

یسوم هب  درک  يرگ  هولج  ادخ  روط ، رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نابیرگ  كاچ  زا 

روم خلم و  رام و  دُهدُه و  کلم و  ّنج و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نامیلس  مار  دش 

یهلا یحو  نخس  اب  نیما  لیربج 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناوخ  انث  هدیدرگ 

رصع ره  هب  رود و  ره  هب  دنوادخ  رارسا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناوید  هب  تسا  تبث 

ریهطت هیآ ي  یلزا  ّیح  قلاخ  زا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نأش  رد  هدش  لزان 
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نآرقز دییامش  تسه و  امشز  نآرق 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نآرق  هب  دنگوس 

نامیلس کلم  زا  رت  بوخ  دوب  ههبش  یب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناملس  هر  كاخ 

لطاب ّقح و  تمایق  زور  دوش  هدیجنس 

نازیم هّفک ي  رد 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش 

احیسم زاجعا  رگا  دیآ  بجع  دوبن 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نابایب  كاخ  زا 

یلاعت دنوادخ  تاذ  زج  هب  تسین  سک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناونعز  هاگآ 

وناز هدز  لّوا  زا  هک  سکنآ  دوب  فراع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نافرع  بتکم  رد 

دندارم دنریپ و  همه  ار  درخ  ناریپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناتسبد  لافطا 

ار الو  لها  دوبن  رتوکن  درد  زا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نامرد  هیاس ي  رد 

ام بل  هب  ناج  دسر  هک  رخآ  هظحل ي  نآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نادنخ  بل  ام و 

ناسنا ِلد  مشچ و  هب  رون  دهدن  نآرق 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناهرب  تّجح و  یب 

يراج هدش  نافرع  همشچ ي  ناهج  ّلک  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناشورخ  رحب  زا 

ار امش  تسا  تاولص  دورد و  هتسویپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناّنم  قلاخ  زا 

نمؤم هدش  ناتالو  هب  وکنآ  دوب  نمؤم 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نامیا  دوب  نامیا 

بصغ امش  ِّقح  لَیِح  رکم و  زا  دنچ  ره 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نابهگن  تسا  ّقح 

رون یلع  ٌرون  نامه  دیرون  هروس ي  رد 

یلص  ) دّمحم لآ  امش  ناج  نت و  تسا  رون 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1784 

http://www.ghaemiyeh.com


( هلآ هیلع و  هللا 

تیالو بان  رهگ  رحب  هدش  ملاع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناجرم  ؤلؤل و  زا 

دییادخ نامیپ  رس  رب  امش  هتسویپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نامیپ  رس  رب  ام 

دشابن هتسویپ  هک  تسین  يرس  چیه  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نادکمنز  يروش 

افوکش دنتسه  همه  یتشهب  ياهلگ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نادنخ  بل  شیپ 

دنتشهب ناتسلگ  هب  کئالم  تاداس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناحلا  شوخ  ناغرم 

مشورفن ایرد  هب  هک  ایرد  هب  دنگوس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نارابز  هرطق  کی 

ییاهر رون  رشب  ءانبا  رب  هدیبات 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نادنز  نزور  زا 

دنناهج ناریپز  ناناوجز و  رترب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناناوج  ناریپ و 

رفک همه ي  تسکش  هدوب  مسق  هللااب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نادیم  هصرع ي  رد 

تمحر ِمی  رشحم  فص  ات  دوب  زیربل 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نایرگ  هدید ي  زا 

دش انف  تفگ و  یمنم  يزور  هس  ود  سک  ره 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نارود  هدنام و  قح 

تسین اور  تسین  اور  تسین  اور  هللااب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نا  دند  بل و  بوچ و 

تسام ِرت  مشچ  لد و  نوخ  رگج و  مخز 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناوارف  مخز  رب 

مّرحم مخز  ام  لد  رب  دوب  رشح  ات 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نایرع  رکیپ  زا 

دشابن هکنآ  گرم  مد  دریمب  هنشت  بل 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناشطع  بل  دای 

تسام رگج  زوس  هک  میزوسب  عمش  نوچ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نازوس  هنیس ي  زا 

دشاب هلسلس  ره  یناشیرپ  رشح  ات 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناشیرپ  عمج  زا 

تسا یتسه  همه  هن  رگ  دیئادخ و  میلست 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نالوجز  ماگ  کی 

دوب ودع  تسد  رد  هک  غیت  نامه  هللاو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  نامرف  هب  دوب  یم 

« مثیم  » رتفد ملق و  زا  دمد  هتسویپ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  ناهنپ  مغ  زوس 

----------

نم يادص  یب  هیرگ  وت ، شوگ  هب  بش  همه  يا 

( تبیصم  ) نم يادص  یب  هیرگ  وت ، شوگ  هب  بش  همه  يا 

نم يادخ  ادخ  رکذ  سفن ، اب  هنیس  هب  هدنام 

ولگ رد  هدنام  وت  ضغب  رصب ، زا  دزیر  وت  کشا 
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نم يارب  زا  نک  هیرگ  وت ، توکس  ارم  هتشک 

ملد زا  دزیخ  وت  هآ  مشک ، یم  هک  یسفن  ره 

نم ياعد  همزمز  یلع  یلع  یلع  هتشگ 

موش یم  هیرگ  عنم ز  مراد و  هنیس  هب  هدقع 

نم ياه  ياه  هیرگ  ولگ  رد  تسا  هدش  سبح 

، مخ ّدق  قارف و  هوک 
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مک رمع  دیفس و  يوم 

نم ياود  دوب  گرم  نیا  زا  دعب  هک  ورب  رْمع 

هرگ نم  راک  زاب ز  دنک  یمن  رگد  هیرگ 

نم ياشگ  هرگ  تسین  یسک  رگد  لجا  ریغ 

نم تسد  ود  دنکش  وگ  نم  تسه  تادف  هب  يا 

نم ياو  وت  زا  دوش  مک  رگا  وت  يوم  رس  کی 

وت يافق  زا  مود  یم  ناج  هتفرگ  مفک  هب  نم 

نم يافق  زا  دود  یم  تا  هلاسراچ  بنیز 

ما هداد  زوس  وت  هب  نم  ما  هداد  کشا  وت  هب  نم 

نم ياپ  هب  رگج  نوخ  يا  هدناشف  نآ  زا  مثیم " "

----------

ما هدید  ود  زا  ناور  هتشگ  تسین  کشا  نیا 

( تبیصم  ) ما هدید  ود  زا  ناور  هتشگ  تسین  کشا  نیا 

ما هدیرپ  گنر  یخرس  رهب  تسا  نوخ 

نوگلین هتشگ  بش  هنحص  وچ  یلو  مه  ام 

ما هدیمخ  یلاهن  ناس  هب  یلو  مورس 

ار ریپ  خرچ  دنکش  مهب  شا  ینیگنس 

ما هدیشک  یناوج  هب  نم  هک  یمغ  راب 

نم لاح  تدایع ز  درکن  لجا  یتح 

ما هدیرب  ایند  ز  رمع ، لد ز  هکنآ  اب 
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یلو هیس  هودرگ  هدش  نم  هآ  دود و  زا 

ما هدیچ  راسهک  هب  هراتس  دوخ  کشا  اب 

قلخ ناهن ز  مربق  بش و  لد  نم  عیبشت 

ما هدیرد  نمشد  هدرپ  قیرط  نیا  زا 

ما هوکش  دایرف و  هلان و  دنام  هدینشن 

ما هدینش  اهیبا  ّما  لوسر ، زک  نم 

هوک تسا  زجاع  نآ  لّمحت  زا  هک  یجنر 

ما هدیرخ  مماما  ظفح  هب  نت  ناج و  رب 

میولهپ دش و  دیهش  ما  ههام  شش 
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تسکش

ما هدید  راوید  رد و  زا  هک  يا  همدص  نآ  ز 

یلع هر  رد  نم  هک  تسا  دهاش  خیرات 

مدیهش لوا  هداد و  دیهش  لوا 

یحو نادناخ  يا  مثیم »  » ياپ تسد و  یب 

ما هدیا  هدوب  امش  يانث  ادتبا  زک 

----------

دوش یمن  او  نم  لد  زا  هدقع  هیرگ  اب 

( تبیصم ) دوش یمن  او  نم  لد  زا  هدقع  هیرگ  اب 

دوش یمن  اوادم  کشا ، هب  رگج  مخز 

غیت فالغ  زا  دنکن  مرو  نم  تسد  ات 

دوش یمن  او  یلع  تسد  متس ز  دنب 

یلع دوخ  مولظم  رهوش  ما ز  هدنمرش 

دوش یمن  الوم  یماح  هتسکش  تسد 

ناتسود دیسیونب  نم  ربق  يور  رب 

دوش یمن  ارهز  تدوم  ندز  یلیس 

يربهر دیسیونب  ما  هناخ  باب  رب 

دوش یمن  اهنت  همطاف  ماما  لثم 

ار هلان  دازآ  منک  لد  سبح  متفگ ز 

دوش یمن  يربک  بنیز  رانک  مدید 
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رد تشپ  تشگ  یلع  رای  هک  نم  لفط  زج 

دوش یمن  اباب  ییادف  يا  ههام  شش 

تفگن یکی  مداتف  ياپ  رد ز  تشپ  نم 

دوش یمن  اپ  نیمز  يور  ارچ ز  ارهز 

غیت فالغ  برض  یلیس و  نینج و  طقس 

دوش یمن  اهیبا  ما  مارتحا  نیا 

همطاف تایانع  فطل و  نودب  مثیم 

دوش یمن  اضما  وت  باتک  زا  تیب  کی 

----------

ما هدیشک  نوخ  هب  لخن  ار  یحو  تشهب  غاب 

( تبیصم ) ما هدیشک  نوخ  هب  لخن  ار  یحو  تشهب  غاب 

ما هدیمخ  دق  رس و  درب  یم  لالم  راب 

ما هلان  ياپ  هب  هلان  دنز  یم  هنیدم  رهش 

ما هدید  کشرس  نوخ ز  دروخ  یم  زاجح  كاخ 

افج ما  هدید  همه  زا  افو  مدرک  همه  اب 

ما هدرب  لد  همه  زا  انشآ  هدوب  همه  اب 

نآ زک  میولهپ  هب  دروخ  نازخ ،  هنتف  هشیت 

ما هدیسران  هویم  ادج  دشو  تسکش  هخاش 

ما هنیس  تس  یلع  هاچ  ما  هنیدم  لد  زار 

ما هدینشوا  هلان  سفن  ره  دوخ ب  بل  زا 
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ار تسود  يالب  راب  دوخ  شودب  مربب  ات 

ما هدیرخ  ناج  لد و  رب  ار  هنایزات  تنم 

مردیح رکف  هب  زاب  مرتسب  هب  دشک  درد 

ما هدیشک  سفن  هچ  ره  یلع  یلع  یلع  هتشگ 

متبرت دوجو  کلم  متبرغ  طیحم  رهد ، 

ما هدیمرآ  لد  غاب  رد  هک  وجم  ملگ  ریز 

یلع يرای  هر  رد  یلو  مدش  نیمز  شقن 

ما هدیود  نانک  هلان  ما  هداتس  ناشف  کشا 

ار رادغاد  هتسخ  ار  رارق  یب  مثیم ) )

----------

دندز ربکا  هللا  باب  رب  هلعش  ناتسرپ  تب 

( تبیصم  ) دندز ربکا  هللا  باب  رب  هلعش  ناتسرپ  تب 

دندز رذآ  ار  یحو  تیب  دندروآ و  مزیه 

لُگ تخادنا  یم  لیربج  ۀسوب  زک  يرد  نآ 

دندز رهطا  ۀقیّدص  يولهپ  رب  دگل  اب 

ادج نآرق  زا  دیدرگ  دگل  اب  هللا  وه  لق 

دندز رثوک  یقاس  روضح  ار  رثوک  هک  ات 

تسا یبن  لوق  زا  یناذآ  دقف  ّصن  مدهاش 

دندز ربمغیپ  هب  یلیس  ناگ  هشیپ  تیانج  نآ 

سک تسناد  یمن  ار  شردق  هک  يردقلا  هلیل 
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دندز ردیح  يرای  مرج  هب  ار  وا  نارفاک 

تفرگ مکحم  ار  شیوخ  ماما  ناماد  هچ  ره 

دندز رت  مکحم  هبرض  شتسد  يور  رب  نارفاک 

زوس زا  نمشد  اهدص  نیب  میوگ  هک  اب 

دندز ردام  یمولظم  رب  هلان  كدوک  راچ 

وا لابند  ناکدوک  الوم ، لابند  همطاف 

دندز رس  رب  یهگ  هنیس  رب  هاگ  تروص  هب  هگ 

هدب خساپ  وت  هّضف  يا  همطاف  زینک  يا 

دندز رتخد  ةدید  شیپ  هب  ار  ردام  هچ  زا 

الولا تیب  رد  نوچ  مثیم »  » بلق
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تفرگ شتآ 

دندز رشحم  يوناب  يارس  رب  شتآ  هک  ات 

----------

دندز رذآ  ار  دیحوت  هبعک  ناتسرپ  تب 

( تبیصم  ) دندز رذآ  ار  دیحوت  هبعک  ناتسرپ  تب 

دندز رد  ار  ادخ  تیب  دگل  اب  نشور  زور 

دشن ادیپ  لگ  دندیدرگ ، هچ  ره  هنیدم  رد 

دندز رس  ارهز  هب  مزیه  هخاش  اب  لگ  ياج 

! نم ياو  ناطیش  تسد  ادخ و  سومان  يور 

دندز ربمغیپ  هب  یلیس  ناگشیپ ، ْتیانج  نیا 

دوب هداتفا  نیمز  رب  ردام  هتسب ، اباب  تسد 

دندز رپ  لمسب  مین  غرم  لثم  كدوک  راچ 

ربص رومأم  دوب  قح  ریش  دندید  ناهبور 

دندز رت  مکحم  هبرض  وا ، رسمه  تسد  يور 

دوب هچوک  نایم  ای  هنیدم  نوریب  شاک 

دندز ردیح  هناخ  رد  ار  تاداس  ردام 

تسشن یم  رتخد  راز  بلق  هب  شدرد  رتشیب 

دندز ردام  هناش  يور  هک  ار  ییاه  هبرض 

شیوخ هب  تنج  رد  دندیچیپ  درد  زا  ایبنا 

دندز رهطا  هقیدص  يولهپ  رب  ات  هبرض 
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دش ریسفت  همطاف  لتق  هب  رثوک  هروس 

دندز رثوک  خر  رب  یلیس  یحو  میرح  رد 

نادب مثیم ،"  " وگم سک  اب  ار  رامسم  هصق 

دندزرجنخ یلع  بلقرب  تخوس  ارهز  بلق 

----------

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  لیوط  رحب 

( تبیصم ) اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  لیوط  رحب 

ات هک  دادیب  هنتف و  دص  نتسبآ  هدش  هنیدم  يابیز  رهش 

رد هک  دایرف  هلان و  الو  لها  هرجنح  زا  دور  نودرگ  هب  رشح 

دای متس  ملظ و  یشک و  قح  نیا  یسک  درادن  رهد  هنمزا 

لگ هتفر  ناج  لد و  زا  رارق  هتفر  نایم  تفارش ز 
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يوزرآ

یمارگ ناج  دوب  هک  دمحم  هتفر  نازخ  جارات  هب  مالسا  تلم 

هتشگ اضف  شوماخ  هدش  هنیدم  هتفر  ناهج  اه ز  ناهج 

يوبن ریدغ  مین  هم و  ود  زا  دعب  هک  تسا  بیجع  شوپ  هیس 

تلادع زاغآ ، هدش  هفیقس  زاب و  هدش  هنتف  رد  شومارف  هتشگ 

يالوم هدروآ ، رد  هب  رس  يرگدادیب  هتشگ ، نیشن  هناخ  افج  ز 

يوناز ملا  هتفرگ ز  هتسب  رد  هناخ  رد  روای و  یب  هدش  ملاع  ود 

هک هآ  دوخ  هصغ  رپ  لد  زا  دشک  مالسا  تبرغ  رب  رب و  رد  مغ 

لسغ بآ  ار **  امس  ضرا و  نورد  دایرف  هلعش  اب  هدز  شتآ 

لاماپ و هدش  نآرق  هک  هدیدرگن  کشخ  لسر  متخ  نفک  و 

یهورگ لآ  یلع و  نید و  ربمغیپ و  تمرح  هدش  شومارف 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  تیب  رد  دنداتس  لاجد  هدنب  هدش  هک 

یلع لوسر و  یمرش ز  هن  ییایح و  هن  الوم  هنیک  نورد  هب 

هناش رس  هب  مزیه  هخاش  لگ  هتسد  ضوع  ارهز ، ترضح  و 

دنداشگب تراسج  هب  ار  نابز  دادیب  دنداتس ز  هناخ  رد  دنداهن ،

زا رد  یتسشن ، هناخ  رد  هک  تسیچ  زا  یلع  ای  ناه  هک 

ییاشگن ار  دوخ  هناخ  رد  هظحل  نیا  رگا  یتسب ، همه  يور  هب  رهق 

میزورفب شتآ  همه  ییامنن ، تعیب  دجسم و  يوس  هب  ییاین 

تا همطاف  نسح و  نیسح و  میزوسب  میزوسب ، هناخ  رد  و 

نیسح موثلک و  بنیز و  نت  دیدهت  شروش و  نیا  زا  هک  ار 
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هلان لد  دندیشک ز  دیزرل ، همطاف  نسح و  و 
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متخ يا  هک 

نآ رد  ار ** ام  تبرغ  نیبب  كاخ و  لد  روآرد ز  هب  رس  لسر 

وا یمولظم  هک  مولظم  ربهر  نآ  یلع  نذا  هب  موش  هثداح 

دمآ همطاف  ایح  جرب  هم  مولعم ، همه  رب  دوب  رهدلادبا  ات 

تاذ اب  هدش  تأرج  هب  راکمتس  موق  يا  هک  تفگ  رد  سپ 

، راکیپ هدامآ  شربمغیپ  تلحر  زا  سپ  راداد ، رداق  دحا  يادخ 

هک دیدیدن  رارک ، ردیح  ادخ  ریش  یبن و  لآ  دیهاوخ ز  هچ 

هک اغیرد  رادازع ، میتسه  همه  مرکا  ربمغیپ  مغ  رد  ام 

مرش و ضوع  رادغ  همه  يور  ود  ياه  نکشدهع  نامه 

دمآ رب  یحو  مرحلا  تیب  ز  ران ، ررش  دش  ناشخساپ  ایح 

داد خر  هچ  هک  ارهز  دناد و  ادخ  راود ، دبنگ  يوس  دود  ررش و 

هب دش  رد  تبرض  دگل و  نآ  زا  همطاف  اب  هچ  راوید ، رد و  نایم 

ادخ هب  دش  رپس  ههامشش  نسحم  وا  يراداوه 

ار ادخ  ریش  ادف  تشگ  دوخ  همولظم  ردام  زا  رتدوز 

هتخورفا هنیس  سفق  نورد  درد  زا  همطاف  سفن  ** 

رهش وا  هلان  زا  ور  ریز و  دوش  تساوخ  یم  هک  دیچیپ 

شیاتبا ای  کی  هلان  زا  کلف  ماظن  تخیر  مه  هب  هک  هنیدم 

راگنا هتشگ و  نوخ  هتخل  مرگج  رد  نخس  هک  میوگب  هچ 

هنیس رد  لد و  رد  منک  درد  ای  تسا و  هتسکش  موزاب  هک 

راگنا یلیس و  رثا  میور  هب  هدنام  ای  ساسحا و  میولهپ  رد  و 
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هرسکی منت  هتشگ  متس  قالش  هناخ ز  نآ  رد  تشپ  هک 

هن حورجم 
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، قلخ ارم  دندرک  همطاف  لگ  بآ و  زا  رگم  رخآ 

هک يدرد  همه  نآ  منکن  سح  رگا  هعیش  ادخ  هب  مشابن 

دمحم هک  یفیرش  كاپ و  نت  هب  ارهز  نت  ناج  هب  تخیر  ورف 

نیا دوب  نآرق  هب  شاضعا  همه  رب  ادخ  تایآ  وچ  هسوب  لگ  هدز 

ناج شتآ  ررش  دیایب  دوعوم  يدهم  شرسپ  ات  ام  نت  نورد  درد 

همولظم ردام  لد  ِداد  ودع  دناشنب ز  ار  یلع  نابحم  لک  لد  و 

ار اعد  تسد  بش  همه  شروهظ  لیجعت  هب  دییاشگب  دناتسب ، ار  دوخ 

تسود یلع  داجیا  هنحص  نیا  رد  دنوادخ  ییادخ  هب 

میریگب تسیاب  همطاف  زا  مسق  ربمیپ  هب  دوبن  همطاف  زا  رت 

دنگوس همطاف  یتسود  یلع  هب  تیالو ، سرد  همه 

يوزاب هتسکشب و  يولهپ  اب  هک  دینیبب  خیرات و  هب  دیناوخب 

يدوبک راوید و  رد و  راشف  شنینج ز  طقس  اب  هدرک و  مرو 

سپس درک  تکرح  اج  زا  یلع  عافد  هب  شسای  لگ  نوچ  خر 

اهنت کت و  نمشد  لد  رد  نم  هک  داد  ادن  داتسا و  هنت  کی 

زا وم  رس  کی  دوش  هک  مراذگن  مراذگن  مرای ، روای و  یلع  هب 

ز شیادف ، هب  مناج  رس و  شیالو  رهم و  منم و  مک ، وا  رس 

همه نم  نم و  تسه  یلع  هک  میوگ  متفگ و  لزا 

شش وچ  هک  ای  مرب  هناخ  يوس  هب  ار  یلع  هک  ای  ادخ  هب  میوا 

تروص نیا  وزاب  نیا  نم و  نیا  موش  هار  نیا  رد  هتشک  دوخ  ههام 

نسحم نیا  هنیس و  نیا  و 
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ار امش  دادیب  هنتف و  ولج  مریگب  مولظم ،

دالوا نتشک  رگد  زاب و  متس  تسد  دش  هعجاف  نیا  زا  دعب 

تسارهز هناخ  رد  شعورش ز  زاغآ  دش  رهدلا  دبا  ات  یلع 

هعجاف نآ  زا  سپ  نسح  لتق  نآ  زا  سپ  الوم  نتشک  سپس 

ناناوج دوب و  یلع  نبا  نیسح  نوخ  نتخیر  الب  برک و 

كدوک نآ  زا  سپ  شدیشر  زابرس  ود  داتفه  مشاه و  ینب 

هک يزیزع  نادیهش  هچ  شدیهش  موصعم  ههام  شش 

یکی رتشا  کلام  یکی  تشگ  ادخ  میدقت  هلسلس  نیا  زا 

دیعس تسا و  دیشر  رجح و  یکی  رامت  مثیم  یکی  رامع 

هک نانیا  زا  نت  نارازه  نارازه و  نارازه و  تسا  ریبج  نبا 

دندوب هک  مرج  نیا  هب  رارشا  هقرف  ناشرکیپ  زا  رس  دندیرب 

هب هفیقس  ریشمش  مد  زا  زونه  رارک و  ردیح  یلع  رادفرط 

زور نآ  رگم  دزیر  دزیر و  یلع  نابحم  نوخ  متس 

ار ادهش  مامت  داد  ودع  دناتسب ز  يدهم  هک 

----------

هتسهآ هتسهآ  یلو  امسا ، ناور  بآ  زیرب 

( تبیصم  ) هتسهآ هتسهآ  یلو  امسا ، ناور  بآ  زیرب 

هتسهآ هتسهآ  یلو  ارهز  رهطا  مسج  هب 

نمشد زا  یفخم  میوشب  نم ، ات  ناور  بآ  زیرب 

هتسهآ هتسهآ  یلو  نهاریپ ، ریز  زا  شنت 
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شیوزاب هدیدرگ  هیس  شیولهپ ، هتسکشب  نیبب 

هتسهآ هتسهآ  یلو  شیور ، رب  بآ  زیر  دوخ  وت 

راوید رب  هداهنب  شرس  رادیب ، یلع  باوخ و  همه 

هتسهآ هتسهآ  یلو  رای ، قارف  زا  دیرگب 

مناج تحار  يا  نیسح  منامشچرون  يا  نسح 

هتسهآ یلو  منازیزع ، يا  دیلانب 
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هتسهآ

بشما تردام  شیپ  هب  بنیز  مرتخد  يا  ایب 

هتسهآ هتسهآ  یلو  بت ، بات و  هب  ار  وا  ناوخب 

وا غارچ  یب  ربق  هب  وا ، غارس  اه  بش  مور 

هتسهآ هتسهآ  یلو  وا ، غاد  يراز ز  منک 

----------

هرارش نزب  لد ، يا  زوسب 

( تبیصم ) هرارش نزب  لد ، يا  زوسب 

هراخ گنسز  دزیخ  هلعش  هک 

هرامه خر  هب  کشا ، يا  زیرب 

هرابود ممغ  هتشگ  هزات  هک 

نم ۀنارت  درادن  ادص 

نم هنال  هب  رس  دزن  یسک 

نم ۀناخ  هب  اهنت  بیرغ و 

هراتس هم و  هدرک  بورغ 

مراز هلال  هب  هداتف  نازخ 

مراد هلال  هن  مراد  هچنغ  هن 

مرآرب لدز  هآ  ناوتیم  هن 

هراچ هار  هن  نارجه  بات  هن 

هناخ دیهش  هچوک  بیرغ 
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هنایزات هب  نم  زا  دش  ادج 

هناشن دوب  وا  يوزاب  هب 

هرارش دوب  نم  ۀنیس  هب 

میوگب رمق  فوسخ  مغ 

میوگب رسپ  لتق  ثیدح 

میوگب رد  خیم  ای  هنیسز 

هراشا منک  ار  مغ  مادک 

هدیدن یسک  هدیدن  یسک 

هدیمخ دوش  ناتسب  ورس  هک 

هدیهش نیا  هب  تشذگ  اه  هچ 

هراوشوگز مسرپب  دزس 

يدیرپ اجک  متخب  يامه 

يدیرپ ارچ  نم  یب  هنابش 

يدیرپ ادخ  يوس  هنالز 

هرانک نمز  یتفرگ  مه  وت 

يداتس اپ  هب  نم  يرای  هب 

يداد دیهش  یتشگ  دیهش 

يداتفوا وت  مداتسیا  نم 

هراظن ارم  تداهش  ار  وت 

هام اب  ثیدح  نمتفگ  هک  رحس 
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هار رد  هناخ  هب  مدوب  هناور 

هریغم تشذگب  هچوکز 
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هاگان

هرابود ارم  تشک  وا  هاگن 

نک یتیاور  هنیس  زوسز 

نک یتیاکح  ناهنپ  درد  ز 

نک یتیانع  دوخ  مثیم )  ) هب

هرامه دنز  مد  امش  زا  هک 

----------

؟ یلع رسمه  رگم  كاخ  هب  رس  تشاذگب 

( تبیصم (؟ یلع رسمه  رگم  كاخ  هب  رس  تشاذگب 

؟ یلع رس  رب  هدش  بارخ  نامسآ  ای 

رمع مامت  بش ، لد  ياه  همین  هن  اهنت 

یلع َِرب  رد  تا  هدشمگ  رازم  دشاب 

داتف اپ  نمشد ز  همه  نآ  نیب  هک  ادرد 

یلع رگنس  یب  ۀشیمه  رگنس  مه 

مامت تدش  اب  هک  کشخ  هریغم  تسد 

یلع رت  مشچ  ود  شیپ  هب  ار  وت  دز  یم 

داد تسد  ار ز  دوخ  ردام  هک  يا  هظحل  زا 

یلع رتخد  نسح  نیسح و  ردام  دش 

ار وت  ییاهیبا  ما  ثرا  تسا  هدرب 

یلع ردام  یلع  يارب  هدش  بنیز 
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ار هآ  کشا و  دنک  سبح  هنیس  مشچ و  رد 

یلع رورپ  مغ  لد  رطاخ  هب  بش  ره 

عمش وچمه  هک  نک  اعد  غارچ و  یب  وت  ربق 

یلع رکیپ  دوش  بآ  وت  تبرت  رب 

دوب هتشگ  هناخ  رد  تشپ  هک  نیبب  تبرغ 

یلع روای  یب  روای  وت  ههام  شش 

شورخ رگج  زا  رآرب  کشا و  زیرب  مثیم 

یلع رثوک  ادف  تشگ  هک  ناوخب  رثوک 

----------

ردام تمغ  اب  متفرگ  وخ  مداهن  رس  وناز  هب 

( تبیصم  ) ردام تمغ  اب  متفرگ  وخ  مداهن  رس  وناز  هب 

ردام تمتام  هوک  ریغ  ییانشآ  مرادن 

اهنت تا  هرجح  رانک  رد  هگرحس  ات  منیشن 

ردام تمک  رمع  وت و  رب  مزیر  هدید  زا  گشرس 

دش مخ  ترتخد  هلاس  راچ  دق  ورس  ناریپ  وچ 

ردام تمخ  دق  اب  دید  ات  یگلاس  هدجیه  هب 

یتفر یتفگ و  مکرت  اهنت و  یتشاذگب  ارم 

ردام تمدمه  مدوبن  اهبش  رحس  ات  نم  رگم 

رگید وگب  ار  دوخ  مغ  یتفگیمن  مرحمانب 
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ردام تمرحم  ناشن  يدادیمن  تروص  ارچ 

اهارحصب رس  مه  اب  میراذگب  هصغ  زا  ایب 

ردام تمدقم  ضیف  نک ز  ناتسلگ  ار  نابایب 

کنیا بش  حبص و  ره  یتسیرگب  ردپ  نارجه  هب 

ردام تمع  نبا  تبرغ  رب  نک  هیرگ  ایب و 

نک تیامح  وا  زا  زاب  زیخرب و  هدش  اهنت  یلع 

ردام تمکحم  نایب  اب  نمشد  لیخ  شیپ  هب 

اّما ممغ  حرش  دهد  ات  ارای  تسین  ار  نابز 

ردام تمثیم »  » رعش هب  ادیپ  نآ  راثآ  دوب 

----------

ار دوخ  رت  مشچ  نوخز  مدرک  رپ  گرم  تقو  هب 

( تبیصم ) ار دوخ  رت  مشچ  نوخز  مدرک  رپ  گرم  تقو  هب 

ار دوخ  رهوش  نمشد  نیب  مراذگ  یم  اهنت  هک 

رس مرادنرب  یهلا  رتسب  رد  تخس  مداتف 

ار دوخ  رسمه  منیب  راوید  رب  هداهنب  رس  هک 

نک يرای  وت  ار  ملاع  مولظم  نیلوا  ایادخ 

ار دوخ  روای  اهنت  تسد  زا  دهد  یم  بشما  هک 

مریگ شا  هدید  زا  کشرس  مزیخرب  هک  دهاوخ  ملد 

ار دوخ  رس  مناهنپ  ربق  رب  دهن  نوچ  بش  لد 

یلفط ةدید  دنیبن  دشاب  ناهج  ات  یهلا 
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ار دوخ  ردام  هنایزات  ریز  هناخ  رانک 

ار ممشچ  تسب  یم  ارجام  نآ  رد  شاکیا  لجا 

ار دوخ  رتخد  كاندرد  هاگن  مدید  یمن 

نم وضع  وضع  رشحم  يادرف  دهدیم  یهاوگ 

ار دوخ  رتخد  تعامج  نیا  دنتشک  هک 

یئاشگب هنیس  زا  يا  هدقع  ات  نک  هیرگ  ناج  یلع 

ار دوخ  رورپ  مغ  لد  هآ  ردق  نیا  سبح  نکم 

دزادنارد اپ  زا  کلف  ادرف  ار  وت  مسرت  نآ  زا 

یهد یم  بشما  هک 
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ار دوخ  رگید  نکر  تسد  زا 

نک ملالح  نک  ملالح  نک  ملالح  نک  ملالح 

ار دوخ  رخآ  فرح  وت  اب  متفگ  هک  ظفاحادخ 

( مثیم  ) دش راد  تقشع ، لخن  ياه  هخاش  متفرگ 

ار دوخ  رب  ارهز  ردیح و  كاخ  هب  زج  يزیرن 

----------

تفرگ هناهب  ملد  یبیرغ  رای  دای  هب 

( تبیصم ) تفرگ هناهب  ملد  یبیرغ  رای  دای  هب 

تفرگ هنابش  ازع  شبیرغ  رای  رهب  هک 

شا هتخوس  هنایشآ  رد  ریاط  هک  یلع 

تفرگ هنایشآ  كاخ  سفق  رد  دیرپ و 

درپس كاخ  هب  يرکیپ  یبش  همین  هک  وگم 

تفرگ هنامز  وا  زا  ار ، وا  یتسه  مامت 

ار شناج  هک  دش  زورنآ  رد  دیهش ، یلع 

تفرگ هنایزات  ریز  ودع  هچوک  نایم 

یتسد دنکشب  هدیکشخ  ۀخاش  وچ  الا 

تفرگ هناوج  یلع  لاهن  هتسکش  زا  هک 

ودع دوب و  هناخ  نیب  یلع  هک  لد  زوسب 

تفرگ هناتسآ  رد  ار  شا  یگدنز  کیرش 

ایب هضف  هآ  هآ  لدز  هلان  دیشک 
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تفرگ هناد  زان  همولظم ، نم  زا  لتاق  هک 

یشوپ هیس  كدوک  نآ  تبرغ  يادف 

تفرگ هناخ  رانک  ار  دوخ  ردام  متخ  هک 

رمع کی  شمغ  ملاع و  زا  همطاف  تشذگ 

تفرگ هناد  هناد  کشا  یلع  ياه  مشچز 

داهن ملظ  تسد  هک  ار  یجک  تشخ  ناشن 

تفرگ هناشن  یب  ربق  نآ  زا  دیاب  هرامه 

تخوس اراکشآ  مثیم )  ) یلع يارب  ناهج 

تفرگ هنایفخم  هک  نیفدت  مسارم  نآ  رد 

----------

ار هام  نم  لفحم  زا  نامسآ  يا  ربب  نوریب 

( تبیصم  ) ار هام  نم  لفحم  زا  نامسآ  يا  ربب  نوریب 

ار هآ  غارچ  نشور  ما  هدرک  لد  شتآ  زک 

نم هار  ّدس  دیدرگ  نم  هآ  دود  هکسب  زا 

ار هار  بشما  مدرک  مگ  دوخ  رهش  ياه  هچوک  رد 

منک يراج  رگج  نوخ  منک  يراز  بش  هب  متفگ 

ار هاتوک  هتشر  نیا  فک  مداد ز  دمآ و  حبص 

دیان ما  هنیس  زا  نورد  رارسا  هک  دیاب 
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نورب

ار هام ، رهم و  هلان  اب  مشک  یم  شتآ  هب  هنرو 

مهب ار  ناتسین  دزیر  مغ  هودنا و  تدش  زا 

ار هابور  دوخ  ياج  رب  رگا  ریش  دنیب  دنب  رد 

نم رای  دش  ناج  لذب  اب  نم  رارسا  مرحم  ات 

ار هاچ ، نورد  ادیپ  ما  هدرک  یئوگ ، زار  رب 

ما هداتفا  اپ  اما ز  ما  هدازآ  يروآ  مزر 

ار هللا  لوسر  تخد  ما  هداد  فک  زا  هک  اریز 

نورب میآیم  هناخ  زا  نورد  زوس  اب  هک  هگ  ره 

ار هاگرد  نآ  وچ  منیب  نوخ  يایرد  دوش  ممشچ 

یلع هار  زک  رادشخ  یلد  نشور  رگا  مثیم » »

ار هاگآ  ان  نارای  درب  یهاگآ  هب  نمشد 

----------

درادن ناج  همین  زج  ناج  یلع  يا  ترامیب 

( تبیصم ) درادن ناج  همین  زج  ناج  یلع  يا  ترامیب 

درادن ناهج  نیا  رد  ندنام  هدنز  هب  یلیم 

تخیر ارم  رب  گرب و  زیئاپ  میسن  نوچ  مغ 

درادن نازخ  زا  ریغ  ناراهب  ۀلال  نیا 

دریگب رپ  غاب  نیز  دریمب ، ات  دراذگب 

درادن نایشآ  رد  ندنام  قح  هک  یغرم 
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مریگب تا  هرهچ  زا  تبرغ  کشا  هک  مهاوخ 

درادن ناوت  متسد  رگید  هک  ما  هدنمرش 

تشذگب هچ  رد  تشپ  رد  دنادن  سک  راذگب 

درادن نابز  نسحم  میاشگ  یمن  بل  نم 

ارهز هک  وگب  وا  اب  دمآ  مغارس  سک  ره 

درادن ناشن  شربق  دیدرگن  نایع  شردق 

نآ رد  دوهی  یتح  دنناما  رد  هک  يرهش 

درادن ناما  ارهز  دوخ  ۀناخ  نیب  رد 

دیزیرب هلال  يا  دیئآرب  اه  هلان  يا 

درادن ناور  ورس  رگید  یحو  رازلگ 

( مثیم  ) تسد میریگ  مّلسم  ازج  زور 
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درادن نادناخ  ام  زا  ریغ  هانپ  اریز 

----------

يور یم  هنال  ارچ ز  مرجاهم  يوتسرپ 

( تبیصم  ) يور یم  هنال  ارچ ز  مرجاهم  يوتسرپ 

يور یم  هنابش  ارچ  يوریم  هنال  رگا ز 

نم بیرغ  رجاهم  نم  بیکش  نم  رارق 

يور یم  هنایفخم  هک  موش  تتبرغ  يادف 

لجخ وت  دوب ز  یلع  لد  دیما  ناج  تایح 

يور یم  هنایزات  ندب ز  يدوبک  اب  هک 

ربب تهرمه  هب  ارم  رپ  هتسکش  رتوبک 

يور یم  هنایشآ  دوخ ز  تفج  نودب  ارچ 

رس هب  تمغ  رد  دننز  رگج  نوخ  لفط  راهچ 

يور یم  هناقشاع  هچ  ردپ  ترایز  رب  وت 

تا هناش  هتسکش  رگم  تا  هناشن  خر  هب  الا 

يور یم  هناش  هدرکن  دوخ  نیبنیز  يوم  هک 

ما هنایشآ  ارچ ز  ما  هنارت  یب  يامه 

يور یم  هناشن  زا  رپ  دوخ  ناشن  یب  يوک  هب 

رحس ِلد  نیا  رد  وت  هک  ررش  ملد  رب  هداتف 

يور یم  هناخ  نورب ز  رت  بیرغ  ترسمه  ز 

همطاف رهم  تسار  وت  همهاو  هچ  زا  مثیم » »
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يور یم  هناهب  نیدب  نانج  يوس  مه  رشح  هب 

----------

يور یم  هنالز  ارچ  مرجاهم  يوتسرپ 

( تبیصم ) يور یم  هنالز  ارچ  مرجاهم  يوتسرپ 

يور یم  هنابش  ارچ  يور  یم  هنالز  رگا 

نم بیرغ  رجاهم  نم  بیکش  نم  رارق 

يور یم  هنایفخم  هک  موش  تتبرغ  يادف 

لجخ وتز  دوب  یلع  لد ، دیما  ناج ، تایح 

يور یم  هنایزاتز  ندب  يدوبک  اب  هک 

ربب تهرمه  هب  ارم  رپ  هتسکش  رتوبک 

يور یم  هنایشآز  دوخ  تفج  نودب  ارچ 

رس هب  تمغ  رد  دننز  رگج  نوخ  لفط  راهچ 

یم هناقشاع  هچ  ردپ  ترایز  رب  وت 
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يور

تا هناش  هتسکش  رگم  تا  هناشن  خر  هب  الا 

يور یم  هناش  هدرکن  دوخ  نیبنیز  يوم  هک 

ما هنایشآز  ارچ  ما  هنارت  یب  يامه 

يور یم  هناشن  زا  رپ  دوخ  ناشن  یب  يوک  هب 

رحس لد  نیا  رد  وت  هک  ررش  ملد  رب  هداتف 

يور یم  هناخز  نورب  رت  بیرغ  ترسمهز 

همطاف رهم  تساروت  همهاو ، هچ  زا  مثیم ) )

يور یم  هناهب  نیدب  نانج  يوس  مه  رشح  هب 

----------

میناوج لصف  هب  تفرگ  ناوت  يریپ 

( تبیصم ) میناوج لصف  هب  تفرگ  ناوت  يریپ 

میناگدنز دوب  مادم  ندنک  ناج 

بیرغ ما  هتشگ  سبز  یحو  ناتسوب  رد 

مینابغاب دنک  هدید  کشرس  اهنت 

نم نارتخا و  دندش  دیدپان  تفر و  بش 

میناشف رتخا  هب  هدید  زونه  دشاب 

دوب هتفرن  مرمعز  شیب  راهب  هدجه 

میناوج تراغ  هب  تفر  نازخ و  دماک 

یلع دنک  نودرگ  هب  هنخر  هآ ، ریت  زا 
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مینامک ّدق  هب  هراظن  دنک  هگ  ره 

متیالو ماقم  ساپ  هب  رپس  هنیس 

میناوتان نیدب  مصخز ، ناوت  مریگ 

دندز ردپ  يا  ار  همطاف  گرم ، ياپ  ات 

مینابرهم تیا  تبحم و  نیا  زا  نونمم 

دوب هک  منهاریپ  يرادزار  نونمم 

میناهن درد  یشوپ  هدرپ  هب  مئاد 

طاشن دهدیم  شا  یگدنز  دیما  سک  ره 

مینامداش دوب  گرم  يوزرآ  نم 

( مثیم  ) وت مالغ  هنیمک  همطاف ، ای 

مینادواج فرش  دوب  یگدنب  نیا 

----------

دوب شتما  راوخمغ  رمع  کی  هک  يربمغیپ 

( تبیصم ) دوب شتما  راوخمغ  رمع  کی  هک  يربمغیپ 

دوب شتوبن  رجا  ارهز  دوبک  يور 

نمشد دندش  مدرم  نمرس  رب  كاخ  يا 

دوب شتبحم  سرد  نآرق  هک  یئوناب  اب 

درکیم راختفا  قح  شزامن  رب  هک  ارهز 

دوب شتدابع  رجا  تما  ِّیتمرح  یب 

هنابش دش  عییشت  هنایفخم  داد  ناج 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1818 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب شتداهشلا  راد  وا  ۀیالولا  تیب 

اما شیوخ  درد  زا  تفگ  یمن  سک  چیه  اب 

دوب شتبیصم  رکذ  باتک  رد  راوید و 

ار شمغ  یلع  زا  درک  ناهنپ  گرم  تقو  ات 

دوب شتروص  هب  شتسد  مه  شتداهش  زا  دعب 

اما دنام  هتفگان  هدیهش  نآ  ياهمغ 

لمح
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دوب شتبرغ  دایرف  وا  ةزانج 

هنابش دش  عییشت  هنایفخم  هک  نآ  اب 

دوب شتمصع  سرد  نیا  توبات  هب  دز  دنخبل 

روک زا  تفرگ  یم  ور  رون  رس  هب  ات  ياپ  نآ 

دوب شتعلط  دیشروخ  یلیسز  ارچ  یلین 

تخوس یم  عمش  وچ  الوم  شرازم  رس  رب  بش 

دوب شتبرت  رّاوز  نازوس  باتفآ  زور 

دش مگ  کشا  لیس  رد  مثیم )  ) هانگ هوک 

----------

هناشن هدرک  ارم  بلق  تمغ  ریت  ات 

( تبیصم ) هناشن هدرک  ارم  بلق  تمغ  ریت  ات 

هنابز وت  یب  مسفن  ره  زا  دشک  شتآ 

هناگی هام  يا  مغ  كاخ  زا  رس  رادرب 

هناخ هب  دنتسشن  رادیب  وت  لافطا 

هن ای  هدمآ  ام  ردام  ردپ ، دنیوگ 

تخوس مرپ  لاب و  نیمه  وت  غادز  هن  اهنت 

تخوس مرسب  ات  اپ  هک  هلان  مدز  هنوگنآ 

تخوس مرحس  هآز  هام  تفص  دیشروخ 

تخوس مرگج  مدوجو  ياپارس  هن  اهنت 

هنابش هلان  رگجز  مدیشک  هک  سب  زا 
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تفر مرحس  ماش و  مدمه  ممدمه و  یب 

تفر مریس  وکین  رسمه  ناوج  يارهز 

تفر مرظن  شیپز  هچ  رگ  دورن  لد  زا 

تفر مرگد  نکر  هرمه  مرگد  نکر 

هناور مسج  زا  دوش  مناور  شاک  يا 

نم نحم  جنر و  مدمه  دش  هچ  كاخ  يا 

نم نسح  نیسح و  زوسلد  ردام  وک 

نم نخس  نیریش  بنیز  نخس  مه  وک 

نم نزحلا  تیب  هدمآ  اج  همه  ملاع 

هناگی هام  نآ  لگ  ریز  ناهن  هتشگ  ات 

مداهن ياپ  نم  هکلهم  ره  هب  رمع  کی 

مداتس هوک  نوچ  مدیشورخ و  دعر  نوچ 

هظحل کی 
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مدادن تشپ  اه  هکلهم  نآ  هب 

مداتف ياپ  زا  وت  گرم  مغ  هب  اما 

هنامز وت  یب  ارم  تخادنارد  ياپ  زا 

تسین يا  همتاخ  ممغ  حرش  رب  وت  دای  اب 

تسین يا  همهاو  مهدب  ناج  رگ  وت  رجه  رد 

تسین يا  همطاف  نآ  رد  هک  یتایح  تسا  گرم 

تسین يا  همزمز  ارم  وت  زا  دعب  مشوماخ و 

هناخ وت  يور  یب  هدش  مهایس  نادنز 

ار يرظن  ام  يوس  هب  نکفیب  زیخرب و 

ار يرحس  يرات ، بش  روآرس  هب  ام  اب 

ار يرگج  نینوخ  ردام  یب  رتخد  نیب 

ار يرپ  لاب و  یب  ۀجوج  درذگ  یم  نوچ 

هنال يوس  درگن  زاب  وا  ردام  رگ 

----------

ار ینامک  دق  نیا  وس  ره  مشک  دنچ  ات 

( تبیصم  ) ار ینامک  دق  نیا  وس  ره  مشک  دنچ  ات 

ار یناوج  هرابکی  نم  زا  ریگب  گرم  يا 

متسب بل  مدروخ و  نوخ  متسد  زا  دور  یم  ناج 

ار یناهن  ياه  مغ  روگ  رد  مربب  دیاب 

مَگَرب ورب  هداتفا  مگرم  يوزرآ  رد 
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ار ینازخ  غاب  نیا  اهنت  ناهج  مراد ز 

دمآ مرصب  زا  نوخ  دمآ  مرسپ  زا  دای 

ار یناج  لتاق  ات  متاقالمب  مدید 

؟ تسیک میوگب  تسه  رگ  تسین  نم  زا  رت  مولظم 

ار ینامک  دق  نیا  روگ  رد  دهن  هک  سکنآ 

ردیح نم و  میدید  هچوک  رد  دجسم و  رد 

ار یناث  یلیس  نم  ار  لّوا  بصاغ  وا 

میتفریذپ ود  ره  ات  میتفگ  مهب  زار  سب 

ار یناشف  کشا  نم  ندروخ  رگجنوخ  وا 

يدنازوس همزمز  نیز  يدناوخ  اون  هچ  مثیم » »

مه
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ار یناد  یلاع و  مه  ار  العا  لفسا و 

----------

! ردام هراپ  هّصغ  زا  هتشگن  نم  بلق  ات 

( تبیصم ! ) ردام هراپ  هّصغ  زا  هتشگن  نم  بلق  ات 

ردام هراشا  کی  اب  نک  مشزاون  زیخ و 

وت ةراپهام  نم  برغم ، باتفآ  وت 

! ردام هراتس ، ممشچ  دزیر  هنوگچ  رگنب 

ار مردام  دنتشک  مّدج ، دعب  هک  ادرد 

ردام هرابود  غاد  مغاد ، يور  هب  دمآ 

تروص يور  هب  تتسد  هلبق ، يور  هب  تیاپ 

؟ ردام هراوشوگ  کی  تشوگ  هب  ارچ  يراد 

تخوس متروص  رابکی  تخورفا ، شتآ  رد  مبلق 

ردام هراظن  مدرک  تدوبک ، خر  رب  ات 

راوید هب  رد ، تشپ  رد  يدرب  هانپ  یتقو 

ردام هرایزلاراد  دش ، ام  رهب  راوید 

ملاس رازه  زوس  مد ، ره  تسوت  غاد  اب 

ردام هرازه  مراد  تیازع ، رد  هظحل  ره 

هناتسآ رد  نسحم  دش ، یمن  رگا  لوتقم 

ردام هراوخریش  کی  وت ، زا  میتشاد  ام 

هریغم ار  وت  دز  یم  مدید  شیوخ  مشچ  اب 
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ردام هرارش  دش  یم  مبلق  هب  سفن  ییوگ 

تمارک ینک  یمشچ  ار  تمثیم »  » هک دشاب 

ردام هرامه  دیرگ  وت ، تبیصم  رد  ات 

----------

مدرک انعر  تلِگ  ریز  ناهن  ات 

( تبیصم  ) مدرک انعر  تلِگ  ریز  ناهن  ات 

مدرک اّنمت  گرم  دش و  مسفن 

دوبن وت  كاپ  نت  مداهن  كاخ  رد  هکنیا 

مدرک ارحصب  نفد  بش  لد  رد  ار  دوخ  ناج 

تساجک مولظم  نم  رای  هک  دننادن  ات 

مدرک اهنت  وت  ربق  يوسب  ور  بش  لد 

وت یماح  مدشن  نم  نم ، هتشک  يدش  وت 

مدرک اشامت  هچوک  رد  يدروخ و  کتک  هک 
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هاچ لد  رد  بش  همین  ما  هدش  اهنت  هک  سب 

مدرک او  لد  هدقع  ما و  هدرب  ورف  رس 

همه رهش  نیا  مدرم  وت  لتاق  زا  زجب 

مدرک اج  ره  هب  يور  نم  هب  دندرک  تشپ 

كاپ مکشا  خر  درکیم ز  وت  ياج  تبنیز 

مدرک ارهز  وت  نارجه  هیرگ ز  نامز  ره 

راب دص  هظحل  هب  هظحل  مدش  هدنز  مدرم و 

مدرک ارجا  هرسکی  ار  وت  يایاصو  ات 

ملد هب  ددنخب  هک  میوگب  هک  اب  لد  مغ 

مدرک اوادم  وت  اب  دوخ  لد  مخز  هکنم 

درآزاب مَاوت  يوس  لجا  هک  يدیماب 

مدرک یمظع  متام  نیا  رد  ربص  مرجال 

ار ملاع  لد  وت  يازع  هب  دزوسب  ات 

مدرک اطعا  هتخوس  رگج  مثیم »  » هب نم 

----------

ردام دش  بآ  وت  دوجو  عمش  مامت 

( تبیصم ) ردام دش  بآ  وت  دوجو  عمش  مامت 

ردام دش  باجتسم  تبش  همین  ياعد 

داتفا كاخب  دش و  رپرپ  وت  دوجو  لگ 

ردام دش  بارخ  ام  يوزرآ  تشهب 
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تناهنپ ربق  هب  دزوس  هک  عمش  ياجب 

ردام دش  بآ  وت  رازم  رانک  یلع 

ار وت  دندز  یم  هک  نمشد  همه  نآ  نایم 

ردام دش  بابک  اباب  تبرغ  هب  ملد 

دنتسناد هانگ  ار  مردپ  زا  تیامح 

ردام دش  باوث  تّما  رد  وت  نتشک  هک 

تفرگ هنایفخم  وت  رب  یلع  هک  یلفحم  هب 

ردام دش  بالگ  بنیز  هدید  کشرس 

دزوس ملد  تیمولظم  هلان  دای  هب 

؟ ردام دش  باوج  یب  ردپ  مالس  نوچ  هک 

تخر هام  هب  ات  دنام  كدف  بضغ  ناشن 

ردام دش  باتفآ  زا  يا  همین  هتفرگ 
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دید وچ  تشگ  ریپ  تیناوج  دایب  یلع 

ردام دش  بابش  رد  تدق  ورس  هدیمخ 

« مثیم  » باسحلا موی  فص  یتیانع 

ردام دش  باسح  یب  هنگ  زا  هتسخ  هک 

----------

بنیز يردام  ردام  دعب  تیالو  تیب  رد  وت 

( تبیصم  ) بنیز يردام  ردام  دعب  تیالو  تیب  رد  وت 

بنیز يروای  ار  نینمؤملاریما  یلفط  زاوت 

اباب خر  زا  کشا  نک  كاپ  دوخ  کچوک  تسد  هب 

بنیز يرتخدار  یلعوت  دشاب  هچره  مزیزع 

نم نیسح  رس ، دراذگ  شلاب  رب  هنشت  ادابم 

بنیز يرهاوخ  مه  يردام  مه  وارب  بشمازا  وت 

ردام تمتفرگن  لغب  رد  رگ  اهزور  نیا  شخبب 

بنیز يردام  لاح  فقاو ز  همه  زا  رتهب  وت 

اما مروای  اهنت  وت  يدوب  مدش  اهنت  را  نم 

بنیز يرتاهنت  تردام  زا  تردام  زا  دعب  وت 

منیب یم  دیدرگ و  نم  دایرف  رگنس  هنیدم 

بنیز يرگنسمه  ارم  هفوک  هزاورد  رد  وت 

مناد یم  اهنت و  دوش  اروشاع  زور  منیسح 

بنیز يرکشل  کی  وا  رب  نمشد  لد  رد  اهنت  وت 
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منیب یم  هللا  لوسر  نوچ  مدناوخ  هبطخ  نم  رگا 

بنیز يردیح  راقفلاوذ  هباطخ  زور  رد  وت 

ملاع رد  دنتفگ  را  رورپ  توبن  تخد  ارم 

بنیز يرورپ  تیالو  تخد  الب  برک و  رد  وت 

اه لد  رد  هدرک  ادیپ  هار  شمظن  زوس  اب  رگا 

بنیز يربهر  ندورس  ماگنه  هب  ار  مثیم "  " وت

----------

درک هچ  مناد  یمن  رواد  هولج ي  اب  یگ  هریت 

( تبیصم ) درک هچ  مناد  یمن  رواد  هولج ي  اب  یگ  هریت 

درک هچ  مناد  یمن  ربمغیپ  تخد  ناج  هب  مغ 

تفرگ الاب  ادخ  تیب  زا  وچ  شتآ  هلعش ي 

درک هچ  مناد  یمن  رپرپ  هچنغ ي  اب  نابغاب 

هنیدم ارهز  هلان ي  يادص  زا 
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هآ تفگ 

درک هچ  مناد  یمن  رثوک  یقاس  اب  ادص  نیا 

تسادخ یحو  هنییآ ي  یبن  تخد  هنیس ي 

درک هچ  مناد  یمن  رد  خیم  هنییآ  نینچ  اب 

تخیر درمان  لهچ  اهنت ، يوناب  کی  رس  رب 

درک هچ  مناد  یمن  ربیخ  حتاف  اب  متس  نیا 

يو لابند  زا  بنیز  ردیح  لابند  همطاف 

درک هچ  مناد  یمن  رتخد  سفن  زا  داتفا  ردام 

تسکش ارهز  يوزاب  الاب  تفر  ذفنق  تسد 

درک هچ  مناد  یمن  ردیح  هتسب ي  ياه  تسد 

رپ لاب و  یب  هّچب ي  رتوبک  ود  هاگن  اب 

درک هچ  مناد  یمن  رذآ  نانمشد  نایم  رد 

همطاف یب  هناخ ي  رد  یلع  مثیم »  » اهلاس

درک هچ  مناد  یمن  روای  یب  اهنت و  سک و  یب 

----------

نم يدیشوپ ز  هرهچ  يزور  دنچ  ردام ! ناج 

( تبیصم ) نم يدیشوپ ز  هرهچ  يزور  دنچ  ردام ! ناج 

! نزب یفرح  یتکاس ؟ شیوخ و  هب  یچیپ  یم  هچ  زا 

! وگم يزیچ  ردپ  اب  ردام  ِدرد  زا  مرتخد !

! وگم يزیچ  رد  خیم  ناتساد  زا  یلع  اب 
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؟ ارچ ولهپ  رب  تسد  یتفرگور  ردام ! ناج 

؟ ارچ وزاب  وت  نامرف  رد  تسین  وگرب  شاف 

يا هدید  وت  ار  غیت  فالغ  ياج  مرتخد !

يا هدیشوپ  نسح  زا  یتح  هک  وت  رب  نیرفآ 

؟ نسح دیرگ  ارچ  ام  زا  رتشیب  ردام ! ناج 

؟ نم مشچ  هدیدن  هک  هچوک  نیب  هدید  هچ  وا 

! سرپن متسه  ات  هچوک  يارجام  زا  مرتخد !

! سرپن مه  ردارب  زا  نک  رظن  فرص  نخس  نیز 

! وگب یکاخ  رداچ  زا  نم  هب  سپ  ردام ! مشچ 

! وگب یکاته  یکاخ و  رداچ  يارجام 
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نیمز مدروخ  هتفر و  یهایس  ممشچ  مرتخد !

! نیمه مدروآ ؛ هناخ  تفرگ و  متسد  یبتجم 

؟ تسین وت  شوگ  رب  هچ  زا  هراوشوگ  ردام ! ناج 

؟ تسین وت  شون  رگج  نوخ  زج  يزیر و  یم  کشا 

تسکش مشوگ ، رب  دوب  هراوشوگ  کی  مرتخد !

تسه وت  مولظم  ياباب  تبرغ  رب  ما  هیرگ 

یتکاس اباب  دزن  رد  ارچ  سپ  ردام ! ناج 

یتکاس اه  بش  یلان و  یم  زور  وا  زا  یفخم 

نم درد  تمایق  زور  ات  تس  یفخم  مرتخد !

نسح زا  مه  نیسح  زا  مه  ردپ  زا  مه  وت  مه ز 

----------

تسا یلع  نابیرگ  هب  رس  ملد  نوخ و  مرگج 

( تبیصم  ) تسا یلع  نابیرگ  هب  رس  ملد  نوخ و  مرگج 

تسا یلع  نابیرغ  ماش  مرظن  رد  مه  حبص 

زاربا دوخ  لد  درد  دنک  هاچ  اب  هچرگ 

تسا یلع  ناهنپ  ۀصغ  زا  ربخ  یب  مه  هاچ 

نم ِیلین  خر  تسالوم  تبرغ  دنس 

تسا یلع  نازوس  ۀنیس  نم ، تبرغ  دنس 

دنکش متسد  دیآ و  رگا  نمشد  اهراب 

تسا یلع  ناماد  هب  زاب  نم  ۀتسکشب  تسد 
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موجه دیراین  یحو  مرح  رد  نارفاک 

تسا یلع  نآرق  هب  هلمح  امش  دصق  ادخ  هب 

؟ دیدش هتسخ  نم  ۀیرگ  زا  هچ  برثی ز  لها 

تسا یلع  نامهم  همطاف  يرگد  زور  هس  ود 

نم یمولظم  ۀلان  هدز و  شتآ  ِرد 

تسا یلع  ناج  نتخوس  دنتسم  دنس 

دزوس یم  یلع  رهب  مرگج  اما  متفر 

تسا یلع  نادنز  همطاف  یب  ۀناخ  ادخ  هب 

دوشن ناشیرپ  رشح  رد  هک  دیما  مراد 

نآ لاح 
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تسا یلع  ناشیرپ  هک  یناج  هتخوس 

« مثیم  » یهاوگ رصع ، ره  هب  خیرات  هداد 

تسا یلع  نامیا  ۀیاپ  اضر  ربص و  لزا  زک 

----------

دوب شماما  يرای  رب  همطاف  ِداهج 

( تبیصم ) دوب شماما  يرای  رب  همطاف  ِداهج 

دوب شمارم  مه  رای و  ادخ  ریش  هچ  رگا 

دیچیپ یم  هنیدم  رد  وا  هلان ي  يادص 

دوب شمایق  يا  هظحل  وا  نداتفا  اپز 

تشادن باوج  وا  دایرف  هلان و  هچ  رگا 

دوب شمایپ  یتسود  یلع  هنیس  مخزز 

دنداد وا  هب  یتسود  یلع  لادم  بجع 

دوب شمارتحا  کته  شا  هزیاج  مامت 

تسشنن اپز  يا  هظحل  یلو  داتف  اپز 

دوب شمادم  هیرگ ي  وا  رگید  ِداهج 

تفگن هنیس  راسخر و  ولهپ و  تسدز و 

دوب شماما  تبرغ  وا  هّصغ ي  مامت 

مالس لوسر ، شرد  تشپز  داد  هک  یسک 

دوب شمالس  خساپ  نطو  لها  توکس 

دز یم  سفن  سفن  ولهپ  هنیس و  دردز 
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دوب شماش  حبص و  ياه  سفن  هب  یلع  یلع 

راصنا رجاهم و  نایم  دنام  بیرغ 

دوب شمالک  مه  لیربج  ترضح  هک  یسک 

« مثیم  » نک تبث  هتکن  نیا  لد  ِنوخ  کشاز و 

دوب شمامز  نامسیر  کلف  رادمامز 

----------

نم نهاریپ  وچ  هصغ  زا  نم  بلق  دش  كاچ 

( تبیصم ) نم نهاریپ  وچ  هصغ  زا  نم  بلق  دش  كاچ 

نم نماد  رگج  بانوخ  هب  وت  رجه  تسش 

یحو لبلب  يا  هتخوس ، رگج  رب  وت  غاد 

نم لصاح  همه  هتخوس  نآ  زک  دوب  یشتآ 

دزوس تعیقب  رات  بش  هب  یغارچ  ات 

نم نشور  لدز  دیآرب  هلعش  ناس  عمش 

یلع هب  تشذگ  هچ  تقارفز  یناد  چیه 

نم ندنک  ناج  لوا  دوب  وت  رمع  رخآ 

تسود يا  میوگب  وت  اب  بش  لد  نیا  مدمآ 

رهش نیا  نت و  کی  منم  هک 
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نم نمشد  همه 

رد سپ  رد  يدز  هک  ار  یسفن  هدرمش  ره 

نم نت  زا  ارم  ناج  ادج  رابدص  درک 

هتسب میولگ  هیرگ  هدش  سبح  مسفن 

نم نفدم  هیس  كاخ  دوش  هک  نک  اعد  وت 

دزیر ممشچز  هک  میرگب  راز  نانچنآ 

نم نک  ناینب  وت  دعب  دوش  هک  یکشا  لیس 

تشهب هب  میآ  وت  رهم  اب  همطاف  ممثیم ) )

نم ندرگرب  همه  رگ  دوب  نینوک  مرج 

----------

ردام يرپ  لاب و  سفن  ره  رد  ینز  یم  لمسب  وچ 

( تبیصم ) ردام يرپ  لاب و  سفن  ره  رد  ینز  یم  لمسب  وچ 

ردام يردیح  تسد  وت  رخآ  ام  تسد  زا  ورم 

نمشد همه  اهنت ، یلع  سک ، یب  ام  هدرم ، هنیدم 

ردام يروای  ار  وا  وت  اهنت  نانمشد  نایم 

دمحا ۀنیس  يور  نآرق  يا  وت  يور  لگ 

ردام يرتهب  لگ  زا  وت  رخآ  هدش  یلین  ارچ 

نک یهاگن  مه  ام  رب  تسا  تخس  يردام  یب  مغ 

ردام يردام  ار  ام  وت  رخآ  ورم  ردام  ورم 

لد زا  تا  هلان  مشوگ  هب  دیآ  یم  راگنا  زونه 
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ردام يرد  تشپ  وت  هک  منیب  یم  راگنا  زونه 

نک يرکف  هدیدرگ  ینتفر  ردام  دنتفگ  نم  هب 

ردام يرب  یم  دوخ  هرمه  ار  ام  وت  متفگ  دوخ  هب 

يدرک رپس  ار  دوخ  نسحم  تیالو  ظفح  رب  وت 

ردام يرگنس  یب  رگنسمه  نامه  اباب  رب  وت 

رخآ اپ  يداتفا ز  یحو  ناتسآ  رد  ارچ 

ردام يرثوک  ار  نینمؤملاریما  نآرق  وت 

نت زا  تفرگ  ار  تناج  تشاد  ناج  نت  هب  ات  هریغم 

ردام يربمغیپ  رتخد  اهنت  وت  رخآ  تفگن 

هانگ
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رت نیگنس  تسا  هوک  زا  هدولآ  مثیم 

ردام يرگنب  وا  رب  وت  رشحم  ۀصرع  رد  رگم 

----------

ار شناوج  رسمه  نیمز  شقن  دید  وچ 

( تبیصم ) ار شناوج  رسمه  نیمز  شقن  دید  وچ 

ار شناوت  تقاط و  همه  داد  تسد  ز 

ار ارهز  دندز  نوچ  وا  ةدید  شیپ  هب 

ار شناج  تفرگ  نمشد  هبترم  رازه 

ییارای تشادن  شرای  هک  فیح  رازه 

ار شناگدید  کشا  دنک  كاپ  هدید  ز 

بنیز هن  نیسح  هن  نسح  هن  یلع  اب  هن 

ار شناهن  هصغ  مغ و  درد و  تفگن 

مرآ ور  هنیدم  رد  رگا  هک  متریح  هب 

ار شناشن  یب  ربق  مهدب  ناشن  اجک 

بابش لصف  هب  یلع  ددرگن  ریپ  هنوگچ 

ار شناوج  رسمه  ودع  تفرگ  وازک 

يرپ هتسکش  ریاط  سفق  نیب  هدید  هک 

؟ ار شنایشآ  دنزوسب  هناملاظ  هک 

شیارهز یلع و  دیما  غاب  هب  زج  هب 

ار شنازخ  ۀتفکشن  هچنغ  هدید  هک 
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تسد زا  دهد  ار  همولظم  ردام  نیسح 

ار شناذا  درب  نایاپ  هب  لالب  رگا 

مثیم هدش  یلع  رب  متس  هک  اه  نرق  هچ 

ار شنایعیش  نوخ  یسب  دنتخیر  هک 

----------

میادص وت  یب  هدنام  هدینشن  هتخوس  عمشوچ 

( تبیصم ) میادص وت  یب  هدنام  هدینشن  هتخوس  عمشوچ 

میارس هب  نزب  يرس  تبرغ  بش  نیا  رد  ایب 

نم مدش  بیرغ  نانچنآ  مسق  وت  تبرغ  هب 

میارب هیرگ  دننک  هنیدم  ياه  هاچ  هک 

مدادن باوج  يدز  میادص  هک  يا  هظحل  هب 

میادص هرابود  نزب  روآ  رد  هب  دحل  زا  رس 

ار یلع  شخبب  نم  کیرات  ۀناخ  غارچ 

میآوت غارچ  یب  ربق  رس  غارچ ، یب  هک 

هتشگ وت  يازع  سلجم  نم  هتسب  يارس 

هدماین یسک 
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میارسز نورب  دروآ  ات 

بش نآ  رد  ربص  زامن  مدناوخ  وت  ربق  رانک 

میاعد درک  زامن  تونق  هب  تبنیز  هک 

هتسکش وت  يولهپ  هک  شیاپود  داب  هتسکش 

میادج وت  زا  درک  هک  یتسد  ود  داب  هدیرب 

مدید وچ  هار  نایم  مدیشک  وت  زا  تلاجخ 

میافقز يودیم  ولهپ و  هب  تسد  هتفرگ 

هتفگ هک  هچنآ  مثیم )  ) هتفگ ام  هنیس  زوسز 

میازفب وا  نورد  زوس  هب  زاب  هک  دزس 

----------

نم رای  رتسب  دزیخرب ز  هک  میوگ  اعد  نوچ 

( تبیصم  ) نم رای  رتسب  دزیخرب ز  هک  میوگ  اعد  نوچ 

نم رامیب  يرتسب  دراد  گرم  راظتناک 

فعض دیآ ز  یمن  الاب  رگد  مرامیب  تسد 

نم راب  نوخ  هدید  زا  مغ  کشا  دریگب  ات 

تفر هللا  لوسر  مناناج  هارمه  نم  ناج 

نم رادلد  یپ  دراد  رفس  گنهآ  مه  لد 

ملگ اهنت  دش  هدرزآ  اهراخ  شین  زات 

نم راخ  رسکی  هدید  رد  ناهج  ياهلگ  هتشگ 

وا راسخر  رب  شقن  دش  نم  یمولظم  حرش 
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نم راوید  رب  هتشونب  وا  ياه  مغ  هصق 

وا راسخر  رب  دروخ  اهنت  هک  یلیس  نآ  شاک 

نم راسخر  عمج  نایم  رد  دزیم  مصخ 

دندز شنامشچ  شیپ  ار  ما  همولظم  رسمه 

نم رازآ  رتشیب  وا  ندرزآ  نوچ  دوب 

منسحم هاگلتق  دش  ما  هناخ  ناتسآ 

نم راداد  قلاخ  يا  ادخ  يا  هگآ  شاب 

دنام هتفگان  دبا  ات  نم  هنیس  رد  نم  زار 

نم راز  بلق  يدایرف ز  تسه  مثیم »  » مظن

----------

ناشرواد مکح  شومارف  تشگ  دوز  هچ 

( تبیصم  ) ناشرواد مکح  شومارف  تشگ  دوز  هچ 

ناشربمیپ اب  دنتسکش  دهع  دوز  هچ 

دنداد یفطصم  هب  تلاسر  رجا  دوز  هچ 

ناشرطاخ ادخ ز  مالک  تفر  دوز  هچ 

كدف بصغ  هب  دش  هداد  کمن ، قح  باوج 

ناشرذآ رارش  دش  لسر  متخ  يازج 

دیزرل یم  يادخ  شرع  هراوشوگ  ود 

ناشرکیپ یحو  رازلگ  هب  هراوشوگ  وچ 

ناشف کشا  هداتف  اباب  هرمه  هب  یهگ 
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ناشردام رود  دندیود  هیرگ  هب  یهگ 

داتفا نیمز  يور  رب  ناشردام  هکنیمه 

تسد ود 
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ناشرس رب  دندز  ار  دوخ  کچوک 

دندیمهف دیسر  ردام  هب  هک  يا  هبرض  ز 

ناشردارب رد  تشپ  نامه  دیهش  دش  هک 

دیهش ود  نیا  نفد  دعب  نوزف  لاس  رازه 

ناشرهطم تبرت  زا  رثا  سک  هدیدن 

یلع هب  همطاف  تخوس  یم  همطاف  هب  یلع 

ناشرتخد کشا  دوب  ناشلد  هرارش 

دید یم  یلع  دز و  یم  ار  همطاف  هریغم 

ناشروای دوبن  نت  کی  هک  فیح  رازه 

كاخ هب  تفر  هدیهش  ارهز  هک  تساوگ  ادخ 

ناشرواب زونه  یهورگ  تسین  هچ  رگا 

----------

دوب هداتفا  نیگن  ار  نید  رتشگنا  هقلح 

( تبیصم  ) دوب هداتفا  نیگن  ار  نید  رتشگنا  هقلح 

دوب هداتفا  نیمز  يور  رب  ریهطت  هیآ 

کلف رب  شتآ  تفر  یم  الولا  تیب  ِرد  زا 

دوب هداتفا  نیرفآ  تسه  یتسه  رد  نآ  تشپ 

كاخ شقن  دش  یبن  يولهپ  ود  نیبام  حور 

دوب هداتفا  نینمؤملاریما  ناناج  هک  ای 

ادج دش  تلاسر  متخ  هعضب  زا  يا  هعضب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1843 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هداتفا  نیبم  نآرق  بلق  زا  يا  هیآ 

هدش یکاخ  ایربک  تاذ  سومان  رداچ 

دوب هداتفا  نیمالا  حور  رپهش  رکیپ  ای ز 

نیمز يور  رب  یحو  ناتسآ  رد  نم  ياو 

دوب هداتفا  نیتملا  لبح  مکحم  هاگ  هیکت 

دنلب ارهز  هناخ  زا  دش  هک  يدود  شتآ و 

دوب هداتفا  نیلسرملا  متخ  ناج  رب  شا  هلعش 

ناشنابرق یملاع  ناج  هک  ار  كدوک  راچ 

دوب هداتفا  نینزان  مسج  هب  مغ  نیا  زا  هزرل 
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دندز یم  ار  ادخ  سومان  هک  يزور  نآ  مثیم " "

دوب هداتفا  نیسپاو  زور  ياغوغ  ناهج  رد 

----------

اجک ربکا  هللا  باب  اجک  ناطیش  ۀلمح 

( تبیصم  ) اجک ربکا  هللا  باب  اجک  ناطیش  ۀلمح 

اجک ربمغیپ  تخد  اجک و  شتآ  ۀلعش 

همطاف تسد  غیت و  فالغ  یحو و  ۀناخ 

اجک رد  راشف  رامسم و  ارهز و  ۀنیس 

یکی مدرم  یخزود  نآ  زا  دیسرپ  یم  شاک 

اجک رپرپ  ۀلال  اجک و  ّتنج  نماد 

تفگ داد و  رس  يا  هلان  دیشک و  یهآ  نابغاب 

اجک رفولین  گنر  دیفس و  سای  تروص 

ادخ ریش  يوزاب  ناهبور و  ِنامسیر 

اجک ردیح  هنیزوب و  هلمح  یحو و  تیب 

هدمآ دایرف  هب  ارهز  ۀناخ  تشخ  تشخ 

اجک رثوک  هروس  مصخ و  ياپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

دنک نیرفن  ناهگان  دجسم  هب  ارهز  رگا  ياو 

اجک ربیخ  حتاف  مصخ و  ریشمش  ۀیاس 

رهش هب  ای  ارحص  هب  ای  هناخ  هب  ای  دجسم  هب  ای 

اجک ره  دشاب  تسارهز  ادخ  ریش  یماح 
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سرپب تزیگنا  درد  بورغ  زا  هنیدم  يا 

اجک ردام  یشوماخ  اجک  رتخد  هیرگ 

لوسر دالوا  زوس  زا  دوب  دراد  رگا  زوس 

اجک رذآ  همه  نیا  اجک و  مثیم »  » ۀنیس

----------

وا نت  رد  تسادخ  لوسر  حور  تایح 

( تبیصم ) وا نت  رد  تسادخ  لوسر  حور  تایح 

وا نماد  ياه  هتشر  زا  دکچ  یم  هتشرف 

تشهب ياه  هنازخ  مامت  ياهدیلک 

وا ندرگ  هب  هتخیوآ  هک  تسا  يرهاوج 

تسادیپان هشیمه  شفیرش  رازم  نآ  زا 

وا نفدم  كاخ  هب  ملاع  همه  مگ  هتشگ  هک 

دیمون دوش  وا  هاگردز  تسود  هنوگچ 

وا نمشد  تشاد  مرش  وا  تمارک  زا  هک 

میمش ردپ  وا  زا  دونشن  هنوگچ 
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تشهب

وا نشلگز  لگ  ياج  دمد  لیئربج  هک 

تسین مزال  هام  رون  شمرح  تعسو  هب 

وا نشور  هشیمه  غارچ  تسا  یلد  ره  هک 

شمرح هبتک ي  الوم  لد  هفیحص ي 

وا نت  فحصم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم حور  مالس 

دنشوهدم هک  ایب  شمیرح  هب  اپ  هنهرب 

وا نمیا  روط  هب  نارمع  یسوم  رازه 

تسارهز یلع  فک  رب  ناج  یماح  هناگی 

وا نشوج  هچوک  هب  یکاخ  رداچ  تشگ  هک 

تشاد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تماق  دق  تمایق  شدق 

وا نتفر  هار  وحم  یبن  مشچ  دوب  هک 

« مثیم  » وا يانث  زا  دنزن  مد  هک  یسک 

وا نویش  خرچ  ِماب  زا  دشکرس  هک  دزس 

----------

هدش رو  هلمح  هلیح  هب  نازخ  یب  غاب  هب  نازخ 

( تبیصم ) هدش رو  هلمح  هلیح  هب  نازخ  یب  غاب  هب  نازخ 

هدش ررش  لگ  ياج  هب  نابغاب  غاب و  بیصن 

هتخوس هلعش  نایم  يدمرس  یحو  تشهب 

هدش رپ  لاب و  هتسکش  مدق  هّلق ي  يامُه 
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همه نانمشد  شیپ  هک  همطاف  هب  ام  مالس 

هدش رپس  رپس ، هنیس  یلع  يرای  يارب 

یلع یضترم  هتشک ي  ّیلو ، هللا  هیلو 

هدش رسپ  تداهش  دهاش  هک  يا  هدیهش 

ادخ ربمیپ  تخد  ادخ  رثوک  هنیس ي 

هدش رد  خیم  هسوب ي  هناشن ي  زا  لگ  غاب 

همطاف ِلتق  دهاش  همه  نارگ  متس  نیب 

هدش رگج  نوخ  بنیز  شا  هلاسراچ  رتخد 

ار هریغم  درگن  یم  مد  هب  مد  نیسح  مشچ 

هدش ردپ  یسک  یب  رب  هناور  نسح  گشا 

هدز هک  سب  سفق  رد  یحو  ریاط 
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سفن سفن 

هدش رحس  زا  رت  هریت  شا  هدید  شیپ  هب  زور 

ما هدید  ود  ره  غارچ  ما  هدیهش  همطاف ي 

هدش رس  هب  یلع  رمُع  يا  هداتف  اپز  وت  ات 

تمتام ِلخن  هویم ي  تمثیم »  » گشا هدمآ 

هدش رت  هتسکش  یلع ، تمغ  زا  زور  هب  زور 

----------

دیآ یم  رادغاد  لگ  گنج  هب  نازخ 

( تبیصم  ) دیآ یم  رادغاد  لگ  گنج  هب  نازخ 

دیآ یم  رای  تاقالم  هب  لجا  ای  و 

لبلب تبرغ  هب  نینوخ  لد  يا  لانب 

دیآ یم  راز  هلال  رگج  زا  هلعش  هک 

تشگ یم  وا  رود  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هک  يا  هتشرف 

دیآ یم  راسهوک  زا  شا  هلان  يادص 

ارهز ای  راگ  زور  زا  يا  هدیشک  اهچ 

دیآ یم  راوگوس  تبش  مزب  هب  هم  هک 

درک هچ  هیاس  موش  تسد  وت  ضراع  هام  هب 

دیآ یم  رات  وت  مشچ  هب  باتفآ  هک 

لگ نت  رب  هنایزات  نازخ  داب  وچ  دنز 

دیآ یم  راک  هچ  لبلب  ۀلان  ریغ  هب 
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زونه وت  هیالولاراد  ۀلعش  دای  هب 

دیآ یم  راگزور  سفن  زا  هرارش 

« مثیم  » مه زونه  الوم  تبرغ  فصو  هب 

دیآ یم  راد  مثیم ز  ۀلان  يادص 

----------

مداب رب  داد  ناراهب  ماگنه  هب  مغ  نازخ 

( تبیصم ) مداب رب  داد  ناراهب  ماگنه  هب  مغ  نازخ 

مدای زا  دندرب  همه  رپرپ  ۀلال  نوچمه  هک 

نابنادنز هتشگ  مغ  ینادنز و  نم  نادنز و  ناهج 

مدازآ سبح  زا  دنکیم  یک  لجا  ادنوادخ 

ار میولگ  مه  رد  نانچنآ  مغ  ۀجنپ  هدرشف 

مدایرف هنیس  نورد  رد  هتشگ  سبح  مئاد  هک 

یلاب رپ و  هتسکشب  ياهنت  ریاط  نآ  منم 

مدایص دنچ  لیتق  دوخ  نایشآ  نیب  هک 

یهللادی تسد  اب  دنک  ربیخز  رد  هک  یلع 

مداتفا ياپ  زا  شا  يرای  رد  ات  درک  اشامت 

دجسم ات  هناخ  زا  اهراب  دش  نیمز  شقن  منت 

مداتسا تساهنت  مرهوش  نمشد  نیب  مدید  وچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1850 

http://www.ghaemiyeh.com


مشاب یلع  راوخمغ  هک  مدنادرگزاب  ار  لجا 

مداد ناج  راوید  رد و  نیب  اهراب  هنرگ  و 

( مثیم  ) نتشیوخ ماک  هب  يراد  نابز  ات  نک  اعد 

مداد ما  يدهم  دریگ  زاب  اهرگدادیب  نیا  زک 

----------

تفرگ رهطا  هقیدص  رب  هار  ات  نود  مصخ 

( تبیصم ) تفرگ رهطا  هقیدص  رب  هار  ات  نود  مصخ 

تفرگ ربیخ  حتاف  زا  ار  ردب  ماقتنا 

رگدادیب نآ  تسد  برض  هک  میوگ  ردقنآ 

تفرگ ردیح  زا  هچوک  نایم  ار  ردیح  ناج 

نآ زا  دعب  ردام ، تسد  رد  یبتجم  تسد  دوب 

تفرگ ردام  زا  تسد  هناخ  هار  رد  یبتجم 

دگل دز  نآرق  يولهپ  رب  هک  یتسد  دنکشب 

تفرگ رثوک  ینارون  ةروس  زا  يا  هیآ 

نانج رد  میوگ  ردقنآ  دش ، هچ  میوگ  یمن  نم 

تفرگ ربمغیپ  هرابکی  دوخ  يولهپ  رب  تسد 

رگدادیب نآ  ار و  ارهز  دنتشک  اهراب 

تفرگ رد  تشپ  هاگ  هچوک  هب  هگ  ار  وا  ناج 

دومن یناملسم  يوعد  هک  رفاک  نآ  زا  ياو 

تفرگ ربنم  رب  ياج  تسکش و  ار  نآرق  نکر 
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دنز یم  ار  شا  همولظم  ردام  بنیز  دید 

تفرگ رتخد  نینزان  نآ  مشچ  يور  رب  دوخ  تسد 

رگدادیب نآ  هک  ار  تبیصم  نیا  میوگ  هک  اب 

؟ تفرگ رپرپ  ۀچنغ  زا  بالگ  رد  راشف  اب 

دنلب ارهز  ۀناخ  زا  دش  هک  شتآ  نآ  مثیم »! »

تفرگرس تمصع  لآ  ياه  همیخ  زا  شا  هلعش 

----------

هداتفا هرامش  رد  مَسَفَن  مشومخ و 

( تبیصم  ) هداتفا هرامش  رد  مَسَفَن  مشومخ و 

هداتفا هراپهام  ارم  كاخ  يور  هک 

هدش هراپ  هصغ  مبلق ز  مد و  رد  رهپس 

هداتفا هراتس ، اب  نم  هراپ  هام  هک 

مزوس نانچ  مشوماخ و  وت  ربق  رانک 

هداتفا هرارش  رد  مرگج  زا  شتآ  هک 

شریگ نیمز  یفطصم  مغ  درک  هچ  رگا 

هداتفا هرابود ، اپ  زا  وت  گرم  هب  یلع 

شوماخ نانچنآ  هدرک  ارم  وت  تیصو 
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هداتفا هراشا  اب  ندز  فرح  راک  هک 

یلیس اب  هک  سب  هصق  نیا  متبرغ  فصوب 

هداتفا هراوشوگ  نم  رسمه  شوگ  ز 

تفگ مناوت  سک  هچ  اب  بش  لد  رد  وت  زج  هب 

هداتفا هراچ  ملاع ز  ود  زاس  هراچ  هک 

دنبرب نخس  زا  بل  مثیم »  » همطاف هب  مسق 

هداتفا هراخ  گنس  رگج  رب  هلعش  هک 

----------

ما هرارش  لد  زا  دشک  رس  راودیشروخ 

( تبیصم  ) ما هرارش  لد  زا  دشک  رس  راودیشروخ 

ما هراتس  هام و  هب  زوسب  نامسآ  يا 

همطاف غاد  اب  مقلخ و  زاس  هراچ  نم 

ما هراچ  هتفر  فک  اپ و ز  ما ز  هداتفا 

دندز نم  سومان  هب  هک  اه  هنایزات  نآ 

ما هراپ  هراپ  رگج  رب  تسرد  هدروخ 

دیسر بل  هب  مناج  هبترم  رازه  ییوگ 

ما هراظن  ارهز  يوزاب  هب  نوچ  داتفا 

تا هنیس  مخز  یلع  ياه  هصغ  هاچ  يا 

ما هرامش  یب  مغ  کیرش  دبا  ات  يا 

ارم رد  تشپ  زا  تا  هلان  تشک  راب  کی 
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ما هرابود  گرم  هدش  تا  هنابش  لسغ 

مملاع قلخ  زا  رت  بیرغ  دوخ  هکنآ  اب 

ما هرایزلاراد  هدش  وت  بیرغ  ربق 

موش یم  بآ  یه  هتخوس  عمش  وچ  وت  یب 

ما هرارش  دیآرب  هنیس  سفن ز  ياج 

منک یم  وت  دوبک  يور  دای  هک  یتقو 

ما هراوشوگ  نآ  وچ  هزرل ، هب  ندب  دتفا 

نم رای  تسارهز ، تداهش  زا  سپ  مثیم » »

ما هرامه  کشا  نم و  ۀشیمه  هآ 

----------

تا هناشن  یب  مرح  زا  هناشن  دراد 

( تبیصم ) تا هناشن  یب  مرح  زا  هناشن  دراد 

تا هنابش  نفد  هنایفخم و  عییشت 

تسادخ تمحر  رد  یحو  باب  وت  باب 

تا هناتسآ  دش  وت  هاگلتق  هک  دش  نوچ 

عیقب رد  هن  ارحص ، لد  رد  هن  دُحا ، رد  هن 

تا هناخ  هب  يرادن  هیرگ  قح  وت  یتح 

تشذگ البرک  ۀتخوس  ياه  همیخ  زا 

تا هنایشآ  زا  دش  زبس  هک  یشتآ  نآ 

دندز دحا  ردب و  حتاف  مشچ  شیپ  رد 
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غیت فالغ  اب  هگ 
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تا هنایزات  یهگ  و 

هام لاله  نوچ  يوش  هدیمخ  یتشاد  قح 

تا هناش  يور  یلع  ياه  هصغ  هوک  يا 

یلع يرای  رد  يدناشف و  ناج  راب  دص 

تا هناور  دجسم ، بناج  زاب  دندید 

ترهوش تشاد  نامگ  هک  یلع  یماح  يا 

تا هنایفخم  دنک  نفد  شیوخ  تسد  اب 

دش دنلب  تیور  هب  مصخ  تسد  هک  یتقو 

تا هنادزان  ندب  رب  هزرل  داتفا 

دید تفرگ و  یم  ار  وت  ربق  غارس  مثیم 

تا هناشن  یب  مرح  دوب  وا  بلق  رد 

----------

منک رگج  نوخ  هب  هراتس  زا  رپ  نماد 

( تبیصم  ) منک رگج  نوخ  هب  هراتس  زا  رپ  نماد 

منک رحس  وت  یب  هک  تسا  یبش  زا  هب  مگرم 

دشن ارچ  ردیح ! ۀشیمه  نشوج  يا 

؟ منک رپس  ار  دوخ  وت  يارب  رد  تشپ  نم 

تنتفگ هضف » ای   » ۀظحل دوب  کیدزن 

منک رفس  یبقع  ِملاع  هب  رتدوز  نم 

نم تسد  هتسب  تردپ  ِتیصو  اب  دش 
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منک رطخ  عفد  وت  دشن ز  نم  یماح 

دوش یم  هراپ  مرگج  كدف  ذغاک  نوچ 

منک رذگ  هنیدم  ياه  هچوک  هگره ز 

بآ ياج  هب  شگنت  لد  زا  دیآرب  شتآ 

منک ربخ  تناهن  درد  ار ز  هاچرگ 

نم هاگن  رب  دشک  هدرپ  گرم  شاک  يا 

منک رد  راوید و  هچوک و  هب  هگن  یک  ات 

بورغ نوچ  زور  دنک  هک  مشوخ  نیا  هب  اهنت 

منک رحس  ار  بش  وت  ربق  رانک  میآ 

نک دایز  ار  یلع  مشچ  کشا  وت  برای 

هیرگ ات 
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منک رتشیب  ما  همطاف  رهب 

وگب لد  زوس  زا  همطاف  دای  هب  مثیم » »

منک روراب  ار  وت  لخن  شیوخ  هآ  زک 

----------

؟ منک رواب  هنوگچ  دود ، سودرف و  نماد 

( تبیصم (؟ منک رواب  هنوگچ  دود ، سودرف و  نماد 

؟ منک رواب  هنوگچ  دود  تیب و  شتآ و 

تشونرس نیا  زا  ياو  تشز  وید  هّیروح و 

؟ منک رواب  هنوگچ  دوبک  سای  ّتنج و 

لوتب ردق  تمرح و  لوسر  ادخ و  مکح 

؟ منک رواب  هنوگچ  دوز  شومارف  تشگ 

زاب هدروآ  بهلوب  زاجح  تشهب  يوس 

؟ منک رواب  هنوگچ  دوع  ياج  بَطَح  راب 

نازخ تسد  هدمآ  نابغاب  يور  شیپ 

؟ منک رواب  هنوگچ  دورف  لُگ  قور  رب 

نیبج دراذگ  نآ  رب  نیمالا  حور  هک  يرد 

؟ منک رواب  هنوگچ  دوشگ  شتآ  هب  مصخ 

كدف بصغ  شتآ و  کمن  نان و  ندروخ 

؟ منک رواب  هنوگچ  دوبن  تلاسر  رجا 

همطاف ندز  اب  همه  ار  یلع  ّقح 
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؟ منک رواب  هنوگچ  دومن  یفالت  مصخ 

لصّتم نزب  هلان  لد  قامعا  زا  مثیم » »

؟ منک رواب  هنوگچ  دودح  زا  تشذگ  ملظ 

----------

دوبن ایند  رد  وت  ياج  يدمآ  شوخ  مرتخد 

( تبیصم  ) دوبن ایند  رد  وت  ياج  يدمآ  شوخ  مرتخد 

دوبن ابقُع  نشلگ  رد  افص  وت  دوجو  یب 

بلط مدرک  ادخ  زا  گرم  اهراب  اباب  ناج 

دوبن ارهز  هدید  رد  رگج  نوخ  وت  یب 

ار وت  مداد  یلع  تسد  نم  هک  بش  نآ  مرتخد 

دوبن ادیپ  تخر  رد  یلیس  تشگنا  جنپ  ياج 

دهد یم  یهاوگ  یلیس  نیا  شقن  اباب  ناج 

دوبن اهنت  یلع  لثم  نم و  لثم  سکچیه 

دندز یلیس  تخر  هام  رب  هکیزور  مرتخد 

؟ دوبن اجنآ  یلع  ایآ  وگبمسرپ  یم  هچره 

دوب هتسب  شیاهتسد  اّما  دوب  اباب  ناج 

دوبن ار  وا  نانمشد  نیب  ربص  زج  يا  هراچ 

مرتخد
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دندز ار  ردام  دید  منیسح  ایآ 

؟ دوبن ای  بنیز  دوب  ایآ  هنحص  نیا  دهاش 

دوب هداتفا  ناشمادنا  رب  هزرل  اباب  ناج 

دوبن اُّما  ای  هللا و  لوسر  ای  زج  ناشرکذ 

نمز تّما  دید  هک  ناسحا  همه  نآ  اب  مرتخد 

دوبن ابرقلا  يوذ  رجا  رد  خیم  لگ  هسوب 

یلو نمشد  زا  دیدرگ  رپ  هناخ  اباب  ناج 

دوبن ام  اب  رد  راوید و  هضف و  زج  سکچیه 

دید بیسآ  وت  حورجم  هنیس  نوچ  مرتخد 

دوبن اباب  هنیس  نورد  رد  زج  نآ  درد 

دیشک رس  مثیم »  » مظن زا  نآ  زوس  اباب  ناج 

دوبن ادیپ  وا  رعش  زا  ررش  دح  نیا  ات  هنرو 

----------

دوب هناگیب  تنمشد  تقیقح  اب  تقیقح  رد 

( تبیصم ) دوب هناگیب  تنمشد  تقیقح  اب  تقیقح  رد 

دوب هناسفا  شاک  هناسفا  دوب  وت  لتق  تفگ 

ار هّیروح  خر  درازاین  زگره  یمدآ 

دوب هناوید  مه  وید  مه  ار ، وت  دز  یلیس  هکنآ 

تساطخ ندنازوس  هنال  دشاب  هنال  رد  رگا  غرم 

دوب هنال  کی  زا  رتمک  ایآ  هللا  لآ  تیب 
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یلع ظفح  یپ  زا  درک  رپس  هنیس  همطاف 

دوب هنادرُد  نسحم  دش  رپس  ارهز  رب  هکنآ 

يدز شتآ  ار  یحو  تیب  راک  تیانج  يا 

دوب هناخ  تب  رگم  نآرق  طبهم  ناملسمان 

دندز یم  ار  شرسمه  دوب و  هتسب  الوم  تسد 

دوب هناشاک  رد  اپ  ات  رس  تخوس  وا  رب  هکنآ 

مد هب  مد  دش  یم  بآ  یعمش  دننام  دوخ  هچ  رگ 

دوب هناورپ  یلع  درِگ  رب  تشاد  ناج  نت  هب  ات 

وا يانعر  تماق  ورس  هدیدرگ  مخ  ِلخن 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1861 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هناحیر  نآ  راسخر  يرفولین  هلال ي 

یلع دزم  ای  دوب  تلاسر  رجا  نیا  مثیم » »

دوب هناسفا  همه  ربمغیپ  ياه  شرافس  ای 

----------

تسا دهاش  رابنوخ  هدید ي  ود  ارم  درد 

( تبیصم ) تسا دهاش  رابنوخ  هدید ي  ود  ارم  درد 

تسا دهاش  راز  لد  ِرارش  ارم  زوس 

ارم هتفگان ي  هدینشان و  ياه  مغ 

تسا دهاش  راسخر  يدرز  دیفس و  يوم 

ملد نم و  رب  درذگ  یم  هچنآ  ره  اه  بش 

تسا دهاش  رادیب  هدید ي  هدید ، ود  گشا 

مدش یلع  هار  ییادف  اهراب  نم 

تسا دهاش  راوید  رد و  هنیس و  رامسم و 

دش هچنآ  ره  اّما  یلع  زا  متفرگ  ور  نم 

تسا دهاش  راتخم  دمحا  دوبک  يور 

ارم هتسب ي  رد  هناخ ي  دندز  شتآ 

تسا دهاش  ران  ِررش  هنیدم و  دود و 

دوبن یسک  نم  زا  رت  بیرغ  دوخ  رهش  رد 

تسا دهاش  رات  بش  هب  ما  هزانج  نفد 

دنام باوج  یب  نم  هلان ي  هآ و  دایرف 
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تسا دهاش  راصنا  ییافو  یب  رشح  ات 

ارم يوزاب  مرو  هنابش و  لسغ 

تسا دهاش  راّرک  ردیح  مشچ  ود  گشا 

تشذگ همطاف  یلع و  رب  هچنآ  ره  مثیم » »

تسا دهاش  راداد  قلاخ  رشح  زور  رد 

----------

یناوج مسوم  رد  متشگ ، ریپ  هک  ادرد 

( تبیصم  ) یناوج مسوم  رد  متشگ ، ریپ  هک  ادرد 

! ینامک تماق  نیا  یناوج ، مسوم  نیا 

دنیبن یسک  مشچ  دنیشن ، نوخ  هب  نودرگ 

ینامسآ نسُح  رب  یلیس ، هایس  ربا 

: تفگ یم  هیرگ  هب  لبلب  تخوس ، یم  غاب  هک  یتقو 

ینازخ دش  هک  یغاب  درادن ، ندز  شتآ 

هلال ياج  هب  تما  میدوب ، هدیدغاد  ام 

یناغمرا دروآ  ام ، هناخ  هب  مزیه 

رب ریشمش ، فالغ  ياج 
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دنام میوزاب  يور 

یناشف ناج  نیع  رد  دنداد ، لادم  نم  رب 

دندرک هچ  ترتخد  اب  وت ، زا  سپ  نیبب  اباب 

یناد ردق  دندرک  وت ، تناما  زا  بوخ 

؟ دوب نیا  تلاسر  رجا  دوب ؟ نینچ  افو  مسر 

یناوج رد  دنتشک  ار  تتناما  اهنت 

تما هب  نک  مالعا  دمحم  ای  زیخرب 

ینامرهق تسین  نیا  نز ، کی  هب  ندز  یلیس 

متفگن رگا  زورما  متفخن ، رحس  ات  بش 

یناث درک  هچ  نم  اب  میوگ  رشح  زور  رد 

شوماخ دابم  زگره  مثیم "  " نورد زوس 

ینادواج تسا  یغاد  ارهز  غاد  هک  اریز 

----------

ارچ مناد  یمن  دش  او  متس  رب  نمشد  تسد 

( تبیصم ) ارچ مناد  یمن  دش  او  متس  رب  نمشد  تسد 

ارچ مناد  یمن  دش  یلاعت  ّقح  تیب  هتسب 

عمج دندیدرگ  شیوخ  ریپ  درگ  رب  ناهبور 

ارچ مناد  یمن  دش  اهنت  ياهنت  ّقح  ریش 

یحو ِنیّیلع  سوواط  ردام  ّدق  ورس 

ارچ مناد  یمن  دش  ات  نامک  نوگ  یناوج  رد 
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دوبک يور  هدز ، شتآ  هناخ ي  نسحم ، لتق 

ارچ مناد  یمن  دش  ارهز  مهس  دمحا  رجا 

لد ِنوخ  تبرغ ، گشا  نسحم ، غاد  ارهز ، غاد 

ارچ مناد  یمن  دش  الوم  ياه  تمحز  دزم 

لُگ تخادنا  یم  بارحم  رد  مرش  زک  یتروص 

ارچ مناد  یمن  دش  ادعا  روج  زا  نوگلین 

رشح ِناماد  ات  هک  ییاروش  دوب  هفیقس  رد 

ارچ مناد  یمن  دش  اضما  هللا  لآ  لتق 

نینمؤملاریما ِتیب  میرم  ربق  كاخ 

ارچ مناد  یمن  دش  یسیع  ود  ربق  اب  هتسش 

دنزرف همه  ام 
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لزا زک  مثیم »  » مییارهز

ارچ مناد  یمن  دش  ام  تمسق  ردام  غاد 

----------

تفرگ نم  زا  ارم  ياهنت  رای  نمشد  تسد 

( تبیصم  ) تفرگ نم  زا  ارم  ياهنت  رای  نمشد  تسد 

تفرگ نم  زا  ارم  ياپ  زا  هداتفا  یماح 

ما هناخ  نایم  رد  مدید  هک  یتسد  دنکشب 

تفرگ نم  زا  ارم  يارهز  غیت ، فالغ  اب 

داب هریت  مرای  نارجه  بش  نوچ  شراگزور 

تفرگ نم  زا  ارم  يارآ  ملاع  هام  هکنآ 

دگل برض  زا  هک  یئاپ  یخزود  نآ  دنکشب 

تفرگ نم  زا  ارم  يابوط  یحو  تشهب  رد 

تخوس هناورپ  رپ  نوچمه  ارم  كاچ  دص  بلق 

تفرگ نم  زا  ارم  ياهوزرآ  عمش  هکنآ 

تسکش مه  رد  ار  هخاش  دیچ و  هتفکشن  ار  هچنغ 

تفرگ نم  زا  ارم  يارهز  هک  میوگ  ردقنآ 

حور دادیم  نم  مسج  رب  شمد  ره  اب  همطاف 

تفرگ نم  زا  ارم  ياحیسم  اهنت  نامسآ 

میئاهنت رب  محر  یب  نمشد  ددنخب  ات 

تفرگ نم  زا  ارم  ياهنت  ياهنت  روای 
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رگج نوخ  اب  سیونب  یلع  لوق  زا  مثیم » »

تفرگ نم  زا  ارم  يایند  ّلک  ارهز  گرم 

----------

هار وت  رب  تفرگب  وچ  هچوک  نایم  نمشد 

( تبیصم  ) هار وت  رب  تفرگب  وچ  هچوک  نایم  نمشد 

هایس ناهج  دش  وا  زک  داب  هایس  شیور 

دش هچ  رگد  میوگن  تشگ  دنلب  شتسد 

هابت ناج  سنا و  نت  هب  دوش  ناج  هک  مسرت 

كاخ نورد  زا  یلو  تشگ  دنلب  شتسد 

هآ هآ  هک  ربمیپ  هلان  دیشک  لد  زا 

زور ياه  همین  ارچ  هک  دش  تام  دیشروخ 

هام هتفرگ  هنیدم  رهش  ياه  هچوک  رد 

یلع ار  وت  دراپس  كاخب  بش  هک  یتفگ 

هاگن تخر  رب  دنکن  مه  گرم  دعب  ات 

رب
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منکرس هلان  وت  هتسکش  لد  لفط 

هلا تمصع  يا  مغ ، کشا  مَراب  وت  رب  ای 

ادخ زا  تساوخ  ار  وت  يافش  مدحبص  وا 

هاگماش تقو  یبلط  ار  شیوخ  گرم  وت 

یلع وت و ، زا  ناهج  هدیدن  رتمولظم 

هاوگ نیرتهب  منخس  رب  تسه  خیرات 

روگب يرب  یم  بش  لد  رد  شیوخ  جنر  وت 

هاچب درب  یم  رحس  تقوب  دوخ  زار  وا ،

ایب شهرمه  یبش  كاخ و  رس ز  رادرب 

هانپ درب  یم  اجکب  بش  وت  یب  هک  رگنب 

وگب تا  ههامشش  كاخز ز  رس  رادرب 

؟ هانگیب لفط  نآ  تبرت  تساجک  وگرب 

وت ياهدرد  دوش  قلخب  نایع  يزور 

هاوخداد وت  رب  دوش  وت  يدهم  زور  ناک 

رایب ناتسآ  نیا  رب  زاین  خر  مثیم » »

هاوخب نادناخ  نیا  زا  تتجاح  دنمتسم ، يا 

----------

هار وت  رب  تفرگب  وچ  هچوک  نایم  نمشد 

( تبیصم ) هار وت  رب  تفرگب  وچ  هچوک  نایم  نمشد 

هایس ناهج  دش  وازک  داب  هایس  شیور 
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دش هچ  رگد  میوگن  تشگ  دنلب  شتسد 

هابت ناج  سنا و  نت  هب  دوش  ناج  هک  مسرت 

كاخ نورد  رد  یلو  تشگ  دنلب  شتسد 

هآ هآ  هک  ربمیپ  هلان  دیشک  لد  زا 

زورمین هک  یئوگ  وت  تشگ  تام  دیشروخ ،

هام تفرگ  هنیدم  رهش  ياه  هچوک  رد 

یلع ار  وت  دراپس  كاخ  هب  بش  هک  یتفگ 

هاگن تخر  رب  دنکن  مه  گرم  دعب  ات 

منکرس هلان  وت  ۀتسکش  لد  لفط  رب 

هلا تمصع  ایا  مراب  کشا  وت  رب  ای 

ادخ زا  تساوخ  ار  وت  يافش  مدحبص  وا 

هاگماش تقو  یبلط  ار  شیوخ  گرم  وت 
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یلع وت و  زا  ناهج  هدیدن  رت  مولظم 

هاوگ نیرتهب  منخس  رب  تسه  خیرات ،

روگ هب  يرب  یم  بش  لد  رد  شیوخ  جنر  وت 

هاچ هب  درب  یم  رحس  تقو  هب  دوخ  زار  وا 

ایب شهرمه  یبش  كاخز و  رس  رادرب 

هانپ درب  یم  اجک  هب  بش  وت  یب  هک  رگنب 

وت ياهدرد  دوش  قلخ  هب  نایع  يزور 

هاوخداد وت  رب  دوش  وت  يدهم  زور  ناک 

ياسب ناتسآ  نیا  رب  زاین  خر  مثیم ) )

هاوخب نادناخ  نیا  زا  تجاح  دنمتسم ، يا 

----------

یئوج ۀمشچ  ممشچ  ایرد و  هدش  نوخ  زا  ملد 

( تبیصم ) یئوج ۀمشچ  ممشچ  ایرد و  هدش  نوخ  زا  ملد 

یئورین کشا  يا  رت  شیب  میرگب  ات  ار  ادخ 

منام نادب  دوخ  کشرس  ياپ  رد  هتشگ  مخ  دق 

یئوج بل  رب  هتسکش  مه  رد  شتماق  يورس ، هک 

اهنت سک و  یب  بیرغ و  متشگ  دوخ  رهش  رد  نانچ 

یئوجلد رای  مرادن  منایرگ  مشچ  زا  ریغ  هک 

ناتسب رگدادیب  نآ  را  ار  مماقتنا  یهلا 

یئولهپ هن  وزاب  هن  هدنام  میارب  یتسد  هن  هک 
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اپ زا  اهراب  هنایزات  برض  ریز  مداتف 

یئوم رس  الوم  زا  ددرگ  مک  متشاذگن  یلو 

هناخ نیا  راوید  رب  دیسیونب  هدید  نوخ  هب 

یئوناب هتشگ  تیالو  هار  ۀتشک  اج  نیا  هک 

ار تلاسر  شاداپ  هچوک  نایم  رد  متفرگ 

یئوکین دنب  وزاب  هچ  يردقنارگ  شاداپ  هچ 

اه نمشد  جاوما  هک  رد  ار  نیا  نک  تبث  هنیدم 

یئوزاب هتسکشب  ادخ  تسد  زا  درک  تیامح 

( مثیم  ) نخس زا  شوماخ  دنبرب و  بل  ریگرب و  ملق 

فصو هک 
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یئوگ نخس  ره  دح  تسین  تیاکح  نیا 

----------

دینک رواب  ار  راخ  يافج  لگ  اب  ناتسود 

( تبیصم ) دینک رواب  ار  راخ  يافج  لگ  اب  ناتسود 

دینک رواب  ار  رامسم  هنیس و  ناتساد 

دیرگنب خزود  لها  موجه  یحو و  ّتنج 

دینک رواب  ار  ران  ياه  هلعش  روح و  يور 

ار هتسکشب  يوزاب  مه  ار  غیت  فالغ  مه 

دینک رواب  ار  رارشا  یلیس  ناشن  مه 

رد تشپ  رد  ار  هقیّدص  ۀلان  يادص  مه 

دینک رواب  ار  راّرک  ردیح  توکس  مه 

دندز شتآ  ار  غاب  هتسکش  ار  لبلب  لاب 

دینک رواب  ار  رازلگ  شتآ  نابغاب و 

دیرخ ار  الوم  ناج  ارهز  داد  ناج  اهراب 

دینک رواب  ار  راثیا  همه  نیا  دیهش و  کی 

تفگن دوخ  درد  زاب  دوب و  دردرس  ات  ياپ 

دینک رواب  ار  رامیب  یفخم  ياه  هلان 

لگ غاد  لبلب ، لتق  شتآ ، دود  نازوس ، غاب 

دینک رواب  ار  راچ  ره  نابغاب ، مشچ  شیپ 

ار هیروح  تروص  زگره  تسین  یلیس  بات 
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دینک رواب  ار  راسخر  ندوب  یلین  روح و 

تسا یلع  ياهمغ  خیرات  ۀصق  مثیم )  ) رعش

دینک رواب  ار  راعشا  نیا  يرآ  متفگ  تسار 

----------

نم ياو  يدیشک  هلبق  يوس  اپ  یتسب  هدید 

( تبیصم  ) نم ياو  يدیشک  هلبق  يوس  اپ  یتسب  هدید 

نم يارهز  نک  زاب  ار  دوخ  مشچ  مدرمن  ات 

یلو مدیزرلن  مدکی  دحا  بازحا و  هب  نم 

نم ياپ  تسد و  دیزرل  اپ  يداتفا ز  وت  ات 

نورب دمآ  یم  هنیس  زا  سفن  اب  مناج  شاک 

نم ياج  رگید  تسین  هنیدم  مدرم  یم  شاک 

شومخ مزوس  یم  دایرف و  زا  هتسب  بل  اهزور 

نم ياه  بش  ۀلان  یتح  هتشگ  لد  رد  سبح 
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تفرگ نم  زا  ارم  ناج  رگدادیب  ذفنق 

نم ياضعا  ادج  دش  مه  زا  يدروخ و  نیمز  وت 

هایس دش  یلیس  ربا  زا  تتعلط  باتفآ 

نم يایند  نم  مشچ  رد  دش  هریت  تبیصم  نیز 

راضتحا دش  نم  رمع  یمامت  وت  يازع  رد 

نم يایحا  بش  بش ، ره  هدش  وت  قارف  اب 

یبل يدوشگن  يدیچیپ و  درد  زا  دوخ  هب  وت 

نم يالیواو  هظحل  کی  رگج  زا  دیاین  ات 

دندز شتآ  ارم  ياهوزرآ  غاب  فیح 

نم يارمح  ۀلال  نم  ۀچنغ  فک  زا  تفر 

دوب ادیپ  وت  راعشا  رد  هک  مثیم  ابحرم 

نم يادیپان  ياه  مغ  هتفگان و  ۀصغ 

----------

دشن او  لد  زا  هدقع  کشا و  يایرد  دش  هدید 

( تبیصم  ) دشن او  لد  زا  هدقع  کشا و  يایرد  دش  هدید 

دشن ادیپ  لجا  مه  بشما  دیدرگ و  مگ  هام 

مخ تشگ  نم  تماق  یناوج  ردناک  نانچنآ 

دشن ات  شدق  هنوگنیا  سکچیه  يریپ  زور 

راضتحا لاحب  ندرب  رسب  ار  بش  رحس  ات 

دشن ایوج  ارم  لاح  لجا  یتح  سکچیه 
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دندز شتآ  افج  زا  ار  ما  هناخ  نشور  زور 

دشن ادعا  هناخ  اب  یتمرح  یب  نینچ  نیا 

یلو تنارق  تساوخ  تدّوم  ابرقلا  يذ  رهب 

دشن ابرقلا  يوذ  قح  ادا  نم  بلق  هب  زج 

یلو دجسم  ات  هناخ  زا  اهراب  متشگ  هتشک 

دشن الوم  زا  مک  یئومرس  هک  منامداش 

دادن ناج  دوخ  رهوش  هارب  نم  نوچ  رسمه 

دشن اباب  ینابرق  منسحم  وچ  یکدوک 

لامیاپ مّقح  دیدرگ  تربنم  زارف  رب 

دشن او  مباوج  رد  مه  یبل  مدیلان  هچره 
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تسب شقن  یلیس  راثآ  ما  هدیشوپ  خر  رب 

دشن انیبان  مشچ  شیپ  زاب  میور  هکنم 

نک تبث  دوخ  رد  خیرات  يا  سیونب ، ملق  يا 

دشن ارهز  یماح  نمشد  جوم  رد  رفنکی 

دندش مگ  ترسح  کشا  رد  ناتسود  مثیم »  » وچمه

دشن ادیپ  تبقاع  ارهز  يادیپان  ربق 

----------

يرد ام  ِتیب  زا  دنز  یمن  یسک  رگید 

( تبیصم ) يرد ام  ِتیب  زا  دنز  یمن  یسک  رگید 

يردام تفای  ناوتن  رت  بیرغ  نم  زا 

تسا هدیشک  اپ  نم  تدایع  زا  مه  ناملس 

يرس نزب  ارهز  هب  وت  لقاال  گرم ، يا 

قارف شتآ  زا  ما  هتشگ  بآ  عمش ، نوچ 

يرکیپ همولظم  نم  زا  هدنامن  رگید 

يا هزمح  دوب  ام  يرای  رهب  شاک  يا 

يرفعج دوب  ادخ  ریش  رای  شاک  يا 

ایبنا دالوا  همه  نآ  نایم  نم  زج 

يربمیپ تخد  هب  هدرکن  متس  ایند 

راگزور مشچ  نامز ، رود  تسا  هتشگ  ات 

يربهر تسا  هدیدن  بیرغ  یلع  لثم 
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شرسمه نایرگ  ةدید  شیپ  هب  نم  زج 

يرسمه هناخ  رد  هتشگن  نیمز  شقن 

متشادن تسکش و  راشف  زا  میولهپ 

يروای هناخ  رد  تشپ  هب  منسحم  زج 

متروص يور  مینابرهم و  تخد  نم 

يرگمتس وید  یلیس  ياج  تسا  هدنام 

ملد رب  دوب  ردپ  غاد  زونه  مثیم »! »

يرگید غاد  مرگج  رب  دنتشاذگب 

----------

؟ راک هچ  اروحلا  هّیسنا  هناخ ي  اب  ار  وید 

( تبیصم (؟ راک هچ  اروحلا  هّیسنا  هناخ ي  اب  ار  وید 

؟ راک هچ  ارآ  ناهج  دیشروخ  مشچ  اب  ار  دود 

تشهب غاب  مزیه و  تیال ، تیب و  نمشد و 

؟ راک هچ  ارهز  تروص  اب  ار  وت  شتآ  هلعش ي 

تسا همطاف  تسد  تسد ، نیا  نک  مرش  هنایزات 

؟ راک هچ  اربک  تمصع  اب  ار  وت  رد  راشف  يا 

نیتسآ زا  نورب  یتسد  دروآ  ات  وک ، درم 

؟ راک هچ  اهنت  نز  کی  اب  ار  درمان  همه  نیا 

ادخ ریش  هبور و  ناطیش  یحو و  ِناتسوب 

؟ راک هچ  الوم  يوزاب  اب  ار  ملظ  نامسیر 
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دگل برض  اب  هدوشگن  سکچیه  ار  ّقح  تیب 

؟ راک هچ  اروحلا  هّیسنا  يولهپ  اب  ار  درد 

لد گنس  نآ  اب  تفگ  دمآ  رد  تشپ  همطاف 

؟ راک هچ  ام  اب  ار  وت  ملاظ  يا  میراد  ازع  ام 

يدز ار  رثوک  هک  تتسد  دنکشب  هریغم  يا 

؟ راک هچ  ارهز  اب  درک  تتسد  برض  یناد  چیه 

درک یم  هک  دناد  ادخ  اُّما  او  تفگ  یم  یبتجم 

؟ راک هچ  اُّما  او  دایرف  نآ  ّقح  ریش  لد  اب 

همطاف زا  ینک  یم  تداهش  راکنا  هک  يا 

؟ راک هچ  ادرف  دنک  ّقح  تاذ  وت  اب  یناد  چیه 

ار غیت  فالغ  يدید  یم  يدوب  شاک  يدوب  شاک 

؟ راک هچ  اتکی  تمصع  اهنت  يوزاب  اب  درک 

دوخ ناوید  رد  سیونب  رگج  نوخ  زا  مثیم » »

؟ راک هچ  یلعا  ّتنج  اب  ار  ران  نانکاس 

----------

اه یتیبودو  اه  یعابر 

( تبیصم ) اه یتیبودو  اه  یعابر 

هداتفا نید  نکر  یحو ، نبلگ  رد 

هداتفا نیما  لیربج  ریهش  ای 

سرب دایرف  هب  ایبنا  متاخ  يا 
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هداتفا نیمز  يور  نآرق 

*********

مهدن ارآ  ملاع  رهم  هب  وت  رهم 

مهدن ایند  ود  توالح  هب  تروش 

تسا يراج  ممشچز  تمتام  هب  هک  یگشا 

مهدن ایرد  رازه  دص  هب  هرطق  کی 

*********

دندرب ار  یضترم  ّقح  هک  سوسفا 

دندروآ موجه  همطاف  هناخ ي  رب 

وا هنیس ي  وزاب  تسد و  تروص و  زا 

دندرزآ دز  هسوب  لوسر  هک  اج  ره 

*********

دننزب نماد  هنتف  هب  نامگ  دوب  یک 

دننزب نملاوذ  ِّیح  يارس  هب  شتآ 
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مسرپ یم  امش  زا  هنیدم  لها  يا 

دننزب نز  کی  هب  درمان  هس  هدید  یک 

*********

دنداد دمحا  هب  لگ  ران ، هلعش  زا 

دنداد دح  یب  هفحت  یحو  يوناب  رب 

یلیس غیت و  فالغ  دگل و  برض 

دنداد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  رب  هکتسا  يرجا 

*********

متشگ یم  رپسهر  هک  یفرط  ره  زا 

متشگ يرپس  وا  تابرض  شیپ 

نسح هچوک  رد  دوبن  رگا  مهارمه 

متشگ یم  رب  هنوگچ  دوخ  هناخ ي  ات 

*********

نم لحاس  مغ ، طیحم  رد  هدمآ  گرم 

نم لد  دزوس  هرامه  یلع  لاح  رب 

زور ره  دنیبب  هک  وا  يارب  تسا  تخس 

نم لتاق  یلع  ربنم  هب  هتسشنب 

*********

يدرک تیامح  یلع  زا  رد  تشپ  وت 

يدرک تیاده  شتیالو  هب  ار  ام 
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دیچیپ یم  تسفن  رد  یلع  دایرف 

يدرک تیاده  ریسفت  وت  هللاو 

*********

دوب اهنت  ّقح  لطاب و  رد  همه  تما 

دوب الوم  روای  رای و  همطاف  کی 

دوبک يور  مک ، رمع  هتسکش ، يولهپ 

دوب ارهز  یتسود  یلع  ریسفت 

*********

دنتشک ار  ادخ  سومان  هک  سوسفا 

دنتشک ار  ایربک  تاذ  هبوبحم ي 

دندنازوس ار  تشهب  رد  هن  اهنت 

دنتشک ار  ایبنا  مامت  هظحل  کی 

*********

زاجح يوناب  ناتسآ  هب  هلمح  اب 

زاب نایغط  یشک و  ّقح  هر  دیدرگ 

وا نسحم  تداهش  اب  هک  هللاو 

زاغآ ربمیپ  دالوا  نتشک  دش 

*********

دنتشک ار  وزرآ  یحو ، نشلگ  رد 

میرح يوناب 
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دنتشک ار  وه  تاذ 

دوش هتشک  ات  تشادن  یهنگ  ارهز 

دنتشک ار  وا  هک  دوب  یلع  سومان 

*********

نم رگنس  مه  همطاف  مردیح و  نم 

نم رسمه  وا  ورس  ملاع  همه  زا  نم 

نیمز يارهز  نامسآ و  هروصنم ي 

رثوک یبن ، ردق  ادخ ، ریهطت 

*********

ما یلع  رای  متاداس و  ردام  نم 

ما یلع  راهب  هلال و  لگ  غاب و 

نابز ریشمش  هتسکشب و  يوزاب  اب 

ما یلع  راقفلاوذ  ّیلع و  يوزاب 

*********

تس یلع  راوخ  مغ  روای و  اج  همه  ارهز 

تس یلع  رادفرط  هتسکشب  يولهپ  اب 

وا يرای  لباق  تسین  هک  تسد  ره 

تس یلع  رای  دنز  هسوب  یبن  هک  یتسد 

*********

دندز ماگ  همطاف  تیب  هب  نذا  یب 
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دندز ماع  ءالم  رد  شخر  هب  یلیس 

ار یلیس  نآ  مسق  نآرق  هب  هللاو 

دندز مالسا  ربمغیپ  تروص  رب 

*********

دنتشک ار  یلزا  تاذ  هبوبحم ي 

دنتشک ار  یلو  هدزای  ردام  ای 

دندنازوس ار  یحو  هفیقس  ِران  اب 

دنتشک ار  یلع  ارهز و  ربمغیپ و 

*********

دوب ردیح  هنیک ي  مصخ ، هنیس ي  رد 

دوب رد  تشپ  همطاف  یلع  سومان 

تشاد نآرق  تمرح  تفرگ  هک  یهام 

دوب ربمغیپ  تسد  تسکش  هک  یتسد 

*********

مدیدرگ ترس  رود  میرسمه  اب 

مدیدرگ ترپ  هتسکشب  هناورپ ي 

نم رب  یتشذگ  شیوخ  هرز  زا  وت 

مدیدرگ ترپس  هناخ  رد  مهنم 

******

تسا یلع  راوخمغ  روای و  اج  همه  ارهز 
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تسا یلع  رادفرط  هتسکشب  يولهپ  اب 

دوشن تیالو  یماح  هک  تسد  ره 

تسا یلع  رای  دنز  هسوب  یبن  هک  یتسد 

******

دش رذآ  همعط  یحو  هناخلگ 

دش رپرپ  شا  هچنغ  تسد و  تفر ز  لگ 

لاماپ يربک  هقیدص  تمرح  دش 

دش رثوک  هروس  ادج ز  هیآ  کی 

******

دنداد دمحا  هب  لگ  ران  هلعش  زا 

دنداد دح  یب  هفحت  یحو  يوناب  رب 

یلیس غیت و  فالغ  دگل و  برض 

دنداد دمحم  لآ  رب  هک  تسیرجا 

******

متشگ یم  رپسهر  هک  یفرط  ره  زا 

متشگ یم  رپس  وا  تابرض  شیپ 

نسح هچوک  رد  دوبن  رگا  مهارمه 

متشگ یم  رب  هنوگچ  دوخ  هناخ  ات 

******

دننزب نماد  هنتف  هب  نامگ  دوب  یک 
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دننزب نملاوذ  یح  يارس  هب  شتآ 

مسرپ یم  امش  زا  هنیدم  لها  يا 

دننزب نز  کی  هب  درمان  هس  هدید  یک 

*******

دنداد دمحا  هب  لگ  ران  هلعش  زا 

دنداد دح  یب  هفحت  یحو  يوناب  رب 

یلیس غیت و  فالغ  دگل و  برض 

دنداد دمحم  لآ  رب  هک  تسیرجا 

******

درک مرس  رب  یکاخ  هچ  يدید  کلف 

درک مرب  رد  متام  تخر  یلفط  هب 

هریغم تسد  دنکشب  یهلا 

درک مردام  یب  ناتسآ  نیا  رد  هک 

********

مشوپب لِگ  رد  ار  وت  نوچ  نم  لُگ 

نارجهز
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مشونب لد  نوخ  وت 

دش متمسق  یناوج  مایا  رد 

مشودب مریگ  ار  وت  توبات  هک 

********

هنابش مراد  بل  ریز  یئاعد 

هناگی هام  يا  يوگ  نیمآ  وت 

دنیبن یمولظم  چیه  یهلا 

هنایزات ریز  هب  ار  شزیزع 

********

میناوخب بش  زان  مه  اب  ایب 

میناوخب بت  ياتب و  لد  ياعد 

ار دوخ  ياه  مغ  ۀِّصق  باتک 

میناوخب بنیز  ةدید  زا  ناهن 

********

دوب شرهطا  مسج  هداتفا  كاخ  هب 

دوب شرس  هّضف  نماد  يور  هب 

درد مغ و  جنر و  همه  نآ  نایم 

دوب شرهوش  ياه  هّصغ  رکف  هب 

********

دندوب هتسکشب  ادخ  دهع  همه 
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دندوب هتسویپ  مهب  ام  هیلع 

مداتف اپ  زا  ما  هناخ  رد  نآ ، زا 

دندوب هتسب  ار  مرهوش  تسد  هک 

********

دزیرب منودرگ  هب  لد  رارش 

دزیرب منوگلگ  کشا  نماد  هب 

هار رد  هدنام  ممشچ  وت  گرم  زا  سپ 

دزیرب منوخ  دیآ و  لتاق  هک 

********

مریسا غرم  نانچمه  وت  زا  سپ 

مریس هناد  زا  مه  هنال  زا  مه  هک 

نک اعد  لگ  يا  نابغاب  ناج  هب 

مریمب اهنت  سفق  رد  بشما  هک 

********

مناوت بات و  لدز  هدرب  تمغ 

منامب دیاب  ارچ  نم  یتفر  وت 

هتسب هیرگ  زا  نانچنآ  میولگ 

مناوخب نآرق  وت  رهب  ناوتن  هک 

********

دیآ یمن  رحس  ار  ام  مغ  بش  ارچ 
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دیآ یمن  ربخ  ارهز  فسویز  ارچ 

ام لفحم  هب  ایب  يدهم  همطاف  زیزع 
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دیآ یمن  رسپ  ردام  لفحم  هب  رگم 

********

دینزن مرذآ  هنیس  رب  همه  نیا  منیسح 

دینزن مورورپ  درد  لد  مخز  هب  کمن 

دیربب ارم  رس  اج  نیمه  هنیدم  نیا  رد 

دینزن مردام  يوزاب  هب  غیت  فالغ 

********

يدهم ناج  شوگ  رب  ارم  تیاوآ  هتسهآ  دسر 

؟ يدهم ناتسود  نایم  ای  يداتس  رد ، رانک 

الوم يا  مدرگ  تیابرلد  يادص  نابرق  هب 

يدهم ناوخب  نآرق  تا  همولظم  ردام  رب  ایب 

********

یتسکشار ام  رپ  لاب و  ارچ 

یتسکش ار  ام  رب  یب  لاهن 

تتسد ود  ذفنق  دنکشب  یهلا 

یتسکش ار  ام  ردام  تسد  هک 

********

دز مشتآ  تنیع  رون  هاگن 

دز مشتآ  تنیسح  ياشامت 

بش نآ  مدیچیپ  نفک  رد  ار  تنت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1889 

http://www.ghaemiyeh.com


دز مشتآ  تنیبنیز  توکس 

********

دینزن ار  شرمث  هتسکش  هک  یلخن 

دینزن ار  شرپ  هدروخ  نیمز  هک  یغرم 

هتسب يدرم  تسد  هک  رگا  دیدید 

دینزن ار  شرسمه  هناخ  رد  رگید 

********

دینزن رس  رگد  ام  غاب  هتخوس  رب 

دینزن رد  ار  هدز  شتآ  ۀناخ  نیا 

رگید ار  يردام  تشذگ ، هک  ام  زا 

دینزن رتخد  مشچ  شیپ  هب  هناخ  رد 

----------

یتشاذگاو مغ  يداو  هب  ارم  یتفر 

( تبیصم ) یتشاذگاو مغ  يداو  هب  ارم  یتفر 

؟ یتشاذگ اهنت  هچ  ارم ز  نم ! ياهنت 

دوب شیپ  لاس  هن  هک  داب  ریخ  هب  شدای 

یتشاذگ اپ  نم  ۀناخ  هب  وت  هک  بش  نآ 

بش ياه  همین  یلع ! تشهب  ۀیروح 

یتشاذگ اج  ارم  تشهب و  يوس  یتفر 

زا هنابیرغ  ردقچ  نم ! نیسای 
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نطو

یتشاذگ اهاط  نماد  هب  رس  یتفر و 

ادخ زا  گرم  بلط  سفن  ره  هب  يدرک 

یتشاذگ ام  رگج  رب  شیوخ  غاد  ات 

دوب هتشگ  تشز  ردق  هچ  ما  هدید  هب  نودرگ 

یتشاذگ ارحص  ۀنیس  هب  رس  هک  بش  نآ 

ار شیوخ  تسد  هدش ، وت  اب  هچ  مرگنن  ات 

یتشاذگ ابیز  خر  رب  گرم  ماگنه 

دوخ دعب  وت  یناشن ، شیوخ  دهن ز  سکره 

یتشاذگ ایند  هب  هناشن  یب  ربق  کی 

نم يارب  تفر و  همه  نم  رادن  راد و 

یتشاذگ ار  دوخ  كدوک  راهچ  اهنت 

یلع ۀنیس  همطاف و  غاد  یتفگ ز 

یتشاذگ اه  لد  هب  هک  اه  غاد  هچ  مثیم »! »

----------

وت يادص  یب  ۀلان  ملد  رد  هدنام  یتفر و 

( تبیصم ) وت يادص  یب  ۀلان  ملد  رد  هدنام  یتفر و 

وت ياعد  ناج  همطاف  دش  باجتسم  دوز  هچ 

یتسیرگ یلع  رهب  یتشاد  تایح  ات  وت 

وت يارب  دنک  هیرگ  دوخ  رمع  لوط  هب  یلع 
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نم سای  گرب  هب  همطل  دز  دیسر و  نازخ  تسد 

وت ياج  هب  نم  تروص  يدش  یم  دوبک  شاک 

موش یم  هناخ  دراو  نوچ  وت  تداهش  دعب 

وت يادص  مونش  یم  فرط  ره  هب  مرگن  یم 

نم دوجو  همه  نکر  نم ، دوبن  نم و  دوب 

وت ياه  هدند  تسکش  رد  تشپ  هانگ  هچ  اب 

يا هتسب  هدید  ود  زور  يا  هتسشن  اپ  زور ز 

وت يامنادخ  يور  لگ  ریز  تفر  هچ  بش ز 

نانمشد نیب  دوشگ  ناج  راثن  اب  هک  ییوت 

وت ياشگ  هرگ  تسد  ارم  ۀتسب  يوزاب 

يدش یلع  رپس  مه  يدش  یلع  هرز  مه 
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وت يادف  دوش  یلع  یلع ، هر  ییادف 

نم يافق  رد  هدیود  اه  هنایزات  ریز  وت 

وت يافق  رد  هدیود  نینزان  لفط  راهچ 

تمثیم هک  نک  لوبق  تمتام  کشا  هب  مسق 

وت ياپ  هب  لد  ةراپ  ناج  رارش  اب  هتخیر 

----------

دندز یلیس  ادخ  ریش  رسمه  رب  ناهبور 

( تبیصم  ) دندز یلیس  ادخ  ریش  رسمه  رب  ناهبور 

دندز یلیس  اسّنلا  ریخ  رب  یحو  تشهب  رد 

دندز یم  نآرق  نید و  زا  مد  هک  ناناملسم  ان 

دندز یلیس  یتا  له  ردق و  ریهطت و  خر  رب 

شوگ هب  هدروخ  تینازآ  دقف  اهازآ  نم  رگ 

دندز یلیس  یفطصم  يور  هب  ناراکمتس  نآ 

تسایربک هجو  دیحوت و  ۀنییآ  همطاف 

دندز یلیس  ایربک  هجو  دیحوت و  خر  رب 

؟ اجک یلیس  اجک  اروحلا  هّیسنا  تروص 

دندز یلیس  ار  هّیروح  اهوید  میوگ  هک  اب 

تسادخ سومان  هدیدرگ  نوگلین  شیور  هکنیا 

دندز یلیس  ادخ  سومان  هب  میوگ  یم  شاف 

همطاف لآ  دنسرپ  یم  تسا  نرق  هدراچ 
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دندز یلیس  ارچ  ار  ام  ردام  ملاع  لها 

نسح راسخر  تخوس  دوبک و  دش  ارهز  يور 

دندز یلیس  یبتجم  ماما  يور  لگ  رب 

دروخن اهنت  همطاف  يور  هب  یلیس  نآ  مثیم » »

دندز یلیس  ایلوا  ایبنا و  مامت  رب 

----------

میوج بل  رب  هدیمخ  لخن  وچ  کشا  لیسز 

( تبیصم ) میوج بل  رب  هدیمخ  لخن  وچ  کشا  لیسز 

میوشب تسد  رمعز  منیشنب  دوب  شوخ  هچ 

تبیصم لالم و  هصغ و  مغ  درد و  قارف و 

میوس هب  هرامه  تهج  شش  زا  دروآ  موجه 

هتفگن درد  رازه  ار  مسفن  ره  هتفرگ 

میوگب هک  نابز  نآ  هن  ملانب  هک  سفن  نآ  هن 

هن رگ  توکس و  منک  مرای  لد  رطاخب 

میوم رس  رهز  کلف  رب  دور  هلان  رازه 

مدرم هک  تس  یلع  تبرغ  زا  مخر  يدوبک 

میودع دندش  یتسود  یلع  مرجب  همه 

ناتساد یبن و  تدّوم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1894 

http://www.ghaemiyeh.com


ار كدف  بصغ 

میور فحصم  هب  هیس  طّخ  هب  دنا  هتشون 

ارحص نماد  هب  مهن  رس  یهگ  هیرگ  يارب 

میومع ربق  رانک  هگ  دُحا  هب  مور  یهگ 

هرابود هایس  بنیز  ةدید  هب  ناهج 

میوضو تقو  هب  مخر  دنیبن  هک  دنک  ادخ 

ذفنق هریغم و  یناث و  رفن  هس  هس  ره  دندز 

منوبز تفای  دلخ  رطع  لسر  متخ  هک  ارم 

( مثیم  ) ةدورس زا  هلعش  ملد  رارش  دشک 

میوا ۀعیفش  يو و  هانپ  رشح  هب  نآ  زا 

----------

دایرف نم  دوجو  مامت  هتشگ  هّصغز 

( تبیصم ) دایرف نم  دوجو  مامت  هتشگ  هّصغز 

دایرف نزم  دهد ، میادن  وت  تیصو 

دنز هک  ندب  نیا  رب  مزیرب  بآ  هنوگچ 

دایرف نهریپ  وت  دوبک  مسج  دای  هب 

ارحص نماد  هب  بش  مربب  رس  هک  دزس 

دایرف ندب  نیا  دای  منز  هاچ  نورد 

مسرت یم  هک  ار  وت  مشوپب  هنوگچ  نفک 

دایرف نفک  دنز  بشما  تیولهپ  مخز  هب 
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دنگوس رد  تشپ  هلان  يدز  هک  يا  هظحل  هب 

دایرف نم  وچ  یسک  هنیس  هب  سبح  هدرکن 

دتفا كاخبرا  مکشا  رگد  لاس  رازه 

دایرف نمچ  رهز  دیآرب  هزبس  ياج  هب 

يدز هک  نامز  نآ  مداد  ناج  هبترم  رازه 

دایرف نتشیوخ  مولظم  نسحم  گرم  هب 

دنیب ار  هریغم  اج  ره  هک  هچوک  هب  دش  هچ 

دایرف نسح  ۀّصغ  رپ  لد  زا  دیآرب 

مناوتن هک  ادخ  ّقح  هب  بیرغ  منم 

دایرف نطو  رد  رای ، مغ  دای  هب  منز 

مزاس مزوس و  وارآ  وت  دای  هشیمه 

دایرف نتخوس  هب  درادن  عمش  هک  نانچ 
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لد رد  یلع  ۀلان  هدش  سبح  هک  نونک 

دایرف نخس  دوش  مثیم )  ) بل رب  هک  دزس 

----------

دش بآ  هتسویپ  تخوس و  عمش  وچ  ارهز 

( تبیصم  ) دش بآ  هتسویپ  تخوس و  عمش  وچ  ارهز 

دش باسح  یب  متس  وا  هب  ردپ  زا  دعب 

تشگ بیرغ  سب  زا  دوخ  ناتسود  نیب  رد 

دش بابک  نمشد  لد  شتبرغ ، کشا  زا 

دوب بانط  رد  یلع  تسد  دید  هک  یتقو 

دش بانط  ملاع  مغ  شندرگ ، رود  رب 

دنام هریت  کیرات  بش  نوچ  هنیدم  زور 

دش باتفآ  خر  دوبک  ات  هظحل  کی 

مالس دنک  نمؤم  وچ  باوج  دوب  بجاو 

؟ دش باوج  یب  یلع  مالس  ارچ  برای 

یلع یلع ، زا  ار  همطاف  تفرگ  ایند 

دش بآ  لاس  لهچ  دنام و  هنیس  هب  شزوس 

شردام داتفا  رد  تشپ  هک  يا  هظحل  نآ 

دش بارخ  بنیز  رس  رب  شرع  راگنا 

تفخ بارت  رد  شا  همطاف  هک  یبش  نآ  زا 

دش بارتوب  سفن  مه  هتسکش  ضغب 
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همطاف رادازع  دوب  هشیمه  الوم 

دش باضخ  نوخ  زا  شتروص  هک  یبش  نآ  ات 

همطاف ناهنپ  تبرت  يور  هب  مثیم !" "

دش بالگ  يدهم  هدید  کشا  زور  ره 

----------

ینک يردام  یب  هوکش ز  دابم  بنیز !

( تبیصم  ) ینک يردام  یب  هوکش ز  دابم  بنیز !

ینک يرورپردپ  هک  ات  شاب  هدامآ 

دوش یم  هریت  یلع  زور  وچ  نم  گرم  اب 

ینک يرگنشور  يزوسب و  وا  رب  دیاب 

دنک يردام  یبن  هب  تردام  هک  ناسنآ 

ینک يردام  یلع  يارب  زا  وت  دیاب 

تسوت ناهد  رد  یلع  نابز  ما  هدید  نم 

دیاب
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ینک يردیح  یلع ، نابز  اب  وت 

 یلع رثوک  وت  دّمحم و  رثوک  نم 

ینک يرثوک  وا  رب  هک  دزس  ار  وت  يرآ 

باوخ هب  بل  هنشت  دَور  نیسح  ات  راذگم 

ینک يرغاس  وا  رب  هک  ات  شاب  رادیب 

دیزی سلجم  یلا  هتفرگ  هگلتق  زا 

ینک يروآ  مایپ  نیسح ، رب  وت  دیاب 

سولج منک  یم  تنخس  یسرک  ياپ  نم 

ینک يرتسگ  نخس  ماش ، رهش  هب  یتقو 

! وگب نخس  روآرب ، شورخ  نزدایرف ،

ینک يربلد  ادخ  لوسر  زا  هک  ناسنآ 

همطاف تیالو ز  سرد  ریگب  مثیم » »

ینک يرعاش  یلع  يارب  رگا  یهاوخ 

----------

دیآ یم  ملا  راسهکز  هودنا  لیس 

( تبیصم ) دیآ یم  ملا  راسهکز  هودنا  لیس 

دمآ یم  مدع  میب  وس ، همه  زا  دوجو  رد 

دمآ یم  مغ  شتآ  نایتّنج  رس  رب 

دمآ یم  مه  هب  هتسهآ  همطاف  ةدید 

دوب هتخادنا  هلولو  کلف  هب  شتوکس  اب 
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دوب هتخاب  خرز  گنر  وا  کچوک  رتخد 

ناشرواب رگد  تشگ  یم  مک  مک  ناکدوک 

ناشردام دوش  گرم  ناوج  هنابیرغ  هک 

ناشرس وناز  رس  رب  یهگ  راوید  هب  هگ 

ناشرت مشچز  تخیر  یم  هک  دوب  لد  نوخ 

هدش باتهم  نماد  زا  رتدرز  ناشگنر 

هدش بآ  هتخوس و  ناشردام  رکیپ 

دندوب نآرق  هناخلگز  هک  رتوبک  ود 

دندوب ناجرم  ؤلؤل  ار  نیرحبلا  جرم 

دندوب ناشفا  رُد  هدید  زا  یبن  رازم  رب 

دندوب ناقفا  رَد  ناشیرپ و  توهبم و  تام و 

دندرک یم  اهر  هنیس  زا  هک  دوب  اه  هلان 

کچوک تسد 
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دندرک یم  اعد  هدرب  امس  هب 

ام رواد  رگداد و  دحا  يادخ  ياک 

ام رورپ  مغ  لد  دیما  هّصغ  ره  هب  يا 

ام رب  رد  هیس  تخر  دوش  هک  دشاب  دوز 

ام ردام  دوش  گرم  ناوج  هک  يدنسپن 

نادرگ ربمیپ  لآ  مغ  هنیس  زا  لئاز 

نادرگرب ام  هب  وت  ار  ام  ردام  ادخ  يا 

میدید ربمیپ  گرم  دوخ  ةدید  اب  هک  ام 

میدید ردام  ندروخ  کتک  هناخ  رد  هک  ام 

میدید ردارب  غاد  رد  هتخوس  نیا  تشپ 

میدید رپرپ  هچنغ  نازخ  لاماپ  هک  ام 

امن هتسکشب  لد  رب  يرظن  برای  لاح 

ام هتسب  رفس  راب  رضتحم  نیا  وت ، نیا 

رپ هتخوس  رگج  نینوخ  ۀناورپ  ود  نآ 

ربمغیپ مرح  زا  دندش  هناخ  یهار 

ردام ردام  هدمآ  نهد  لقن  ار  ود  ره 

رمق هدنزورف  ود  یک  ادن  ءامسا ، داد 

باوج دیّما  هب  يداتس  توهبم  هچ  زا 

باوخ هب  هتفر  ناتلد  دیما  دیمون ، ود  يا 

نامرذآ نزم  هنیس  رب  هک  دنتفگ  ود  ره 
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نامرس رب  کلف  هدروآ  هچ  میدینش  دوخ 

نامرپرپ لگ  هتفر  نازخ  داب  هرمه 

نامردام هدش  گرمناوج  هرجح  نیمه  رد 

نینسحلا ما  ةرجح  رد  دندوشگ  ات 

نیسح هللا  كرجآ  نسح  هیررگ  اب  تفگ 

----------

زونه هدینشن  ۀلان  زا  رپ  هدنام  اه  هنیس 

( تبیصم ) زونه هدینشن  ۀلان  زا  رپ  هدنام  اه  هنیس 

زونه هدیشارخ  ْيور  مغ  دیشروخ ز  هدنام 

زونه هدید  زا  دکچ  یم  ار  همه  نینوخ  کشا 

زونه هدیدرگن  نفد  لسر  متخ  ندب 

هدش دادیب  دادیب ز  نتسبآ  ْخرچ 

فرش لدع و  زکرم  رب  هلمح 
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هدش داد  و 

****

عورشمان ِمکَح  هفیقس ، موش  فلخ 

عورش هدرک  يرگدادیب  هدروآرب و  رس 

عویش رهدلادبا  ات  وا  ۀنتف  هتفای 

عوضخ هدرک  وا  رضحم  رد  همه  نازوت  هنیک 

ریدغ زور  ةرطاخ  همه  دای  زا  هتفر 

ریسا هتشگ  اوه  وید  هلسلس  رد  همه 

دربب ار  یلج  راونا  هدمآ  یگریت 

دربب ار  یلزی  مل  ۀنیآ  نایم  زا 

دربب ار  یلو  يالوت  قلخ ، لد  زا 

دربب ار  یلع  قح  ات  هدمآ  یلطاب 

هدش شوغآ  مه  موش ، فلخ  نیا  اب  رهش 

هدش شومارف  دیحوت ، هناگیب و  یحو ،

****

دنُربب ربمیپ  تما ز  هک  تشاد  نامگ  هک 

دنربب رثوک  یقاس  زا  شطع  موجه  رد 

دنربب رهطا  ۀقیدص  ریهطت و ز  لد ز 

دنربب رس  افج  هلبق ز  هب  يور  ار  هلبق 

دننکب الوم  هب  تشپ  هدش و  نمشد  رای 
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دننکب یلاعت  دنوادخ  تیب  رب  هلمح 

****

دشاب شناج  هک  تسا  نآ  یبن  نیشناج 

دشاب شنان  ۀصرق  ورگ  رد  یتا » له  »

دشاب شناش  هب  ریهطت »  » و ِلب » غّ  » ۀیآ

دشاب شنآ  زا  ربیخ  دحا و  ردب و  حتف 

تسا رارقا  یسب  هتکن  نیا  رب  زین  ار  مصخ 

تسا راغ  رای  هن  تسا ، رای  روای  یلع  هک 

****

تسا یلع  دید  ادخ  دید و  ادخ  هتسویپ  هکنآ 

تسا یلع  دیزرون  كرش  ادخ  هب  نآ  کی  هکنآ 

تسا یلع  دیدرگ  هرسکی  شرس  رود  قح  هکنآ 

تسا یلع  دیشخرد  دیشخرد و  هک  یباتفآ 

دلاب یم  یلع  هب  مدآ  ملاع و  طقف  هن 

هب
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دلاب یم  یلع  هب  مه  ادخ  تاذ  ادخ 

****

اجک رای  مرح  اجک و  رایغا  ياپ 

اجک ران  ررش  اجک و  یحو  ۀناخ 

اجک راوید  رد و  اجک و  روح  ۀنیس 

اجک رارک  ردیح  اجک ، هتسب  يوزاب 

دوب شتآ  ررش  رد  ادخ  نما  مرح 

دوب شتآ  رپس  ارهز  تروص  رد  تشپ 

نسحم دش  ادف  تشگ و  نازخ  لاماپ  غاب ،

نسحم دش  ادج  هخاش  زا  ِسرون  ةویم 

نسحم دش  ادخ  سومان  ۀنیس  رپس 

نسحم دش  ادا  تخس  دگل  برض  زا  شقح 

دنتشک ار  نارگ  رد  نآ  فدص  رد  طقف  هن 

دنتشک ار  ناهج  تاداس  موس  کی  هکلب 

****

زاب دش  رشحم  فص  ات  ودع  تسد  متس  نیز 

زاغآ دش  یلع  دالوا  نتشک  دبا  ات 

زاون هدنب  دحا  يادخ  ییادخ  هب 

زاجح ناماد  هنتف ز  نیا  شتآ  دیشکرس 

دنازوس ار  ابجنلا  ما  هناخ  طقف  هن 
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دنازوس ار  الب  برک و  مرتحم  مرح 

****

دش نوچ  ربمیپ  دالوا  هب  هک  میوگب  هچ 

دش نوناق  یلع  دالوا  نتشک  نآ  زا  سپ 

دش نوگلگ  ناگمه  نوخ  رهد ز  نماد 

دش نوخ  طیحم  كاخ ، ناشف ، کشا  نامسآ ،

شوگ هب  مالسا  تما  ۀمه  يا  دیونشب 

شوماخ ددرگن  رشح  ات  همطاف  ۀلان 

****

تسا هدنز  ربمیپ  لآ  ندش  هتشک  نینچ  اب 

تسا هدنز  رشحم  فص  ات  يولع  خرس  طخ 

تسا هدنز  ردیح  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدنز  هعیش 

تسا هدنز  رثوک  رتبا و  همه  دننارفاک 

تاولص دورد و  داب  ناتنت  ناج و  هب  يا 
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تایح تفای  امش  نوخ  زا  همه  مثیم »  » مظن

----------

نم ةدید  کشا  ارحص و  نماد  تسا و  بش 

( تبیصم ) نم ةدید  کشا  ارحص و  نماد  تسا و  بش 

نم ةدینشان  دایرف  هتسب و  يولگ 

نوخ لد  هراپ و  هراپ  رگج  زا  مالس 

نم ةدیمرآ  كاخ  رد  ۀلال  راثن 

مشچز خرس  کشرس  يا  زیرب  هلال  ياج  هب 

نم ةدیهش  نیلوال  ةدشمگ  ربق  هب 

نیبب زیخ و  یحو ، ناتسلگ  ورس  هتسکش 

نم ةدیمخ  دق  اب  تمغ  راب  هدرک  هچ 

شاک متفگ  دوبک  دش  تخر  سای  هک  یمد 

نم ةدید  دوب  هتسب  نم  يوزاب  ياج  هب 

عییشت دش  هباحص  شود  رس  رب  هنابش 

نم ةدیسر  بل  هب  ناج  وت و  ةزانج 

دننک هیرگ  هک  وگب  یتشهب  ياه  هلال  هب 

نم ةدیچ  هنایزات  اب  ۀچنغ  دای  هب 

دش ناراب  هراتس  مرای  یفخم  رازم 

نم ةدیکچ  ناگدید  زا  بش  ياه  کشا  هب 

تساج نیاک  لد  نوخز  متشون  وت  تبرت  هب 
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نم ةدیرب  لد  شیوخ ، زا  یماح  رازم 

ام مثیم )  ) تیب تیب  زا  دوش  یم  هدینش 

----------

دوب شوخ  باوخ  رد  ناگتفخ  مشچ  دوب و  بش 

( تبیصم  ) دوب شوخ  باوخ  رد  ناگتفخ  مشچ  دوب و  بش 

دوب شوخ  يآ  شمشچ  کشا  يدرم  رادیب 

تسد زا  هداد  ار  شسک  اهنت  یسکیب  رد 

تسد زا  هداد  ار  شسران  لاهن  لخن و 

ار شا  هلال  نینوخ  هدرک  ناهنپ  كاخ  رد 

ار شا  هلاس  هدجه  رای  مسج  هدرزآ 

تخیر یم  كالفا  زا  مجنا  نوچ  خرب  شکشا 

تخیر یم  كاخ  شدیما  اهنت  رکیپ  رب 

تخوس یم  عمش  نوچ  ادص  یب  بش  تملظ  رد 

تخوس یم  عمج  زا  ربخ  یب  ياهنت  ياهنت 

رواب ار  رای  گرم  هک  یئوگ 
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تشاد یمن 

تشاد یمن  رب  رس  شرسمه  ربق  كاخ  زا 

هام نامسآ  رد  دوش  مگ  مک  مک  تساوخ  یم 

هاتوک دید  ار  بش  رمع  شرای  رمع  نوچ 

ار لگ  هدید  کشا  يایرد  رد  دیسوب 

ار لد  تشاذگب  نیمز  زا  تروص  تشادرب 

هنابش ارحص  نآ  رد  ار  شناج  تشاذگب 

هناخ يوس  دش  ناور  ناجیب  يرکیپ  اب 

شوپ هیس  ُدب  شهآ  دود  هک  ياهناخ  نآ 

شوماخ هتشگ  شرای  رمع  غارچ  نآ  رد 

دندوب هتشغآ  نوخب  ار  شکاخ  هک  اجنآ 

دندوب هتشک  ار  شیداش  مه  وزرآ  مه 

دید یمن  ار  ایند  ياهمغ  زج  هک  اجنآ 

دید یمن  ار  ارهز  تشگ  یم  فرط  ره  رد 

كالفا هب  دش  یم  رگ  هولج  مک  مک  دیشروخ 

كاخ رد  دوب  شباتفآ  بکوک  هریت  نآ 

اج زا  دنتسج  ناگتفخ  بش  دمآ و  حبص 

ارهز عییشت  رب  نفد  زا  دعب  هدامآ 

درمناوج ریپ  نآ  دادقم  هر  نیب  رد 

درم یگنادرم  تریغ و  رد  یلع  نانوچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1909 

http://www.ghaemiyeh.com


تخومآ يدرم  ار  ناهج  نادرم  هک  يدرم 

تخومآ يدرگاش  دوخ  داتسا  زا  هک  يریپ 

روک یمه  ناتاهلد  مشچ  یک  دز  دایرف 

رون تیآ  نآ  دش  نفد  بش  تملظ  رد 

رازیب رازیب  امش  عمج  زا  دوب  وا 

رازآ رازآ  امش  لیخ  زا  دید  وا 

دز کمن  ار  الوم  مخز  هرابود  یناث 

دز کتک  ارهز  شیوناب  نوچ  ار  دادقم 

دش نینمؤملاریما  راز  لد  رب  نوخ 

دش نیمز  شقن  وا  ریپ  مالغ  اریز 

رابنوخ مشچ  اب  نیمز  زا  دادقم  تساخرب 

راویدب ار  تروص  هدروخ  یلیس  داهنب 

لیس
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هدید ود  زا  يراج  تشگ  شکشرس 

هدیهش يارهز  مصخ  ياک  دز  دایرف 

مدروخ وت  تسد  زا  یلیس  نم  رگا  زورما 

مدرب ثرا  دوخ  همولظم  يوناب  زا 

يدربن رد  یفیعض  ریپ  وچمه  اب 

يدرک هچ  ارهز  اب  وت  یناد  یمن  ایوگ 

تشادرب وچ  الوم  ار  هدرزآ  نت  نآ  شود 

تشاذگب كاخ  نورد  یفخم  دوخ  ناج  اب 

تخیمآ مه  رد  شمشچ  کشا  اب  شلد  نوخ 

تخیر یم  هبانوخ  وا  يارهز  يولهپ  زا 

وت يدز  ار  اهنت  دادقم  رگ  تسین  مغ 

وت يدز  ار  ارهز  هچوک  رد  یلع  شیپ 

تشادرب وچ  الوم  ار  هدیجنر  نت  نآ  شود 

تشاذگب كاخ  نورد  اهنت  دوخ  ناج  نوچ 

تخیمآ مه  رد  شمشچ  کشا  اب  شلد  نوخ 

تخیر یم  هبانوخ  وا  يارهز  يولهپ  زک 

----------

دش ردیح  ناتسب  ِلگ  اهنت  رب  هلمح  يدینش 

( تبیصم ) دش ردیح  ناتسب  ِلگ  اهنت  رب  هلمح  يدینش 

دش رپرپ  هظحل  کی  شا  هتفکشن  هچنغ ي  يدیدن 
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شتآ همعط ي  دش  ادخ  ریش  هناخ ي  يدینش 

دش ربارب  ارهز  تروص  اب  شا  هلعش  يدیدن 

يرمع ار  رامسم  هنیس و  ناتساد  يدینش 

دش ربمیپ  بلق  رد  هدیچیپ  نآ  ِدرد  يدیدن 

ارهز هلان ي  زا  ور  ریز و  هنیدم  دش  يدینش 

دش رثوک  تایآ  اب  هچ  رد  راشف  زا  يدیدن 

نت زا  دش  دازآ  همطاف  حور  غرم  يدینش 

دش ردیح  نادنز  همطاف  یب  هناخ ي  يدیدن 

ار دوخ  یتسه  الوم  دیچیپ  نفک  رد  يدینش 

دش رکیپز  نوریب  اهراب  شکاپ  ناج  يدیدن 

ایند زا  تفر  یلین  يور  اب  يردام  يدینش 

هتسکش کی  يدیدن 
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دش رتخد  ثرا  هراوشوگ 

هناخ رد  تشُک  لتاق  رهز  ار  یبتجم  يدینش 

دش ردام  غاد  یناث  تسد  وا  لتاق  يدیدن 

ار ارهز  دنتشک  اهراب  اهراب و  يدینش 

دش روای  رای و  یب  یلع  الوم  اه  لاس  يدیدن 

داتفا كاخ  هب  ارهز  هراپ و  هلابَق  دش  يدینش 

دش رشحم  نوتاخ  اب  هچ  رتسگ  متس  نآز  يدیدن 

شزوسناج راعشا  یپ  رد  مثیم »  » تخوس يدینش 

دش رذآ  هوک  کی  وا  عارصم  ره  هک  نیا  يدیدن 

----------

دوب اغوغ  متس  دادیب و  هنتف و  زا  رهش ،

( تبیصم ) دوب اغوغ  متس  دادیب و  هنتف و  زا  رهش ،

دوب اهنت  ادخ  ریش  ناتفص  هبور  نیب 

تخوس یم  مّنهج  لها  متس  زا  یحو  باب 

دوب الوم  هتخوس ي  رگج  رد  شا  هلعش 

شوماخ نازوس  شتآ  نآ  هلعش ي  دوش  ات 

دوب ایرد  یلع  ناور  بآ  ضوع 

دش یلیس  زا  يرفولین  هک  دیفس  سای 

دوب ادیپ  یلع  راسخر  لُگ  رب  شرثا 

الوم الوم ، رسمه  رس  هب  نمشد  تخیر 
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دوب ارهز  يوس  هب  شمشچ  هتسب و  شیوزاب 

دز یم  ارهز  هب  دوب  یلع  هب  نمشد  هک  ره 

دوب یبرقلا  يوذ  رجا  ندز  هللا  تمصع 

هاگن دوب  ناشردام  يوس  هب  كدوک  راچ 

دوب اباب  مرح  يوس  همطاف  هگن 

دیچیپ نسحم  لد  رد  سفن  زاب  دش  هک  رد 

دوب اُّما  ای  هلان ي  وا  هدینشن ي  هآ 

موجه درب  يولع  تیب  هب  هک  مد  نآ  نمشد 

دوب اپ  ریز  همطاف  اب  هدز  شتآ  رد 

دنتسب ار  یلع  يوزاب  هک  زور  نآ  مثیم » »

----------

؟  دنک یم  هچ  یلاعت  یح  تیب  هب  ناطیش 

( تبیصم (؟  دنک یم  هچ  یلاعت  یح  تیب  هب  ناطیش 

؟  دنک یم  هچ  الوم  هناخ  درگ  هب  شتآ 

؟  دنلب دوش  یم  ارچ  دود  دلخ  غاب  زا 

؟  دنک یم  هچ  ادعا  یلیس  روح ،  يور  رب 

داب هتسکش  شتسد  ددرگ و  هایس  شیور 

؟  دنک یم  هچ  الوم  هناخ  رانک  ذفنق 

یحو ناتسآ  یبن و  هرایزلاراد 

؟  دنک یم  هچ  اج  نآ  رد  هریفم  نم ،  ياو  يا 
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خیم هناخ ،  نتخوس  تساور  مریگ 
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رد

؟  دنک یم  هچ  ارهز  هتسکش  هنیس  رد 

تشهب رد  هک  مسرپب  هنایزات  دیاب ز 

؟  دنک یم  هچ  یبوط  تماق  هب  نوخ  راثآ 

وا بیرغ  درم  هناخ و  نایم  رد  نز 

؟  دنک یم  هچ  اهنت  نت  هتسب و  تسد  اب 

اپ ریز  هب  نیسای  تمرح  یحو ،  تیب  رد 

؟  دنک یم  هچ  اهاط  هک  دیرگنب  هظحل  کی 

رظتنم هناورپ  هدرسف و  مغ  اه ز  لگ 

؟  دنک یم  هچ  ارحص  هب  هداتف  اپ  عمش ز 

عنم هتشگ  هیرگ  وا  رب  غاد  ود  ندوب  اب 

دنک یم  هچ  ایند  همطاف  هب  نیبب  مثیم ) )

----------

دندرک افو  ادخ  لوسر  دهع  هب  بجع 

( تبیصم  ) دندرک افو  ادخ  لوسر  دهع  هب  بجع 

دندرک افج  یلع  رب  ناوت  دح  نوزف ز 

دندروآ مزیه  راب  لگ  هلال و  ياج  هب 

دندرک ایربک  سومان  هب  هیده  هرارش 

تما نآ  رب  ادخ  مشخ  هبترم  رازه 

دندرک ادخ  هناخ  نتخوس  دصق  هک 
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ار همطاف  دندز  تلاسر  دزم  ياج  هب 

دندرک ایح  شربمغیپ  هن ز  ادخ  زا  هن 

نالدگنس هک  دهد  یهاوگ  غیت  فالغ 

دندرک ادج  یلع  زا  ار  همطاف  هنوگچ 

نمشد لد  رد  موصعم  كدوک  راهچ 

دندرک اعد  لد  زوس  زا  ردپ  ردام و  هب 

دوب همطاف  هآ  میب  زا  هک  تساوگ  ادخ 

دندرک او  بانط  الوم  يوزاب  رگا ز 

داد خر  رد  تشپ  هب  یمیظع  قافتا  هچ 

ههام شش  نسحم  هک  دش  هچ 
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دندرک ادف  ار 

دوب دمحا  ناج  هک  ار  ادخ  یلو  یلع 

دندرک اهر  نود  ناطیش  تیاضر  یپ 

مثیم دنک  یم  مرش  ملق  تساوگ  ادخ 

دندرک اه  هچ  یلع  اب  دهد  حرش  هکنیا  زا 

----------

فاطم تسوا  نیلگ  تیب  هبعک و  تسا  یلع 

( تبیصم ) فاطم تسوا  نیلگ  تیب  هبعک و  تسا  یلع 

فاوط مرگ  تسا  همطاف  نیلگ  ِفاطَم  نیا  رد 

دوب ردیح  رانک  زا  وا  لّوا  فاوط 

دوب رد  مد  ات  هرجح  طسو  زا  شعورش 

دوب شتایح  زا  یتشخ  مرح  نکر و  هک  یسک 

دوب شتآ  دود و  نیب  وا  مّود  فاوط 

دز یم  رگج  رب  هلعش  وا  مّوس  فاوط 

دز یم  رد  تشپ  هب  هدرمش  هدرمش  سفن 

دوب نداهن  فک  هب  ناج  وا  مراچ  فاوط 

دوب نداتس  رد  تشپ  ندز و  یلع  زا  مد 

شرسپ تداهش  دش  وا  مجنپ  فاوط 

شردپ یئادف  ردام  رب  رد  تشگ  هک 

تسد نآ  تبرضز  میوگ  هچ  فاوط  مشش 
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تسکش هراوشوگ  تاداس  ردام  شوگ  هب 

ار الوم  رجا  دنداد  متفه ، فاوط 

ار ارهز  تسد  دنتسکش  فاوط  نیا  رد 

دندز هناشن  وا  يوزاب  هب  فاوط  نیا  رد 

دندز هنایزات  هّیروح  هب  فاوط  نیا  رد 

تساهنت یلع  نانچمه  یبن  دعب  هچ  رگا 

تسارهز هدهع ي  هب  تیالو  ظفح  هشیمه 

----------

ملحاس تسا  گرم  هصغ و  جوم  هب  مقرغ 

( تبیصم ) ملحاس تسا  گرم  هصغ و  جوم  هب  مقرغ 

ملکشم هراچ  لجا  تسد  هب  دوش  اهنت 

كاخ ریز  هب  متفر  وچ  هک  نیا  زا  ملد  دزوس 

ملتاق هب  دتفا  مرهوش  مشچ  زور  ره 

نم دنرب و  یم  لگ  ۀخاش  هدیدغاد  رب 

ملزنم هب  شتآ  ۀلعش  مصخ ، هدروآ 

دش هتسب  هک  يّدح  هب  دنام  راکز  متسد 

ملباقم رد  یلع  ياشگ  هرگ  تسد 

درکن ما  يرای  سک  مداتف و  اپز  یتقو 

رهوش یسک  یب  رب 
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ملد دش  هراپ  دوخ 

دنام هدناوخن  نم  ۀعنقم  ریز  زار  نیا 

ملطاب ّیلیسز  هتشک  ّقح و  رای  نمچ 

مه كاخ  ریز  مدش و  یلع  ۀتشک  نم 

ملِگ زا  دزیخ  یلع  رکذ  رشح  حبص  ات 

اجک نادناخ  امش  رکذ  اجک و  مثیم ) )

ملباق هدرک  امش  هاگن  ملباقان 

----------

دوب هداتفا  ادج  لگ  دوب و  هتشگ  رپرپ  هچنغ 

( تبیصم ) دوب هداتفا  ادج  لگ  دوب و  هتشگ  رپرپ  هچنغ 

دوب هداتفا  یضترم  یلع  ناج  رد  تشپ 

هتخوس تیالو  تیب  هتسب و  الوم  تسد 

دوب هداتفا  ادج  رثوک  ةروس  زا  يا  هیآ 

لگ گرب  نوچمه  هراپ  دش  ادخ  سومان  شوگ 

دوب هداتفا  اجک  مناد  یمن  نم  هراوشوگ 

تسکش ارهز  يوزاب  الاب  تفر  ذفنق  تسد 

دوب هداتفا  اپ  ارهز ز  دش  زاب  نمشد  ياپ 

هتخاب ار  دوخ  گنر  هنایم  نآ  رد  یبتجم 

دوب هداتفا  البرک  دیهش  ناج  رب  هزرل 

توکس رد  نآرق  ظفح  يارب  ربیخ  حتاف 
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دوب هداتفا  اه  هچوک  نایم  رد  نآرق  لک 

قح رهق  رارش  رد  يزوسب  شتآ  يا  شاک 

دوب هداتفا  ارچ  ارهز  تروص  رب  وت  مره 

دوخ هب  رد  تشپ  دیچیپ  یم  همولظم  ردام 

دوب هداتفا  اپ  تسد و  ریز  هموصعم  رتخد 

رد ریغ  شتآ  ریغ  نسحم  ریغ  ارهز  ریغ 

دوب هداتفا  اه  هچ  رد  تشپ  هک  دناد  یمن  سک 

هآ هآ  مثیم  دیدرگ  نیمز  شقن  همطاف 

دوب هداتفا  ایبنالا  متخ  هکلب  هن  همطاف 

----------

يدوبن روای  یمد  ام  اب  کلف 

( تبیصم ) يدوبن روای  یمد  ام  اب  کلف 

يدوبن رواب  نینچ  ار  ام  وتز 

ار یلع  ارهز و  وت  دادیبز 

يدوبن رت  مشچ  ود  رد  نوخ  زج  هب 

يدرکن يرای  رد ، تشپ  ارهز  هب 

يدوبن يردیح  يّالست 

دناوخ ار  هّضف  ارهز  هک  یتقو  ارچ 

يدوبن روای  ار  همولظم  نآ  وت 

دش نیمز  شقن  لُگ  هک  یتقو  ارچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1921 

http://www.ghaemiyeh.com


يدوبن رپرپ  هچنغ ي  هانپ 

یلع سای  دش  وچ 
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شاک يرفولین ،

يدوبن رفولین  خرچ  يا  مه  وت 

یلاؤس دراد  وتز  بنیز  ردپ ،

يدوبن ربمغیپ  رای  وت  رگم 

ار مردام  هریغم  دز  یم  ارچ 

يدوبن رهوش  وا  رهب  وت  رگم 

یتشگ شوماخ  یتسب و  بل  ارچ 

يدوبن ربیخ  حتاف  وت  رگم 

دش یتمرح  یب  تا  هناخ  رب  ارچ 

يدوبن رثوک  یقاس  وت  رگم 

يدرکن نیرفن  يدرک و  اشامت 

يدوبن رواد  تّجح  وت  رگم 

ار دوخ  زار  یتفگ  هاچ  اب  ارچ 

يدوبن ربهر  ار  قلخ  وت  رگم 

لگ هخاش ي  هادید  غاد  يارب 

يدوبن رذآ  هلعش  زا  ریغ  هب 

شاک يا  متفگ  یم  دوخ  هب  هناخ  رد 

يدوبن رتخد  نم  وچ  ار  ارهز  هک 

هنرو دوب ، نیا  یبن  يایاصو 

يدوبن ردام  زا  لفاغ  مدکی  وت 
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ام لد  زوس  زج  هک  مثیم »  » وگب

يدوبن رگید  هلعش ي  ترعش  هب 

----------

دش رایسب  متس  نآرق  ترتع و  رب  اه  نرق 

( تبیصم  ) دش رایسب  متس  نآرق  ترتع و  رب  اه  نرق 

دش رازآ  یلع  دننام  هعیش  رب  اه  نرق 

ادج اهرس  اه  نرق  هعطق  هعطق  نت  اه  نرق 

دش رامت  مثیم  رجُح و  ورمَع و  دیعس و  زا 

دوب نیفص  هنتف  هگ  ناورهن ، هگ  لمج ، هگ 

دش رارکردیح  دمحا  سفن  اب  اه  گنج 

دیهش اهرذوب  اه و  کلام  اهدمحم و  سب 

دش راّمع  نانچمه  تیالو ، هار  هتشُک 

صاعرمَع دیزی و  جاّجح و  هللادیبع و  زا 

دش رارکت  دش ، رارکت  دش ، رارکت  اه  ملظ 

اسب يا 
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نایسابع یلع  لآ  زا  دنتشک 

دش راهطا  ترتع  زا  ادج  اهرس  اه  تسد 

مامت نرق  هدراچ  رد  ارچ  دسرپ  یمن  سک 

دش راتشک  یلع  لآ  هعیش  رد  ردقنیا 

مهد یم  تداهش  ربمغیپ  شیپ  رشحم  زور 

دش راوید  رد و  نآ  نیب  هعیش  اب  دش  هچنآ 

ار هعیش  لتق  ياضما  متس  تسد  دنک  ات 

دش رامسم  ملق  ارهز ،  هنیس  دمآ  هحفص 

دوب ههامشش  نسحم  كاپ  نوخ  تقیقح  رد 

دش راثیا  یلع  هار  رد  هک  ینوخ  نیلوا 

نیمز يور  رب  داتفا  تخرد  تسکشب و  هخاش 

دش راخ  موجه  رد  رپرپ  هلال  زا  شیپ  هچنغ 

رگا دش  تراسج  اروحلا  هیسنا  خر  رب 

دش راتخم  دمحا  لامج  هام  نوگلین ،

یلو ارهز  اب  هچوک  رد  دش  هچ  میوگ  یمن  نم 

دش رات  ارهز  مشچ  رد  ناهج  میوگ  ردقنآ 

تفرگ شتآ  تشهب  دمآ ، مشخ  هب  نوچ  یب  رداق 

دش راب  یب  نینمؤملاریما  يابوط  لخن 

دندز ار  ارهز  هک  ناناملسمان  نیا  زا  مثیم " "

دش رازیب  قح  تاذ  مه  لجخ ، یناملسم  مه 
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----------

دش بابک  ربمیپ  ياه  هلالس  بلق 

( تبیصم  ) دش بابک  ربمیپ  ياه  هلالس  بلق 

دش باجتسم  ناشردام  ياعد  رخآ 

یلع ۀناخ  وا  زا  نشور  دوب  هک  یعمش 

دش بآ  هتسب  رد  ةرجح  رانک  رخآ 

تشاد هایس  ربا  ۀجنپ  شقن  هک  یهام 

دش بارت  رد  ناهن  بارتوب  تسد  اب 

دننز یم  دایرف  همه  ناگراتس  بشما 

نوخ هام  غاد  زک 
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دش باتفآ  رگج 

هایس دش  دیشروخ  ۀمشچ  هرارش  کی  زا 

دش بارخ  تیالو  تیب  موجه  کی  اب 

دش هاوگ  تمایق  زور  هنیدم  رهش 

دش باسح  یب  متس  همطاف  هب  هللااب 

لگ دنرب  یم  ناوج  يازع  سلجم  رد 

دش بالگ  بنیز  ةدید  کشرس  اجنیا 

همطاف رهب  ربب  مالس  بش  غرم  يا 

دش باوج  یب  یلع  مالس  وگب  وا  اب 

رای غارف  زا  یلع  تشپ  تسکش  مثیم » »

دش بابش  لصف  هب  ریپ  هّصغ  الوم ز 

----------

عیقب رات  بش  رد  مدوب  عمش  بش  کی  شاک 

( تبیصم  ) عیقب رات  بش  رد  مدوب  عمش  بش  کی  شاک 

عیقب راوز  بلق  نوچ  متخوس  یم  رحس  ات 

لدگنس نایباهو  زا  یفخم  دش  یم  شاک 

عیقب راوید  هب  تروص  بش  همین  مداهن  یم 

تشاد هتسدلگ  هناخ و  قاور و  ربق و  هبق و 

عیقب راثآ  تشگ  ناریو  هچ  زا  هنیدم  يا 

غارچ یب  ربق  راچ  رب  شا  هیرگ  قح  تسین 
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عیقب رادید  هب  دیآ  رود  هار  زک  يرئاز 

نامسآ دبنگ ، دنکشا و  نارتخا ، رئاز ، هام ،

عیقب رات  بش  عمش  هدش  يدهم  تروص 

رگج زوس  شا  هلان  کشا و  هناد  نوخ و  بآ ،

عیقب راتفرگ  شراز  لد  غرم  دش  هک  ره 

روخم مغ  ناتسلگ ، نیا  رد  هر  تسین  ار  نانز  رگ 

عیقب راوز  تسارهز ، دوش  یم  تولخ  هک  بش 

نانمشد نایم  یقاب  دَوب  شراثآ  هکنیا 

عیقب رادهگن  لوا  زا  تس  هدوب  قح  تسد 

بیرغ ناماما  نیا  رب  يرگنب  تقد  هب  رگ 

عیقب رابنوخ  مشچ  زا  کشا  هتسویپ  دکچ  یم 

همطاف ياه  هلال  زا  تسا  رپ  ششوغآ  هک  سب 

تنج يوب 
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عیقب رازلگ  ناماد  زا  دزیخ 

----------

منک ایرد  ار  هدید  لزنم  هب  لزنم  وکبوک 

( تبیصم ) منک ایرد  ار  هدید  لزنم  هب  لزنم  وکبوک 

منک ادیپ  ار  گرم  يداش  کشا ، رد  موش  مگ 

ار هداتفا  نم  ادنوادخ  هد  نتفر  ياپ 

منک ارحص  رد  هیرگ  رهشز و  نوریب  مور  ات 

نیسح زا  ای  نسح  زا  ای  یلع  زا  مریگب  ور 

منک اباب  رب  هیرگ  ای  رسپ  رهب  زا  هلان 

میوزاب درادن  توق  یلو  مگرم  بلاط 

منک الاب  اعد  تسد  نامسآ  يوس  هب  ات 

تسس یلع  ياه  مغ  خیرات  ۀحفص  نم  تروص 

منک الوم  رب  هیرگ  نمراد  رمع  ات  دزس  یم 

دوش يراج  ما  هنیس  زا  نوخ  هک  دوبن  بجع  نیا 

منک ات  تدابع  رهب  زا  وچ  ار  تماق  رس و 

شا هشیر  زا  دنرب  یم  اه  لدگنس  بش  لد  رد 

منک اپ  رب  ازع  یلخن  ۀیاس  رد  رگا  زور 

هارز متاقالم  دیآ  لجا  مدرک  اعد  نم 

منک او  دوخ  لتاق  يور  هب  رد  دیاب  هچ  زا 

قلخز دنام  ناهن  دیاب  ربق  نفد و  نفک و 
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منک اوسر  نامز  رصع و  رهب  ار  نمشد  هک  ات 

مظن زاغآ  دنک  نم  دای  هب  مثیم )  ) نامز ره 

منک اطعا  رگد  يزوس  وا  نازوس  لد  رب 

----------

دیوگ یم  نم  هب  رای  ناهن  درد  زا  متفگ 

( تبیصم  ) دیوگ یم  نم  هب  رای  ناهن  درد  زا  متفگ 

دیوگ یم  نسح  هب  نیسح و  هب  یفخم  هک  ای 

ربخ داد  شمغ  زار  نسح  هن  نیسح و  هن 

دیوگ یم  نمب  هن  هّضف  هب  هن  بنیز  هب  هن 

لد هن ز  هنیس  هن ز  تروص  هن ز  نسحم  هن ز 

وزابز هن 
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دیوگ یم  نت  هن ز  ولهپ  هن ز 

دونش یم  ارم  زوسناج  هلان  وا  شوگ 

دیوگ یم  ندب  فعض  زا  نم  هب  شیاه  مشچ 

مسرپ یم  وا  هدرزآ  رکیپ  زا  هگ  ره 

دیوگ یم  نخس  راوید  رد و  وا  ضوع 

نم رت  مشچ  ود  شیپ  وا  هّصغ  ره  شقن 

دیوگ یم  نحم  هودنا و  مغ و  زا  اه  هّصق 

تفگن هّضف  نم و  هب  نینسح و  اب  ار  هچنآ 

دیوگ یم  نفک  نوخ  شندب  لسغ  بش 

« مثیم  » نابز بصغ و ، دش  همه  ارهز  قح 

دیوگ یم  نکش  دهع  هفیاط  رب  نعل 

----------

؟ دش هچ  شرهوگ  وگب  تسکش ، فدص  یتفگ 

( تبیصم (؟ دش هچ  شرهوگ  وگب  تسکش ، فدص  یتفگ 

؟ دش هچ  شرپرپ  لگ  تخوس  غاب  هک  یتفگ 

! ناتسود دیسرپب  یحو  نابغاب  زا 

؟ دش هچ  شرفولین  لگ  كزان  گرب  اب 

تفر تسد  الوم ز  ۀیآ  هیآ  نآرق 

؟ دش هچ  شرثوک  زا  هدش  ادج  ۀیآ  سپ 

دننک یمن  سم  وضو  نودب  ار  ریهطت 
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؟ دش هچ  شرهطا  ۀمطاف  مارتحا  سپ 

دوب هتفرگ  شتآ  رد  سپ  رد  هک  ارهز 

؟ دش هچ  شرتهب  لگ  يور ز  هب  بجعللای !

یلع زا  دیسرپب  هنیدم  مدرم  يا 

؟ دش هچ  شرگنس  یب  ةدیهش  رگنسمه 

درک ربص  درک و  هگن  هتسب  تسد  هب  اباب 

؟ دش هچ  شرتخد  نیمز ، يور  داتف  ردام 

شا هرهچ  هب  يدوبک  ربا  داتف  یتقو 

؟ دش هچ  شرتخا  نیمز ، هب  نامسآ  داتفا 

بش ياه  همین  وگب  هنیدم ! هدب  خساپ 

؟ دش هچ  شرب  رد  یلع  تفرگ  یم  هک  يربق 

همه روای  یب  روای  تس  یلع  مثیم »! »

؟ دش هچ  شروای  یب  روای  سرپب  وا  زا 

----------

ردام دادیب ، زا  هدرمژپ  لگ 

( تبیصم ) ردام دادیب ، زا  هدرمژپ  لگ 

ردام داد ، تداب  هب  رخآ  نازخ 

کشا لُگ  اب  اباب  هک  مدید  مدوخ 

ردام داهنب ، لگ  ریز  رد  ار  وت 

هنیس نادنز  زا  هک  مدید  مدوخ 
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ردام دازآ ، شا  هلان  دش  یمن 

هزانج لابند  هک  مدید  مدوخ 

ردام داتفا ، سفن  زا  تنیسح 

عمش نوچ  تخوس  یم  نسح  مدید  مدوخ 

ردام دایرف ، دزن  بآ و  دش  هک 

اباب راوخمغ  يا  زیخرب  اج  ز 

ردام داش ، نمشد  هتشگ  اباب  هک 

هزانج عییشت  کیرات و  بش 

؟ ردام دای ، زا  دور  یم  یک  ارم 
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دنتفرگ ار  اباب  تسد  یتفخ  وت 

ردام دادقم ، یهگ  ناملس  یهگ 

سیونب سیونب  ما  هتفگ  مثیم »  » هب

----------

ینازخ دش  هرابکی  میوزرآ  رازلگ 

( تبیصم ) ینازخ دش  هرابکی  میوزرآ  رازلگ 

یناوج مسوم  رد  دمآ  مغارس  يریپ 

نارای نایم  اهنت  ناراهب  هدجه  اب 

ینازخ ۀلال  نوچ  يرانک  ما  هداتفا 

متفخ رگ  رم  قوش  اب  متفر  قلخ  دای  زا 

یناشن ام  يوک  زا  دریگن  لجا  یتح 

ارهز ایرب  زا  گنت  ارحص  رهش و  هدیدرگ 

ینامسآ يوناب  درادن  نیمز  رد  اج 

تیوزرآ غاب  زک  یئاجک  نابغاب  يا 

ینابغاب دندرک  شتآ  ياه  هلعش  اب 

مهانپ رد  هتشک  دش  مهانگ  یب  دنزرف 

ینابز یب  نیع  رد  مهآ  هآ  تفگ  یم 

مداتسیا تمحز  اب  مداتفوا  راب  دص 

یناوتان نیع  رد  ار  یلع  متفایرد 

قح زا  تیامح  رجا  دش  ما  هتسخ  مادنا 
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ینامرهق شاداپ  تشگ  ما  هتسکش  تسد 

كاخ رد  هنایفخم  دش  ممسج  هک  یبش  دای 

یناهن ۀصغ  دص  دوخ  اب  روگ  هب  مدرب 

----------

دوب هدیشوپ  هیس  يدود  ار  یحو  راز  هلال 

( تبیصم ) دوب هدیشوپ  هیس  يدود  ار  یحو  راز  هلال 

دوب هدیئور  ادخ  تیب  زا  هلال  ياج  هلعش 

بل هب  اّما  ای  گناب  بنیز  شوماخ و  یضترم 

دوب هدیطلغ  نوخ  هب  نسحم  هداتفا و  همطاف 

وا مشچ  شیپ  دوب و  اهنت  غاب  رد  نابغاب 

دوب هدیچ  یلیس  هب  ار  وا  هلال  نیچلگ  تسد 

تسکش مه  تشگ و  هدرزآ  مه  دیص ، لاب  لثم 

دوب هدیسوب  ایبنالا  متخ  هک  یتسد  هنیس و 

تشادن یهار  نتخادنا  رپس  زا  ریغ  قح  ریش 

دوب هدیدرگ  رپس  وا  يارب  ارهز  ضوع  رد 

تشادن نتفگ  یلع  ای  بات  درد ، راشف  زا 

هب رد  تشپ  همولظم  نآ  هک  سب 
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دوب هدیچیپ  دوخ 

؟ دیدز ارهز  خر  رب  یلیس  هچ  زا  اهیخزود !

دوب هدید  اباب  غاد  تنج  يوناب  نآ  رخآ 

سب دوب  وزاب  مخز  ولهپ  مخز  هنیس  مخز 

دوب هدینشن  نابز  مخز  همه  نیا  رگید  شاک 

تیبلخها ناتسآ  مالغ  مثیم )  ) دوش ات 

دوب هدیشوپ  لزا  زا  يراذگتمدخ  تعلخ 

----------

نم يوب  زا  تفکش  ربمغیپ  هک  مَیحَو  هلال 

( تبیصم  ) نم يوب  زا  تفکش  ربمغیپ  هک  مَیحَو  هلال 

نم يوجلد  تماق  شیپ  دوب  مخ  شتماق 

لوسر دش  یم  ادخ  رادید  وحم  رس  ات  ياپ 

نم يوس  نیب  ادخ  مشچ  ات  قوش  زا  دوشگ  یم 

دوب هدومرف  ارم  نوچ  ولهپ  ود  نیب  ام  حور 

نم يولهپ  دگل  برض  زا  تسکشب  نید  مصخ 

تسادخ تسد  نیا  هک  ربمغیپ  دیسوب  نم  تسد 

نم يوزاب  رب  دنب  زاب و  تسب  نآ  زا  دفنق 

تسشن مراسخرب  بناج  ره  مغ ز  درگ  هک  سب 

نم يوم  یناوج  مایا  رد  رخآ  دیفس  دش 

سک هب  میاشگن  هدروخ  یلیس  يور  يدهم  هب  زج 
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نم يور  یلین  هتشگ  دنیبب  دیاب  مقتنم 

شتروص رشحم  هب  ددرگ  هیس  شتسد ، دنکشب 

نم يوش  مشچ  شیپ  رد  ارم  دز  یلیس  هکنآ 

شرع هب  یبوک  تنطلس  ياول  مثیم »  » دوش یم 

نم يوک  يادگ  تّمه  رد  زا  یتسه  هک  ات 

----------

دوبن اوآ  رگد  ار  لبلب  درمژپ  اه  هلال 

( تبیصم ) دوبن اوآ  رگد  ار  لبلب  درمژپ  اه  هلال 

دوبن اهنت  نابغاب  لثم  غاب ،  رد  سک  چیه 

همطاف یب  هناخ  کی  نمشد و  هنیدم  کی 

دوبن يربک  بنیز  زجب  سک  هناخ  نآ  يوناب 

دهدیم تداهش  ارهز  هدروخ  یلیس  يور 

دوبن ایند  نیا  رد  يدرم  رت  مولظم  یلع  زا 

ندز شتآ  ار  رافک  هناخ  زیاج  تسین 

؟  دوبن ای  ارهز ،  دوب  ناملسم  ناناملسم  يا 

هایس تیور  رگدادیب ،  يا  راک ،  تیانج  يا 

دوبن ارهز  نتشک  تلاسر  شاداپ  رجا و 

يدز یلیس  وت  تساوخ  تدوم  وت  زا  یفطصم 

ایح یب 
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دوبن یبرقلا  يوذ  زجا  ندز  یلیس 

نیبب ار  تیالو  ارهز ،  رس  رب  نمشد  تخیر 

دوبن الوم  زا  لفاغ  داتف و  اپ  زا  اهراب 

یلع مشچ  رد  دنیوگ  دش  هچ  میوگ  یمن  نم 

دوبن ادیپ  همطاف  ادیپ  دوب  نمشد  لیس 

درکن تبآ  ارچ  تریغ  شتآ  هنیدم  يا 

دوبن ارحص  نماد  رد  ادخ  سومان  ياج 

تشذگ رسکی  البرک  رد  یلع  لآرب  هچنآ 

دوبن اروشاع  داتفا ،  قافتا  هفیقس  رد 

----------

شوماخ نم  هام  هدیدرگ  هک  هام  باتم 

( تبیصم ) شوماخ نم  هام  هدیدرگ  هک  هام  باتم 

شوماخ نخس  زا  دش  مرای  هک  شاب  شومخ 

تخیر مراب  گرب و  هرابکیب  کشخ  لخن  وچ 

شوماخ نمچ  نیا  رد  مراز  لبلب  هتشگ  هک 

اهنت منزیم ، هلان  دحل  كاخ  رانک 

شوماخ نفک  رد  هتفخ  ملد  راد  زار  هک 

زیخرب ناگتسکش  لد  نمجنا  غارچ 

شوماخ نمجنا  وت  یب  هدش  هنوگچ  نیبب 

؟ ور هچ  شرهوش ز  تسه  رگم  هن  نز  هانپ 
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شوماخ نم  يّروخ و  نمشد  هنایزات ز  وت 

ینادنز تسا  هدش  مگنت  هنیس  هب  سفن 

شوماخ نهریپ  ریز  زا  تنت  ما  هتسش  هک 

توکس هدرک ، هناخب  نم  لد  رهب  نیسح 

شوماخ نسح  بل  رب  هدش  هلان  يادص 

« مثیم  » ببس دش  دنتسکش و  دهع  هباحص 

شوماخ نکش  تب  دوخ و  ياجب  تب  هک 

----------

شوماخ نم  هام  هدیدرگ  هک  هام  باتم 

( تبیصم  ) شوماخ نم  هام  هدیدرگ  هک  هام  باتم 

شوماخ نخس  زا  دش  مرای  هک  شاب  شومخ 

تخیر مراب  گرب و  هرابکیب  کشخ  لخن  وچ 

شوماخ نمچ  نیا  رد  مراز  لبلب  هتشگ  هک 

اهنت منزیم ، هلان  دحل  كاخ  رانک 

شوماخ نفک  رد  هتفخ  ملد  راد  زار  هک 

زیخرب ناگتسکش  لد  نمجنا  غارچ 

شوماخ نمجنا  وت  یب  هدش  هنوگچ  نیبب 

؟ ور هچ  شرهوش ز  تسه  رگم  هن  نز  هانپ 

شوماخ نم  يّروخ و  نمشد  هنایزات ز  وت 

ینادنز تسا  هدش  مگنت  هنیس  هب  سفن 
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شوماخ نهریپ  ریز  زا  تنت  ما  هتسش  هک 

توکس هدرک ، هناخب  نم  لد  رهب  نیسح 

نسح بل  رب  هدش  هلان  يادص 
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شوماخ

« مثیم  » ببس دش  دنتسکش و  دهع  هباحص 

شوماخ نکش  تب  دوخ و  ياجب  تب  هک 

----------

وت يافص  اب  رهش  هب  متشگرب  زاب  هنیدم 

( تبیصم ) وت يافص  اب  رهش  هب  متشگرب  زاب  هنیدم 

وت ياوه  لاح و  مرک  زا  مبیصن  دش  هرابود 

نک ملوبق  ربمغیپ  رهش  یمارگ  يا  هنیدم 

وت يانشآ  مدوب  وت  زا  مدوب  رود  هچ  رگا 

هدیدرگ وت  رود  ملد  غرم  اه  لاس  هنیدم 

وت ياپ  هب  يرمع  متخوس  بش  ره  هک  یناد  یم  وت 

هللا لوسر  رهش  يا  وت  زا  مدوب  رود  هچ  رگا 

وت يارس  نحص و  رئاز  هدوب  هتسویپ  ملد 

نم شوگ  هب  دیآ  زونه  ییوگ  مدمآ  هنیدم 

وت ياه  هچوک  زا  همطاف  ياه  هلان  يادص 

هد مناشن  ار  ارهز  ربق  منامهیم  هنیدم 

وت ياجک  میوج  ار  تاداس  ردام  رازم 

تکاخ رد  نفد  دش  همطاف  هک  یبش  زا  هنیدم 

وت ياضف  الوم  هناخ ي  زا  رتریگلد  دوب 

هد مناشن  ار  نسحم  ناهنپ  تبرت  هنیدم 
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وت يادخ  ریش  هتشک ي  لّوا  هداتفا  اجک 

دش ناراب  ریت  اجنیا  منیب  یم  ایئوگ  هنیدم 

وت يابتجم  مسج  ساّبع  هناش ي  يور  هب 

نک اشامت  ار  ارهز  نادنزرف  ربق  هنیدم 

وت يافطصم  لجن  راچ  ربق  هداتفا  بارخ 

ارهز تبرت  رب  ناسر  ار  مثیم »  » گشا هنیدم 

وت ياسّنلاریخ  تبرغ  رب  بش  زور و  دیرگ  هک 

----------

تسا رادازع  لسر  متخ  مغ  رد  هنیدم 

( تبیصم ) تسا رادازع  لسر  متخ  مغ  رد  هنیدم 

تسا رات  بش  نوچ  هریت  همه  مشچ  هب  اضف 

تسا كاخ  يور  لسر  متخ  رکیپ  زونه 

تسا كاپان  مصخ  موش ، يا  هئطوت  مرگ  هک 

تسادخ نانمشد  ياروش  زکرم  هفیقس 

تسادیپ نآ  نورد  یمیظع  ياه  هنتف  هچ 
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نید نمشد  دندیدرگ  همه  نید  مسا  هب 

نیمک دنا  هتفرگ  تفالخ  بصغ  يارب 

دنناتسب روز  هب  ار  يولع  تیالو 

دنناشوپب رگد  کی  نت  هب  نهریپ  وچ 

دندرک مَلَع  ار  رکبوبا  هفیقس  نآ  رد 

دندرک متس  ناهج  قلخ  هب  هک  یلع ، اب  هن 

ار تعیرش  هشیر ي  هدز  عرش  مسا  هب 

ار تقیقح  رس ، دنّربب  هلبق  هب  ور  هک 

دوب تّما  ّلک  ياروش  زکرم  ریدغ 

دوب تّوبن  متاخ  نآ  یناب  گرزب 

دوب ردیح  ّقح  بصغ  هئطوت ي  هفیقس 

دوب ربمیپ  اب  گنج ، کی  هنحص ي  هفیقس 

ردیح تماما  فطع  هطقن ي  ریدغ 

رتسکاخ ریز  هنتف  کی  شتآ  هفیقس 

تشاد تیاهن  یب  تایانج  ملظ و  هفیقس 

تشاد تیالو  ینارون  هیآ ي  ریدغ ،

دندردمه هدیدغاد  همطاف ي  هب  بجع 

دندروآ مزیه  راب  وا  رب  هلال  ياج  هب 

تفر الاب  هیالولا  تیب  ِرد  زا  هرارش 

تفر یلعا  شرع  هب  ارهز  هلان  يادص 
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ار الوم  بلق  دنتسکش  هنتف  گنس  هب 

ار ارهز  دندز  تفالخ  بصغ  يارب 

دندرک ادا  نابغاب  لگ و  غاب و  قوقح 

دندرک ادج  ار  هتفکشن  هچنغ ي  هخاشز 

دندید نابغاب  يوزاب  هب  وچ  ار  بانط 

دندیچ وا  غابز  سران  هویم ي  هبرض  هب 

ادخ لوسر  ِلد  لخن  يا ، هویم  هچ 

ادهش لُگ  یلع  هار  لّوا  دیهش 

یلع دیما  نیرتاهنت  هب  داب  مالس 

یلع دیهش  مه  دوب و  یلع  دیما  مه  هک 

ار رد  تبرض  درک  سح  هک  دیهش  نآ  هب 

دیدن زگره  هک  دیهش  نآ  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1944 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ردام 

شدای ناج ، هب  دنز  شتآ  هک  دیهش  نآ  هب 

شدایرف دنام  هدینشن  هک  دیهش  نآ  هب 

نسحم یلو ، هتشک ي  الو  تیب  دیهش 

نسحم یلع ، تبرغ  دنس  نیرت  يوق 

نسحم َرب »  » هدیسران الو  زبس  لخن  هب 

نسحم رد ، تشپ  تشگ  یمن  دیهش  رگا 

دوب رُد  اهرازه  نارازه  رون ، رحب  هب 

دوب رپ  ینسحم  تاداس  ترثکز  نیمز 

دندرزآ دمحا  بلق  یلع  ّینمشد  هب 

دندرب دوخ  دایز  ار  یبن  دهع  دوز  هچ 

دندنک نتز  ار  مالسا  تّزع  سابل 

دندنکفا رود  هنهک  نهریپ  ِناس  هب 

دش الوم  راثن  ارهز  نسحم  نوخ  هن 

دش اجنیا  زا  یلع  لآ  نتشک  عورش 

كاخ هب  تخیر  هعیش  نوخ  یلع ، لآ  نوخ  هن 

كاپ ِمثیم  دیشُر و  دیعس و  رجح و  ناس  هب 

دودو يادخ  تمصع  نآ  همطاف  راذع 

دوبک هفیقس  یلیس  زا  دش  تساوگ  ادخ 

یلع ِتسرپ  ادخ  كاپ  هعیش ي  نوخ  هب 
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یلع ِتسد  هفیقس  بانط  هب  دش  هتسب  هک 

دوب ذفنق  تسد  هب  هفیقس  غیت  فالغ 

دوبک تشگ  نآ و  زا  ارهز  يوزاب  تسکش 

حورجم نم  بلق  هّصق  نیا  زا  دشابن  ارچ 

حورجم نسح  نت  هفیقس  ریتز  دش  هک 

ادخ تاذ  هب  مسق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  هب  مسق 

ادج تشگ  هفیقس  غیت  هب  نیسح  رس 

تفرگ هنایزات  زاغآ  زا  فک  رب  هفیقس 

تفرگ هناشن  ار  ههام  شش  رجنح  هفیقس 

تسا سای  اب  راخ  دادیب  ثعاب  هفیقس 

تسا ساّبع  مشچ  هب  شیافج  ریت  هفیقس 
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تخورفا یشتآ  دادیب  هر  زا  هفیقس 

تخوس تیالو  نماد  نآ  هرارش ي  رد  هک 

هللا یلو  یلع  تخد  سّدقم  نت 

هایس تشگ  هفیقس  تسد  هنایزاتز ي 

! مراداد يادخ  نم ، دحَا  نم ، هلا 

مرازیب هفیقس  زا  نم  هک  شاب  هاوگ 

تسا نم  ِناج  ریدغ  ایادخ  شاب  هاوگ 

تسا نم  نآ  زا  ریدغ  مریدغ ، رابت  زا  نم 

----------

ماما راهچ  تبرت  یبن  رهش  هنیدم 

( تبیصم  ) ماما راهچ  تبرت  یبن  رهش  هنیدم 

مالس مالس ، ام  تکاخ ز  هطقن  هطقن  هب 

رظنب یسریم  مارآ  تکاس و  هچ  رگا 

مارآ وت  دایب  دریگ  هک  هدنامن  یلد 

ینت جنپ  رهش  یماما و  راچ  رازم 

مادم دنروآ  تجاح  تیوسب  تهج  شش  ز 

یلد مارحلا  دجسم  ناج ، لفحم  غارچ 

مارحا لد  هتسب  وت  میرح  فاوط  رب  هک 

مرآ نابز  رب  وت  فیرش  مان  وچ  دزس 

مایق دننک  ءایبنا  منخس  تمرح  هب 
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یئارحص درگ  ملاع ز  ود  درد  ياود 

یئارهز هاگمارآ  هک  وت  رب  مالس 

دریگ یم  هنابز  مدوجو  مغ ز  رارش 

دریگ یم  هناد  بآ و  ملد  غرم  هیرگ  ز 

نطو قوش  هن  دوب  متشهب  يوزرآ  هن 

دریگ یم  هناهب  هنیدم  دایب  ملد 

هاگن رازه  اب  هدرک  رذگ  هناشن  رهز 

دریگ یم  هناشن  یب  مرح  نآ  زا  غارس 

شازف حور  مان  هک  يرهش  هب  داب  مالس 

دریگ یم  هناخ  تا  هتسکش  هک  یلد  ره  هب 

یئوناب هدیدغاد  نآ  رب  داب  مالس 

دریگ یم  هنایزات  زا  تیلست  ضرع  هک 

تسارهز تبرت  هک  يرهش  هب  داب  دورد 

تسارهز تبرغ  کشا  زا  شنماد  راهب 
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هداتفا هرارش  اهلد  هبوت  زک  هنیدم 

هداتفا هراخ  گنس  رگج  رب  هرارش 

هدش بیرغ  وت  دیشروخ  هک  هداد  يور  هچ 

هداتفا هراتس  هام و  وت  كاخب  وا  زو 

مغ تّدش  یلع ز  لثم  هک  هداد  يور  هچ 

هداتفا هرامش  رد  تسفن  یشومخ و ،

ارچ هک  وگب  مسق  ارهز  یلین  يورب 

هداتفا هراوشوگ  کی  وت  ياه  هچوک  هب 

یلع هب  وگب  رگج  زا  رآرب  هلان  هنیدم 

هداتفا هرابود  اپ  زا  همطاف  هک  ایب 

هناخلگ هب  دش  هدیچ  تلگ  لخن  هنیدم 

؟ هن ای  یتسیرگ  نینوخ  هچنغ  يارب 

؟ تشادن هنایشآ  وت  یحو  یطوط  هنیدم 

تشادن هنال  هب  ناما  ناغاز  هنتفز  ای  و 

دزن هلان  هآ و  دیدرگ  هتخوس  عمش  وچ 

تشادن هنارت  شبل  رب  لد  هب  تشاد  هرارش 

کشا هناد  هناد  هب  وخ ، نانچ  دوب  هتفرگ 

تشادن هناد  بآ و  لیم  یگدنز و  قوش  هک 

دشن لوسر  رتخد  مغ  کیرش  یسک 

تشادن هنارک  شمغ  طیحم  هک  یلع  رجب 
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دیدن دود  رارش و  زج  یتیلست  هنیدم 

تشادن هنایزات  ریغ  یلگ  هتسد  هریغم 

دوش شومخ  یبن  يادص  دوبن  نامگ 

دوش شوپ  هایس  ارهز  هناخ  دود  ز 

وت رس  رب  تخیر  هودنا  رگشل  هنیدم 

وت رواب  هنامز  جنر  همه  نیا  دوبن 

يدش بیرغ  سب  ربمغیپ ز  دعب  هنیدم 

وت ربنم  زارف  ارهز  لتاق  تسشن 

دشن بارخ  نامسآ  ترسب  نوچ  هنیدم ،

وت ربمیپ  رتخد  نیمز  شقن  تشگ  هک 

ار همطاف  درک  نفد  یلع  هک  یبش  نآ  زا 

حبص زا  دش  هتفرگ  افص 
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وت رورپ  حور 

تفرگ باتفآ  زور  کی  وت  ياه  هچوکب 

وت رظنم  هایس  ربا  وچ  هدنا  زونه 

؟ دوب تداشر  ندز  ار  ینز  هچوک  نایم 

؟ دوب تدابع  ندز  یلیس  همطافب  ای  و 

؟ وگب تسار ، وت  زا  مسرپ  یم  هک  هچنآ  هنیدم 

؟ وگب تساجک ، وگب  ارهز  تبرت  تساجک 

لوسر میرح  اب  بارحم  ربنم و  عیقب 

؟ وگب تسام ، مشچ  ناهنپ ز  هچ  وا ز  رازم 

تشادن شیب  راهب  هدجیه  همطاف  هک  دش  هچ 

؟ وگب تساوخ ، شیوخ  گرم  قح  هرامه ز  ارچ 

تسوا تبیصم  روآدای  وت  نیمز  ارچ 

؟ وگب تسازف ، مغ  ردقنیا  وت  ياوه  ارچ 

مسق هداتف  وا  هچوک  رد  هک  يا  هراوشوگ  هب 

؟ وگب تساور ، ندز  یلیس  همطاف  يورب 

داتفا سخ  راخ و  نیب  رد  وت  يا ز  هلال  هچ 

داتفا سفن  زا  لبلب  وا  تبیصم  رد  هک 

دندرب یم  هنایشآ  يرپ ز  لاب و  هتسکش 

دندرب یم  هناشب  نابیرغ  فیعض ، ینت 

شنابرقب ءیبنا  همه  هک  يا  هزانج 
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دندرب یم  هنایفخم  رفن  تفه  هک  دش  هچ 

دندرزآ نشور  زور  ار  همطاف  هنیدم 

دندرب یم  هنابش  ار  وا  هزانج  ارچ 

راوید رد و  هّصق  یلع و  تبرغ  ز 

دندرب یم  هناشن  ربمیپ  هاگدادب 

لوسر ربق  يور  دنراذگ  هک  لگ  ياجب 

دندرب یم  هنایزات  رثا  وا  يارب 

دوب نیا  یفطصم  ناسحا  همه  نآ  يازس 

دوب نینوخ  هدیهش  نآ  نفک  مه  زونه 

؟ تفگ هچ  هاچ  هب  یلع  بش  وگب  تسار  هنیدم 

؟ تفگ هچ  هامب  دوخ  دیشروخ  تبرت  رانک 

دزن هلان  دوب و  هتسب  شبل  زور  هک  یلع 

ز

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1952 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تفگ هچ  هایس  بش  اب  نورد  ياهدرد 

هاچ رد  ورف  رس  درب  یلع  هک  بش  هنیدم 

؟ تفگ هچ  هانگ  یب  تشگ  ادف  هک  شنسحم  ز 

دوب ملاع  هانپ  وک  ادخ ، ریش  هنیدم 

؟ تفگ هچ  هانپ  یب  هداتفا  همطاف  دید  وچ 

دیشک هآ  وچ  رد  تشپ  رد  همطاف  هنیدم 

؟ تفگ هچ  هآ  باوج  رد  یلع  هدیهش  نآ  هب 

شا همتاخ  تسین  هک  وت  مغ  حرش  هنیدم 

شا همطاف  يارب  مه  یلع ، هل  مه  زوسب ،

؟ دش هچ  وت  هدیمخ  تماق  یبوط  هنیدم 

؟ دش هچ  وت  هدیدغاد  همطاف  هنیدم 

تساوخرب نوچ  میحج  لها  هنتف ز  رارش 

؟ دش هچ  وت  هدیشک  شتآ  هب  تشهب  وگب 

دنگوس دش  هدیچ  هتفکشن  هک  هفوکش  نآ  هب 

؟ دش هچ  وت  هدیمرآ  لِگ  هب  هنابش  لگ 

دیسر هبرض  وچ  ار  وت  یحو  نبلگ  لاهن 

؟ دش هچ  وت  هدیچ  هخاش  زا  هچنغ  هک  وگب 

یفخم رظن  زا  دیاب  یم  همطاف  رازم 

؟ دش هچ  وت  هدیپط  نوخ  رد  نسحم  رازم 

میوش ار  هنیدم  كاخ  هک  کشا  زیرب 
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میوج وا  ناشن  یب  مرح  زا  یناشن 

! دیدز هنادواج  گنن  دوخب  هک  نایمارح 

؟! دیدز هناخب  مدق  ار  یلع  نذا ، نودب 

تخوس یم  شا  هنایشآ  زونه  هک  يرتوبک 

؟! دیدز هنایشآ  رد  ار  وا  هک  دوب  هدرک  هچ 

! دیدروآ موجه  ارهز  نتشک  هب  ارچ 

؟! دیدز هنایزات  تاداس  ردام  هب  ارچ 

وا رس  رب  دیتخیر  وا  هناخ  نورد 

؟! دیدز هناش  فتک و  ولهپ و  تروص و  تسدب و 

دوب هچ  هنایم  نآ  رد  ارهز  نسحم  هانگ 

هچ
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؟! دیدز هنادزان  لفط  نآ  رب  هبرض  هک  دش 

تسوا مغ  تبحص  اهلد ز  همه  نوخ  هچ  رگا 

تسوا مثیم »  » ياون رد  وا  تبرغ  يادص 

----------

دوب رشحم  زور  ياغوغ  هنحص ي  هنیدم 

( تبیصم ) دوب رشحم  زور  ياغوغ  هنحص ي  هنیدم 

دوب رورپ  درد  غاد  کی  یمخز  هنیدم 

تشاد تبرغ  درگ  ماب ، ره  رس  رب  هنیدم 

دوب ربمیپ  مغ  رد  ناشف  گشا  هنیدم 

تشاد تیلهاج  رود  هثداح ي  هنیدم 

دوب رباربان  گنج  کی  زکرم  هنیدم 

دیرب موش  مصخ  دادیب  هب  هلمح  هک  الا 

دیرب موجه  امن  ناملسم  نارفاک  هب 

دندش رازه  اه  غاز  يوبن  نبلگ  هب 

دندش راکشآ  زاب  اه  هئطوت  هدرپز ،

دنتسشنب هناخ  هب  یهلا  نایدانم 

دندش رادمامز  یمیدق  نایمارح 

دنتشگ يا  هفیقس  هنیدم  نایریدغ 

دندش ران  ریسا  یتشهب  نیدهاجم 

دنتشگ رو  هلمح  هناخ  کی  هب  رهش  مامت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1955 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتشگرب هتفر  رمع  هر  زا  هزور  ود 

دندوسآ تحار  هدرب ، یلع  ّقح  تخس  هچ 

دندوب نیمک  رد  زاغآز  هکنآ  ییوگ  وت 

دنتسب شرئاز  دوب  لسر  متخ  هک  يرد 

دندوشگب قافن  رسارس  دوب  هک  یهر 

هتشذگن ریدغ  زا  زونه  مین  هام و  ود 

دندولآ نماد  ههامشش  نسحم  نوخ  هب 

تشک ار  ینت  دگل  برض  هب  مصخ  هک  وگم 

تشک ار  ینسحم  تاداس  یمامت  وگب 

شیوخ تلصخ و  نآرق و  بحاص  هب  مسق 

شیوگ انث  قح  تاذ  دوب  هک  یلع  نآ  هب 

وا ردام  هدیهش  نوخ  نسحم و  نوخ  هب 

شیوزاب دید  هبرض  یلع  عافد  رد  هک 

وا مان  هک  دمحا  یلین  ِسای  هب 
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تسارهز

شیور رب  هدنام  هک  يدوبک  ناشن  نآ  هب 

ردیح هناخ ي  هب  هلمح  نسحم و  لتق  هک 

رشحم ات  تسا  یلع  لآ  نتشک  عورش 

دوب نسحم  دیما ، غاب  هویم ي  هدیچن 

دوب نسحم  دیهش ، لّوا  همطاف  لآز 

اه لتاق  تشاد  هناخ  رد  تشپ  هچ  رگا 

دوب نسحم  دیدن ، ار  دوخ  لتاق  هکیسک 

دش رپرپ  زاب و  دیدرگن  هک  يا  هفوکش 

دوب نسحم  دیمخ ، شلاهن  هک  يا  هناوج 

مولعم شتدالو  زا  شیپ  تداهش  زا  دش 

مولظم دوب  همطاف  یلع و  دح  هچ  ات  هک 

تسالوم تبرغ  تخس  هثداح ي  هفیقس 

تسارهز نتشک  خلت  هرطاخ ي  هفیقس 

لمج ناورهن و  نیّفص و  شتآ  هفیقس 

تسادهّشلا دّیس  لتق  نسح  لتق  هفیقس 

رشح فص  ات  تساهرمش  هگ  داز  هفیقس 

تساربک بنیز  ّيریسا  زور  هفیقس 

تسا یلزی  مل  يادخ  مشخ  زکرم  هفیقس 

تسا یلع  نانمشد  ّلک  هلماح ي  هفیقس 
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تسا ران  مزیه  مّوقز و  هشیر ي  هفیقس 

تسا رایسب  ناگداز  انز  مام  هفیقس 

دایز نبا  دیزی و  اهدص  هیاد ي  هفیقس 

تسا راّمعو  دیشر و  رجُح و  لتاق  هفیقس 

ساّبعلا ینب  هنوعلم ي  ردام  هفیقس 

تسا راوخنوخ  نارگ  تیانج  طخ  هفیقس 

تفرگ ریما  هر  لّوا  زک  هعیش  هب  یهز 

تفرگ ریدغ  نماد  دشن و  يا  هفیقس 

تسارح راغ  هب  لصّتم  يا  هرطاخ  ریدغ 

تسارس ود  هجاوخ ي  غیلبت  زکرم  ریدغ 

یلع رانک  رد  تسا  هعیش  تثعب  ریدغ 

تسالاو نم  ِلاو  نیودت  هحفص ي  ریدغ 

هریاد ي ریدغ 
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یلع نانمشد  سأی 

تسادخ ناتسود  ضیف  هطساو ي  ریدغ 

ریدق ّیح  مکح  هب  هعیش  همانسانش ي 

ریدغ رهُم  هدروخ  كالول  هجاوخ ي  تسد  هب 

نشور لعشم  ود  نوچ  یلع  تسا و  دّمحم 

نملاوذ قلاخ  رون  کیز  دنلعشم  ود 

تسین نانآ  نایم  ییادج  هک  مه  ناج  ود 

نمز ّیح  يادخ  زا  انسُفنَا  ّصن  هب 

یلع ياج  تسا  ربمغیپ  ربنم  زارف 

نت یس  دوش  رقتسم  نت  هس  ياج  هچ  رگا 

هناگیب ياج  رای  مرح  دوب  اجک 

هناخ بحاص  تسین  یسک  هناخ  بصغ  هب 

موصعم هدراچ  ّطخ  زا  يوریپ  مرج  هب 

مولظم دبا  ات  تسا  هعیش  ترتع و  ّیلع و 

یلع وچ  دشن  یسک  ربمیپ  ناج  هب  مسق 

مورحم دوخ  ّقحز  نمشد  تسود و  نایم 

یسب دندش  کی  هب  کی  یلع  ياه  هلالس 

مومسم نیکرهز  هب  دیهش و  رهق  غیت  هب 

مثیم یلع  يرای  یپ  شاب  هرامه 

« مثیم  » یلع يرادفرط  هب  ناوخب  وگب ،
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----------

دوب مغ  هناخ  اهلد  دوب و  متام  قرغ  هنیدم 

( تبیصم ) دوب مغ  هناخ  اهلد  دوب و  متام  قرغ  هنیدم 

دوب تام  درَگ  نودرگ  راسخر  رب  کیرات و  اضف 

دوب مأوت  رشح  مایق  اب  شنیرفآ  توکس 

دوب مخ  ملا  راب  زا  تماق  ار  نیملسم  رسارس 

هتسویپ دنتفگ  یم  هتسکشب  یلد  اب  قیالخ 

هتسب رب  تخر  ینادواج  يارس  رد  دمحم 

دوب ناملسم  ره  مشچ  يراج ز  نوخ  هک  يزور  نآ  رد 

دوب ناغفا  دایرف و  زا  هراپ  شنیرفآ  يولگ 

دوب نافوط  هنیس  نورد  رد  ار  نوگلین  رهپس 

دوب نادزی  كاپ  ریفس  نآ  لسغ  لوغشم  یلع 
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تشاد ندیرفآ  نیکرس  نمشد  یتسود  شقن  هب 

تشاد ندیکم  نوخ  ياوه  نآرق  هدنز  مسج  -ز 

دوب رگمتس  يدارفا  ياروش  زرم  هفیقس 

دوب ربمیپ  تخسرس  مصخ  هاگیاپ  هفیقس 

دوب ردیح  قح  رد  متس ، تراغ  یشک  قح  تیانج ،

دوب ربمیپ  مالسا و  نآرق و  اب  گنج  هکلب  هن 

دش اروش  شابوا  نت  دنچ  روضح  اب  اجنآ  رد 

دش ءاضما  هتفر  تمایق  ات  وا  رد  هک  یتایانج 

روآ گنن  ياروش  نیا  دیدرگ  یمن  اپرب  رگا 

ربهر ار  مالسا  يا  هدرک  مگ  هر  دیدرگیمن 

ربمغیپ داماد  مع و  نب  قح  بصغ  دش  یمن 

رذآ یسخ  تسد  همطاف  يارس  رب  دزیمن 

اروش نیمه  لوصحم  دوب  شیاهملظ  دیزی و 

اروش نیا  رب  تنعل  ناگدازآ  زا  تخیر  اه  نوخ  هک 

دش او  نآ  زاغآ  زا  هنتف  باب  هک  ییاروش  هچ 

دش ات  فرش ، لدع و  تماق  نآ  اب  هک  ییاروش  هچ 

دش ادیپ  مالسا  رد  هنخر  نآ  اب  هک  ییاروش  هچ 

دش ارهز  نوخ  اب  نآ  ماکحتسا  هک  ییاروش  هچ 

اروش نیا  دوب  نایغط  بوشآ و  هنتف و  قافن و 

اروش نیا  دوب  نآرق  تیب و  لها  ّقح  رد  متس 
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رب رد  دش  هودنا  مغ و  تخر  ار  مالسا  زور  ود 

ربمغیپ گرم  رد  یکی  اروش و  زور  رد  یکی 

ربهر یب  مالسا  ملاع  دش  یفطصم  گرم  هب 

ردیح نماد  زا  قلخ  تسد  هتوک  تشگ  اروش  هب 

دش اهنت  دوب  ینولس  لوق  لئاق  هکیسک 

دش الوم  تفگیم ، نخس  ینولیقا  زا  هک  یسخ 

نآرق شوغآ  رد  هنال  يرمع  هک  يرام  هیس 
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تشاد

تشاد نادند  رهز  رپ  ناهد  رد  نید  رکیپ  دصق  هب 

تشاد نامیا  گنر  نارازه  رهاظ  رد  رفک و  نطاب  هب 

تشاد ناهنپ  هنیس  نورد  رد  اه  منص  يوگ و  دمص 

ربهر یب  تشادنپ  ار  مالسا  یبن  گرم  زا  سپ 

ربمغیپ بارحم  رد  هقلح  دز  دمآ و  دجسم  هب 

وسکی زا  ماشآ  نوخ  گرگ  مدرم  ناپوچ  هدش 

وسکی زا  مالسا  يدوبان  رب  گنچ  هدوشگ 

وسکی زا  مارآ  ناگدرم  ناسب  ناناملسم 

وسکی زا  ماّیا  نآ  رد  اهنت  نینمؤملاریما 

يراخ ملا  جنر و  زا  دوب  شننیبزان  مشچ  هب 

يرادافو رای  همطاف  زا  ریغب  ار  وا  دوبن 

دوب نیگنن  ياروش  نآ  لوصحم  اه  جنر  نیا  همه 

دوب نید  يرای  شمان  نآرق و  اب  گنج  شلصا  هک 

دوب نینوخ  کشا  نیب  ادخ  مشچ  زا  يراج  ار  یلع 

دوب نیریش  تخس  شماک  دوب و  تفالخ  تسم  ودع 

دزپ نید  ماکحا  رب  هک  دش  تسایر  تسم  نانچ 

دز ارهز  هب  یلیس  ادخ  تیب  رد  تخورفا  رارش 

دوب اپ  رب  قلخ  ناغف  ربمغیپ  گرم  زا  زونه 

دوب ادیپ  مالسا  هرهچ  رب  یسک  یب  شکرس 
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دوب ارهز  تیب  زا  دنلب  شتآ  اضف  جوم  رد  هک 

دوب اهنت  قلخ  توکس  رد  مه  نانمؤم  ریما 

ار الوم  قح  ندرک  بصغ  دناوت  نت  کی  اجک 

ار ارهز  تشک  نمشد ، ّیهارمه  قلخ و  توکس 

يدادیب تسد  اه  یشک  قح  نیتسآ  دش ز  نورب 

يداینب تسس  تیالو  تیب  رد  تخورفا  ررش 

يدازآ ناسنا  ره  بلق  زا  شا  هلعش  دزرس  هک 

شیاه هلعش  نورد  رد  ییوگ  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1964 

http://www.ghaemiyeh.com


يدایرف دوب 

دوب ربمیپ  تخد  لد  قمع  زا  دایرف  نآ  هک 

دوب رک  شندینشب  زا  تّما  شوگ  سوسفا  یلو 

دراد ررش  اهلد  رد  هدنزوس  شتآ  نآ  زونه 

دراد رگج  بانوخ  هعیش  يراج  هدید  زا  زونه 

دراد رتشیب  کشا  دایرف و  اسم ، حبص و  ره  هب 

درادرب هرهچ  زا  باقن  شدنزرف  هک  يزور  رگم 

ار وجلد  راسخر  کلف  دیشروخ  ومه  دیامن 

ار ولهپ  هتسکشب  ردام  ماقتنا  دریگب 

ینکردا دوعوم  يدهم  يا  رظتنم  ماما 

ینکردا دوبعم  تّجح  مظعا  هللا  یلو 

ینکردا دوهشم  دهاش و  ار  قح  يور  نازورف 

ینکردا دوصقم  هلبق  لد  هبعک  يا  الا 

ار ابیز  يور  قیاقح  تشپ  يا  قلخ  زا  شوپم 

ار اپ  زا  هداتفا  مثیم »  » ياعد نک  تباجا 

----------

؟ هدیمخ هچ  زا  تیاه  لخن  وگب  تسار  هنیدم !

( تبیصم (؟ هدیمخ هچ  زا  تیاه  لخن  وگب  تسار  هنیدم !

هدیمد هلان  رارش  تکاخز  هلال  ياج  هب 

هتسشن هناخ  ِرانک  هنیدم  بیرغ  ارچ 
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هدیشک هآ  هنیسز  وناز  ود  هتفرگ  لغب 

وک یلع  ياهدرد  ياه و  مغ  تبرغ و  کیرش 

هدید ود  گشا  هتسکش  لد  نآ  خر  زا  دریگ  هک 

ایادخ تسا ، ربیخ  بازحا و  حتاف  یلع 

هدیرپ هرهچز  وا  گنر  ارچ  هداد  يور  هچ 

ششوگ هب  زونه  دسر  یم  اتبا  ای  يادص 

هدینش هناخ  رانک  نسحم  هلان ي  هک  ای  و 

ولهپ هب  تسد  هتفرگ  ارهز  يولهپ  دای  هب 

هدیزگ رام  صخش  وچمه  فکز  هداد  رارق 

بنیز ِلد  رطاخ  هب  رد و  هدش  وا  دوجو 

هدیکچ هدیدز  شلد  ِنوخ  هدرک و  توکس 

هشوگ ي هب 
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هدرک هدهاشم  نوخ  ِراثآ  نفک 

هدیسر هچ  همطاف  يولهپ  هب  هدیدن  یلو 

هنیدم رهش  بیرغ  رای و  تبرت  تسا و  بش 

هدیرب تایح  زا  لد  كاخ و  هب  هرهچ  هداهن 

شتآ ترارح  رد و  راشف  غیت و  فالغ 

هدیهش تشگ  راب  هس  ارهز  هک  دینک  نیقی 

یپایپ ياه  هبرض  هک  مثیم »  » همطاف ناج  هب 

هدیمخ قارف  زا  هک  يرورس  هب  دوبن  اور 

----------

ما هنایشآ  هتخوس  میحو و  تشهب  غرم 

( تبیصم  ) ما هنایشآ  هتخوس  میحو و  تشهب  غرم 

ما هنارت  هدش  هلان  هدید و  کشرس  هناد 

نایسدق مشچ  هب  رون  ما  هرجح  دمد ز  هکنم 

ما هناتسآ  رد  زا  دور  نامسآ  هب  دود 

متروص هب  هدش  تبث  یبن  تلاسر  رجا 

ما هناخ  طیحم  هتشگ  یلع  تبرغ  لفحم 

نم دوبک  ندب  نیا  نم  دوهش  نیرت  هدنز 

ما هنایزات  قشاع  یلع  ّتبحم  هب  نم 

مردیح راهب  غاب و  دمحا و  تشهب  هکنم 

ما هناشن  ور  لگ  رب  نازخ  یلیس  هدنام ز 
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ما هتسکش  رپ  ریاط  ما  هتسشن  اپ  رس و ز 

ما هنال  رانک  هتشک  ارم  لدگنس  لتاق 

یلع ای  شاب  هاوگ  یلو  زا  تیامح  نم و 

ما هناد  زان  نسحم  دش  وت  لّوا  دیهش 

ار وت  منک  یمن  اهر  ارم  دنز  ودع  هچ  ره 

ما هناش  تسد و  وزاب و  دتفوا  راک  هچ ز  رگ 

یلع ای  ریغ  هب  تسین  یلو  دشک  ارم  درد ،

ما هناقشاع  ۀیرگ  هنابش و  ۀمزمز 

تمغ زا  میرگب  هک  ات  تمدمه  هشیمه  منم 

هب هگ  ردپ  تبرت  هب  هاگ 
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ما هناور  دُحا 

ارم مغ  دنک  زاس  لد  زوس  ام ز  مثیم » »

ما هنادواج  ۀلعش  وا  نورد  زا  هدز  رس 

----------

يدوب مرپ  لاب و  وت  هک  مغرم  رپ  لاب و  یب  نآ  نم 

( تبیصم ) يدوب مرپ  لاب و  وت  هک  مغرم  رپ  لاب و  یب  نآ  نم 

يدوب مروای  اهنت  وت  میاهنت  ياهنت  رگد 

نم هانگ  یب  دیهش  نم  هاگ  هیکت  هناگی 

يدوب مرسمه  اهنت  هن  نم  هانپ  نم ، دیما 

رگید نم  رهب  درادن  يرون  مه  هام  غارچ 

يدوب مرتخا  مه  نم  هام  مه  نم  دیشروخ  مه  وت 

تسد زا  هتفر  دوب  تسه و  يا  ما  هداتفا  اپز 

يدوب مرگید  نکر  وت  اهنت  یفطصم  زا  دعب  هک 

مدیدرگ هخاش  یب  رب و  گرب و  بل  لخن  اپارس 

يدوب مرب  گرب و  وت  هک  متشگ  يا  هخاش  هتسکش 

تلاجخ مشکیم  تنابغاب  زا  دبا  ات  نم  لگ 

يدوب مرت  نامشچ  شیپ  رد  نازخ  لام  اپ  هک 

دز یم  ار  وت  مدید  ینمشد  نم  اب  تشاد  سک  نآ  ره 

يدوب مربیخ  ردب و  گنج  ماقتنا  لیتق 

يدیلانن نم  مشچ  شیپ  يدوب  درد  اپارس 
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يدوب مرورپ  مغ  لد  رکف  اجک  ات  ار  ادخ 

اهنت نت  کی  نم  نمشد و  نم  اب  رهش  امت 

يدوب مرگنس  اهنت  وت  دناد  ادخ  رگنشمه  هن 

مدید یلو  رت  ناشیرپ  یئوم  وت  يوم  زا  دوبن 

يدوب مرتخد  بنیز  يوسیگ  ۀناش  رکف  هب 

( مثیم  ) ارم ياه  مغ  هتفگان  ناتسود  اب  وگب 

يدوب مرذآرپ  ۀنیس  نابز  تزوس  اب  هک 

----------

مدوب یلع  ییادف  دوخ  فافز  ماش  زا  نم 

( تبیصم ) مدوب یلع  ییادف  دوخ  فافز  ماش  زا  نم 

مدونشوخ تسود  يادف  ار  ناج  منک  یم  هکنیا  زا 

اه نمشد  نیب  يدوبن  مه  نم  رهوش  رگ  یلع 

مدوب شا  یماح  مماما  زا  تیامح  ناونع  هب 
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میاهنت هچرگ  مماما  اهنت  يرای  يارب 

مدود شتآ و  زا  كاب  هچ  فک  رب  دوخ  ناج  متفرگ 

ار میاه  هلان  مدرک  سبح  وا  رطاخ  يارب 

مدوساین هظحل  کی  درد ، موجه  زا  هچرگا 

اّما دش  هچوک  نآ  رد  هچ  نم  اب  یلع  اب  متفگن 

مدولآ كاخ  سابل  ددرگ  ناهن  وا  زا  دشن 

هتسکشب تسد  نینج و  طقس  هتسخ و  مسج  هب 

مدومیپ هار  دجسم  يوس  هنوگچ  دناد  ادخ 

وسره زا  دیراب  مرس  رب  تبیصم  گنس  نانچ 

مدوسرف ریپ ، زا  رتشیب  یناوج  نس  رد  هک 

! میاهنت ياهنت  ربهر  يا  دهد  تربص  ادخ 

مدوردب ماگنه  دش  هک  نک ! ملالح  نک ! ملالح 

مداش نآ  زا  زاب  مراد  هناش  رب  مغ  هوک  نارازه 

مدوشگب وت  تسد  زا  دنب  تسکش و  میوزاب  هک 

دش ام  رکاذ  شزادگ  ناج  مظن  هب  مثیم »  » نآ زا 

مدوزفا شاه  نومضم  هب  ینومضم  تیب ، ره  رد  هک 

----------

متیالو هار  ةدیهش  نیلوا  نم 

( تبیصم  ) متیالو هار  ةدیهش  نیلوا  نم 

متیاده داهج و  یشم  طخ  تسا  نیا 
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مردیح ياه  مغ  بئاصم  يوار  نم 

متیاور یفخم  تبرت  يور  هتشونب 

رشح مایق  ات  ما  هدش  مگ  ربق  دننام 

متیاهن یب  مغ  قلخ ، دوب ز  یفخم 

مدش دوخ  مولظمرهوش  قح  یماح 

متیامح هریغم  درک  هنایزات  اب 

تسا یلع  ۀناش  رب  هک  دمح  ياول  نوچمه 

متیار تسا  یکاخ  رداچ  رشح  زور  رد 

یلو ممغ  حرش  تسا ز  دهاش  خیرات 

متیاکح وزاب  هنیس و  يور  تشونب 

نم يالولا  تیب  رد  رب  دندز  شتآ 

ماقم مارتحا  دوب  نیا 
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متیالو

مردیح نآرق و  تیالو و  فحصم  نم 

متیآ تسا  یلین  تروص  دیفس و  يوم 

رد راشف  نینج و  طقس  لوسر  غاد 

متیانع فطل و  تبحم و  خساپ  دش 

شاب لوسر  لآ  روای  هشیمه  مثیم !

متیاضر يرایب  تسد  هب  رگا  یهاوخ 

----------

مدیرفآ تداهش  مغیت  مد  اب  نم 

( تبیصم  ) مدیرفآ تداهش  مغیت  مد  اب  نم 

مدیرد ار  بحرم  بلق  ربیخ  حتف  رد 

رمَع ۀنیس  يورب  متسشنب  هوک  نوچ 

مدیرب رس  ار  ادخ  مصخ  نآ  هنادرم 

مخز دون  مدروخ  دُحا  گنج  رد  زورکی 

مدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  رگشل  يایرد 

مشوگ هب  دیزرلن و  میوناز  هظحل  کی 

مدینش قح  زا  یلع  ّالا  یتفال  دوخ 

وربا هب  مخ  تنحم  مدرواین ز  مدکی 

مدیمرآ اهالب  ماک  رد  رمعکی 

دروخ نیمز  میارهز  هک  یتقو  همهنآ  اب 
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مدید شیوخ  مشچ  هب  ار  دوخ  نداد  ناج 

مدرم مشچ  زا  رود  هک  مدروخ  نیمز  بش  نآ 

مدیود دوخ  زیزع  توبات  لابند 

مواقم مدوب  نامسآ  نوچمه  هکنآ  اب 

مدیمخ مه  ام  ۀّصغ  زا  لاله  لثم 

بشما هکنیا  زا  ما  هدنمرش  همطاف  ای 

مدیچ وت  رهب  دحل  تشخ  دوخ  تسد  اب 

تسام رعاش  اّما  تسا  راکهنگ  مثیم » »

مدیهش يارهز  هب  ار  وا  شخبب  بر  ای 

----------

ما يدهم  ادخ  نوخ  رسپ  نم 

( تبیصم ) ما يدهم  ادخ  نوخ  رسپ  نم 

ما يدهم  ادهش  نوخ  بلاط 

تسادخ نوخ  ردام  نم  ردام 

تسادتقم ار  همئا  نم  ردام 

دوب اهیبا  ّما  نم  ردام 

دوب ارهز  ترضح  نم  ردام 

دوب دمحا  تشهب  نم  ردام 

دوب دمحم  يولهپ  ود  حور 

تسایبنالا هدیس  نم  ردام 
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تسایربک فراعملا  هرئاد 

تساضر ربص و  هوسا  نم  ردام 

تساضترم ربمیپ و  هنیآ 

نیتملا لبح  رسمه  قح ، تمصع 

، یبن ّما 
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نید ّما  باتک ، ّما 

تسا بش  زامن  حور  نم  ردام 

تسا بنیز  شتیبرت  زا  یلصاح 

درورپ یم  نیسح  نم  ردام 

دروآ نسح  وا  كاپ  نماد 

دوب هللادی  تسد  نم  ردام 

دوب هللادی  ِتسه  وگم  تسد 

تس یلع  دوبن  دوب و  نم  ردام 

تس یلع  دوبک  سای  نم  ردام 

تسا ردیح  ییادف  نم  ردام 

تسا رد  تشپ  هلان  وا  دهاش 

تس یلع  دیما  تسیک  نم  ردام 

تس یلع  دیهش  نیلوا  ردام 

دش لاب  یب  غرم  وچ  نم  ردام 

دش لاماپ  یحو ، باتک  لثم 

دش گرب  یب  هک  لخن  نآ  زا  فیح 

دش گرمناوج  یگدنز  لوا 

دندز ار  ادخ  سومان  هک  فیح 

دندز ار  ام  همولظم  ردام 

تسشن نوخ  رد  هک  هنیس  نآ  زا  فیح 
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تسکش نمشد  هک  تسد  نآ  زا  فیح 

----------

شوگ شوگ  ارهز  لتق  نارکنم 

( تبیصم  ) شوگ شوگ  ارهز  لتق  نارکنم 

شومخ ارهز  لتاق  نایماح 

تسین هناسفا  یفطصم  تخد  لتق 

تسین هناورپ  لگ و  عمش و  هصق 

بارتوب تیب  هب  يزورفا  شتآ 

باتفآ زا  تسا  رت  نشور  ام  شیپ 

دنس لچ  ننست  لها  زا  مراد 

دنتسم حیحص و  هلمج  دنس  لچ 

نیتملا لبح  اب  تفگ  ینالف  هک 

نینمؤملاریما ربمغیپ  سفن 

زاب هناخ  زا  ایب  نوریب  یلع  ياک 

زارد نک  تعیب  تسد  هفیلخ  رب 
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نورب يراذگن  ياپ  هناخ  رگ ز 

نونک دجسم  بناج  ییاین  رو 

منت داد و  ناج  هک  يدنوادخ  هب 

منز یم  شتآ  شلها  اب  ار  هناخ 

نایم نآ  رد  یکی  اتفگ  شخساپ 

نایب نیا  دز  رس  وت  زا  تأرج  هچ  اب 

نمجنا نیا  رد  هک  یناد  یم  چیه 

نسح تسا و  نیسح  تسا و  شبنیز 

نسح اب  نیسح و  اب  یتح  تفگ 

ندز شتآ  ار  هناخ  نیا  مدیاب 

نورد رد  الوم  هداتسا  نورب  وا 

نورب دمان  یلع  دروخ و  مسق  وا 

مرجال دماین  نوریب  یلع  نوچ 

مرح ناز  الاب  تفر  شتآ  دود 

دش زاب  رد  نانمشد  موجه  زا 

دش زاغآ  الولا  تیب  رب  هلمح 

همطاف ایآ  هک  مسرپ  یم  لاح 

؟ همه نیب  رد  دوب  توافت  یب 

شرواب ناملسم  کی  زگره  تسین 

شرهوش زا  دوش  لفاغ  همطاف 
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دهن اهنت  ار  رای  نمشد  نیب 

دهناو ار  یلع  ناج  ظفح  رهب 

دوب هداتسا  رد  تشپ  لوا  زا  وا 

دوب هدامآ  قح  ریش  عافد  رب 

هار ّدس  ارهز  هتشگ  نمشد  دید 

هآ هآ  الاب  تفر  هنایزات 

دنتشادرب ار  شیوخ  هار  ّدس 

دنتشاذگب ادخ  تیب  رد  ياپ 

تسد هب  ردیح  نماد  ارهز  تشاد 

تسکش ار  شتسد  غیت  فالغ  ناز 

نک رابنوخ  ار  هدید  اجنیا  مثیم " "

تیب نیا  مه  زاب 
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نک رارکت  ار 

تسین هناسفا  ادخ  سومان  لتق 

تسین هناورپ  لگ و  عمش و  هصق 

----------

مرای نیرتاهنت  ییوت  اهنت و  ياهنت  منم 

( تبیصم ) مرای نیرتاهنت  ییوت  اهنت و  ياهنت  منم 

مراد ار  وت  اهنت  نم  هک  میاهنت  راذگم  ورم 

يدوب یلع  ناج  ظفاح  مه  یلع  ناج  مه  وت 

مراذگب كاخ  نورد  رد  ار  ترکیپ  هنوگچ 

! ارهز ادخ  تسد  تقلخ و  ياشگ  لکشم  منم 

مراک رد  تسا  هداتفا  هک  اه  لکشم  هچ  وت  یب  نیبب 

يرآ دش  میسقت  ام  نیب  ملاع  ياه  مغ  همه 

مرادیب هّصغ  زا  نم  یلان و  یم  درد  زا  وت  هک 

دیوگ تنت  فعض  مخ و  ِّدق  هتسب و  مشچ  ود 

مرامیب همولظم  يا  متسد  زا  يور  یم  بشما  هک 

ناهنپ تتروص  یلیس  ربا  رد  دش  هک  يزور  نآ  زا 

مراسخر هب  شدرد  مه  هنیس  رد  نآ  زوس  مه  دوب 

يدوب نم  راب  مه  نم ، گرب  مه  وت  هک  ملخن  نآ  نم 

مراب هن  هدنام  یگرب  هن  وتیب  رگد  دناد  ادخ 

دش ییادج  ماگنه  هک  خر  زا  رانک  رداچ  نزب 
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مرات بش  عمش  يا  نم  زا  ار  دوخ  يور  ناشوپم 

نم رب  اه  لخن  يا  اه  هاچ  مامت  يا  دیلانب 

مرابنوخ مشچ  شیپ  دنتشک  ارم  يارهز  هک 

دجسم رد  دندرب  ارم  هناخ  زا  هتسب  تسد  ود 

مرادرب كاخ  يورز  ار  مرای  تشاذگن  ودع 

بنیز دنکشب  ممشچ  شیپ  ار  ولگ  ضغب  وگب 

مرازآ هیرگ  زا  شیب  هداد  شزوس  هنیس  توکس 

« مثیم  » لد زا  دزیخ  هلعش  نوچ  ما  هتفگان  مغ 

هب
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مراز هنیس ي  زوسز  یهآ  دوب  شتیب  ره 

----------

دناوت راسخر  فحصم  زا  یتیآ  هم  رهم و 

( تبیصم  ) دناوت راسخر  فحصم  زا  یتیآ  هم  رهم و 

دناوت راوید  هب  ریهطت »  » ۀطقن نارتخا 

يدودحمان تمحر  نز  جوم  می  وت 

دناوت راوهش  رهوگ  مرک ، ناسحا و  وفع 

تسادخ زبسرس  ۀناخلگ  وت  كاپ  نماد 

! دناوت راخ  یب  لگ  ملاع ، ود  تاداس  هک  يا 

تسوت تماق  ادخ ، راونا  ِرضخالارجش 

دناوت راب  ایح ، نامیا و  تفع و  تمصع و 

نورد ناهنپ  شتآ  ۀتخوس  اهرکذ 

دناوت رابرهگ  ِمشچ  ۀتفیش  اه  کشا 

؟ تمغ راتفرگ  میشاب  هک  میتسه  هک  ام 

دناوت راتفرگ  دنوادخ ، ناکاچ  هنیس 

دنمَلع کیالم  نیب  کلم ، هدنخرف  راچ 

دناوت رادملع  راچ  نیمه  رشح ، فص  رد 

راچ ره  هجیدخ ، اوح و  رجاه و  میرم و 

دناوت رادید  یپ  رد  نانج  هتسب ز  مشچ 

تخیر وت  ناماد  هب  دنوادخ ، تشاد  لگ  هچره 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1982 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوت رازلگ  هب  هک  یناخر  هلال  مدهاش 

تسادخ رکذ  زا  تلگ  تشخ و  هناخ  ْعفترم 

دناوت راب  رد  لئاس  کلم ، نج و  مدآ و 

جورع لاب  رحس  دندوشگ  هک  یناریاط 

دناوت رات  بش  عمش  ۀتخوسرپ  همه 

نت هب  دندیرد  هماج  نانج  ياه  لگ  همه 

دناوت رامع  رذوب و  ۀتخاب  لد  ناج و 

امش رازآ  هب  دندوشگ  تسد  نانمشد 

دناوت راز  ِلد  ِلاح  زا  ربخ  یب  ناتسود 

بش همه  یقارف  درد و  مغ و  رادیب  وت  مه 

درد مغ و  مه 
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دناوت رادیب  هک  دنقارف  و 

توکس دندومن  دندید و  هلمح و  دش  وت  هب 

دناوت راوخنوخ  ِلتاق  همه  هک  مرادن  کش 

قارف ياهررش  هتفگان ، مغ  ناهنپ ، ِکشا 

دناوت راتسرپ  هس  ره  بش ، ِتولخ  ِلد  رد 

تسوت هتسکشب  ۀنیس  یلع  رارسا  هاچ 

دناوت رارسا  ِمرحم  همه  وت  ياه  هصغ 

سوسفا ۀنیدم  لها  وت  هب  دندرب  هلمح 

دناوت رای  طقف  راوید ، رد و  اجنآ  مدید 

تمغ دیرگ ز  هتخوسلد  مثیم »  » طقف هن 

دناوت رادازع  رشح ، ات  همه  نویمطاف 

----------

اه لفخم  عمش  نوج  متخوس  اهنت  عمج  نایم 

( تبیصم ) اه لفخم  عمش  نوج  متخوس  اهنت  عمج  نایم 

اه لفاغ  هلانمه  يا  هظحل  نم  اب  دندیدرگن 

مرمع رسز  درادرب  تسد  دیاش  گرم  يا  ایب 

اه لکشم  گرم  اب  دوش  لح  دیاش  يا  رب 

مدرک اپ  هب  ینافوط  هیرگ  زا  قارف  يارحص  هب 

اه لحاس  دندیدرگ  قرغ  مکشا  يایرد  رد  هک 

نت اب  منهاریپ  یکی  دش  هنایزات  ریز  هب 
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اه لئاس  هبمدرک  اطع  نهاریپ  هک  نیا  مرج  هب 

هچوک هگ  هناخ  ناتسآ  هگرد  تشپ  رد  یهگ 

اه لتاق  دنتشک  یلع  هار  رد  راب  دص  ارم 

اباب يا  تخوس  نم  هتسب  رد  ۀناخ  شتآ  رد 

اه لد  ما  هلات  رارش  زا  دزوس  هک  نآ  ياج  هب 

بش کی  مدیبوک و  ار  راصنا  ۀناخ  بش  لهچ 

اه لزنمز  نوریب  ما  يرای  رهب  دندیدرگن 

( مثیم  ) یبن لآ  اب  ملظ  دش  رگا  دوبن  بجع 

اه لطاب  دادیب  زا  هدید  اه  متس  مئاد  قح  هک 

----------

لالب يا  شوماخ  تشگ  لبلب  يدرب و  لگ  مان 

( تبیصم ) لالب يا  شوماخ  تشگ  لبلب  يدرب و  لگ  مان 

لالب يا  شوه  زا  تفر  ام  همولظم  ردام 

تسا سب  يدرک ،  نزحلا  تیب  ار  یحو  ناتسوب 

لالب يا  شوپ  هیس  ار  ام  نکم  دوخ  ناذا  اب 

وت ددرگ ز  رتدوز  يدرگ  شوماخ  رگا  رید 

لالب يا  شوماخ  رمع  غارچ  ار  ام  ردام 

مه وت  کنیا  داد  شوگ  تناذا  رب  ام  ردام 

لالب يا  شوگ  هدب  بنیز  هلان  يادص  رب 

تسا سب  ار  ام  ایبنالا  متخ  غاد  نسحم  غاد 
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شود رب  زاب  ار  ام  راذگم  مغ  راب 
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لالب يا 

تخوس غاب  تفر و  تسد  زا  لگ  تشگ و  رپرپ  هچنغ 

لالب يا  شوغآ  رد  ار  ام  هلال  دریگ  كاخ 

وا رمع  دریگب  نایاپ  رگا  وت  ناذا  اب 

لالب يا  شوفآ  رد  دریگ  یم  هک  ار  ام  نیا  زا  دعب 

تسا مثیم )  ) مظن هب  ایوگ  ام  لاح  نابز  ات 

----------

ارهز یب  تساهنت  یلع  تسا و  مامتان  توبن 

لوادنب

( تبیصم  ) ارهز یب  تساهنت  یلع  تسا و  مامتان  توبن 

ارهز یب  تسایرد  رد  هتشگ  مگ  یتشک  تیالو 

ییاتمه وفک و  درادن  ارهز  یلع  یب  هک  نانچ 

ارهز یب  تساتمه  یب  ياتکی  یلع  يرآ  یلع 

قح دزن  دنگوس  مروخ  یم  رثوک  ردق و  ردق  هب 

ارهز یب  تسادیپان  ود  ره  رثوک  ردق و  ردق  هک 

ار اروح  هن  ار  ناملغ  هن  ار  رثوک  هن  ار  تنج  هن 

ارهز یب  تساوخ  مهاوخن  ار  یبقع  هن  ار  ایند  هن 

رشحم رد  رید  دراذگ  اپ  وا  هقان  ادابم 

ارهز یب  تساسفناو  گناب  ار  ایبنا  یتح  هک 

رشحم رد  دنگوس  مروخ  یم  تعافش  تایآ  هب 
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ارهز یب  تسانعم  هن  تسا و  موهفم  هن  ار  تعافش 

هتشونب عارصم  نیا  تنج  لها  یناشیپ  هب 

ارهز یب  تسام  باذع  جنر و  خزود  تنج  هک 

ار شناتسوب  ياه  هلال  هداد  بآ  تبحم 

ار شناتسود  زان  رشح  رد  دشک  یم  تعافش 

( مود دنب  )

شناج دوب  ارهز  ملاع و  ناج  ناج  دمحم  ار 

شنابرق هب  اداب  ردپ  ناج  يا  تفگ  یم  نآ  زا 

ارهز نابزیم  ارس و  نامهم  نامسآ  نیمز و 

شرع رد  کلم 
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شنامهم دنشرف  رد  سنا  نج و  و 

ییوناب فصو  دیآ  قلخ  زا  اجک  یک ، هنوگچ ،

شناوخ انث  دمحا  دشاب و  وگانث  قح  تاذ  هک 

میوگ رگ  تسین  اج  یب  دنگوس  مروخ  یم  نآرق  هب 

شنآرق تسارهز  ناربمغیپ  متاخ  دمحم 

رشحم رد  ياپ  دراذگ  ناملس  وا  رهم  یب  رگا 

شناملسم مناوخ  رگا  هللااب  متسین  ناملسم 

یسیع ردام  يا  دوخ  ياسیع  رب  ردقنیا  زانم 

شناماد هب  ردام  نیا  هدرورپ  نیرفآ  یسیع  ود 

شتوهبم دنتشگ  کلم  يروح و  سنا و  نج و  هن 

شناریح هدیدرگ  نینموملا  ریما  لک  ملع  هک 

ار وا  یسب  ناکما  رد  دندناوخ  هتفگ و  اهانث 

وا یسک  دسانشن  هدرک  شقلخ  هک  سکنآ  زج  هب 

( موس دنب  )

ارهز يرورپ  دمحم  يارهز  وت  ییارهز  وت 

ارهز يردام  مه  يرتخد ، مه  ار  هللا  لوسر 

ییولهپ ود  نیبام  حور  نت  هراپ  ار  یبن 

ارهز يرسمه  وفک و  نکر و  ار  نینموملاریما 

ردیح یتسه  دمحا  حور  يا  مهد  یم  یهاوگ 

ارهز يردیح  مه  همطاف ، مه  یفطصم ، مه  وت  هک 
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وت زا  دوب  رترب  نینموملاریما  میوگ  یهگ 

ارهز يرترب  تلالج  رد  وا  زا  وت  منیب  یهگ 

يرصعلاو وت  يرجفلاو ، وت  یلیللاو ، وت  یسمشلاو ، وت 

ارهز يرثوک  ییاحضلا  ییاتا و  له  يرون ، وت 

هراس زا  وت  اوح ، زا  وت  رجاه ، زا  وت  میرم ، زا  وت 

ارهز يرس  لسرم  دمحا  زج  ایبنا  زا  وت  هن ،

رواد هبوبحم  نیملاعلل  همحر  دیما 

ارهز يرشحم  راد  ریگ و  رد  ایبنا  هانپ 

قح كاپ  تاذ  سانشان  رس  وت 
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ییالاعت

ییارهز هک  مناد  ردقنآ  یتسه  هک  مناد  یمن 

( مراهچ دنب  )

تناج نت و  رب  دمحم ، ناج  يا  هللا  مالس 

تنآرق نوچمه  دسوب  میظعت و  دنک  ربمغیپ  هک 

رثوک يدمحا  نآ  ییوت  رحب و  يدمرس  نآ  ییوت 

تناماد تمصع ز  رهوگ  تمایق  ات  دشوج  هک 

ار تمالس  غالبا  درک  دمحم  رب  دوخ  ادخ 

تنابرق هب  مناج  ینم  ناناج  تفگ  دمحم 

ارهز یتقلخ  نابزیم  نیتسخن  زور  زا  وت 

تنامهم دنرشح  فص  ات  شنیرفآ  مامت 

هیسنالا ءاروح  ییوت  اروحلا  هیسنا  ییوت 

تناسنا هک  ای  مناوخ  هیروح  متریح  رد  همه 

تدالوا دنرون  �یلع  رون  یهللارون و  وت 

تناجرم هداد  ؤلؤل  هداد  قح  ینامحرلا و  وت 

تمیظعت هب  دزیخرب  كالول  هجاوخ  اهنت  هن 

تناحبس یح  زا  مالس  درآ  نیما  لییربج  هک 

مجنپدنب

یتسا لوسر  يولهپ  ود  نیبام  حور  یحور ، وت 

یتسا لوتب  یتسا ، لوتب  یتسا ، لوتب  یتسا ، لوتب 
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یتسا نیرفآ  یسیع  ياسیع  هدزای  مام  وت 

یتسا نیملاعلل  همحر  مامت  اپ  اترس  وت 

یتاوامس لها  هروصنم  لزا  حبص  زا  وت 

یتسا نیمز  رد  یهلا  شرع  دبا  ماش  ات  وت 

مراد نیقی  دوب و  ادخ  تسد  نینموملاریما 

یتسا نینموملاریما  تسد  همطاف  ای  وت  هک 

ار دمرس  یح  نآرق  هب  دشاب  نیتملا  لبح  یلع 

یتسا نیتملا  لبح  مکحم  لبح  وت  مراد  نیقی 

يدوب نخس  مه  تلیئربج  دمحا  دعب  مدینش 

یتسا نیما  لیربج  داتسا  دوخ  وت  میوگ  یم  هچ 

هیضرم وت  هیضار ، وت  هقیدص ، وت  هروصنم ، وت 

وت ینآرق ، وت  يدیحوت ، وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 1992 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسا نید  وت  ینامیا ،

یتسا دارملا  باب  مه  وت  یتسا ، داؤفلا  حور  مه  وت 

یتسا نیقیلا  قح  مه  وت  یتسا ، تایحلا  نیع  مه  وت 

متفس رهگ  ای  مدناشف  رد  تیانث  رد  هچ  رگا 

متفگ دوخ  مهف  ردق  هب  نم  ینآ  زا  رتالاب  وت 

( مشش دنب  )

ارهز ای  تسوت  رادتقا  ردق و  زور  تمایق 

ارهز ای  تسوت  رایتخا  رد  مه  وفع  باذع و 

ار تناتسود  لک  رشح  رد  ینک  یم  تعافش 

ارهز ای  تسوت  رارق  یب  یشخبب  ات  تمارک 

یسیع یسوم و  لیلخ و  حون و  مدآ و  اهنت  هن 

ارهز ای  تسوت  راظتنا  مشچ  مه  هللا  لوسر 

ندومرف مکح  ندرک ، وفع  نتفرگ ، ندرک ، اهر 

ارهز ای  تسوت  راگدرورپ  زا  ضیوفت  وت  هب 

لسرم دمحا  رب  اطع  یتشگ  يدوب و  رثوک  وت 

ارهز ای  تسوت  راصحنا  رد  طقف  هروس  نیا  هک 

يرآ مگ  هتشگ  ترازم  رد  شنیرفآ  مامت 

ارهز ای  تسوت  رازم  ناهنپ  اه  هدید  زا  اجک 

ندرک یلع  زا  تیامح  اهنت  نانمشد  نایم 

ارهز ای  تسوت  راختفا  رهم  هنیس  تسد و  هب 
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ددرگ ربز  ریز و  وت  نیرفن  زا  تساوخ  هنیدم 

ددرگرب هدنز  ردیح  هک  دش  ثعاب  تیراکادف 

( متفه دنب  )

يدوب یلع  نازوس  عمش  تیالو  تیب  رد  وت 

يدوب یلع  ناج  يدوب و  دمحم  ناناج  وت 

رثوک هروس  يا  دش  لاماپ  تتمرح  هنوگچ 

يدوب یلع  نآرق  وت  یتشگ  نیمز  شقن  ارچ 

دش مخ  شدق  ورس  وت  رجه  زا  رگ  تشاد  قح  یلع 

غاب و ورس و  وت 
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يدوب یلع  ناتسلگ  ناتسب و 

تدالیم زور  حبص  هن ز  یسورع ، ماش  رد  هن 

يدوب یلع  نامیپ  دهع و  رد  تتقلخ  زا  شیپ  وت 

اهنت وت  هک  دش ، اهنت  ياهنت  یلع  یتفر  ات  وت 

يدوب یلع  ناوارف  ياه  مغ  درد و  کیرش 

ارهز يا  يدوب  ردیح  تسد  هتسکش ، تسد  اب  وت 

يدوب یلع  نایرگ  مشچ  یپایپ  کشا  اب  وت 

یناش مه  ییاتمه و  وت  زا  دعب  قح  ریش  درادن 

يدوب یلع  ناش  مه  يدوب و  یلع  ياتمه  وت 

ترادید هب  ار  یهلا  تآرم  دید  یم  یلع 

تراسخر هب  دش  تراسج  وا  مشچ  شیپ  هنوگچ 

( متشه دنب  )

شتآ دندز  ار  ناوضر  غاب  خزود  لها  اتفگش 

شتآ دندز  ار  ناحبس  یح  تاذ  تیب  نیطایش 

دزوس ایربک  رهق  ران  رد  ناشمسج  یهلا 

شتآ دندز  ار  ناج  هبعک  هدرک  عمج  مزیه  هک 

هلمح وس  راچ  زا  نید  ریشمش  اب  دندرک  نید  هب 

شتآ دندز  ار  نآرق  تیب  دندز و  مد  نآرق  ز 

دندیچ دگل  برض  اب  درورپ  یبن  هک  ار  یلگ 

شتآ دندز  ار  ناتسلگ  دندرک و  هلمح  هچنغ  هب 
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ار نآرق  دندنازوس  دنگوس  مروخ  یم  نآرق  هب 

شتآ دندز  ار  نامیا  دنگوس  مروخ  یم  نامیا  هب 

ناناملسمان میوگ ، بذک  رگ  متسین  ناملسم 

شتآ دندز  ار  ناملسم  ره  بلق  دادیب  نیا  زا 

نادرمان دنتشگ  رو  هلمح  یهلا  سومان  هب 

شتآ دندز  ار  نادرم  هاش  تیب  هک  یموق  نامه 

اجنآ دندز  ار  دمحا  تخد  اهنت  هک  میوگ  یمن 

دمحم ار ، دمحم  ار ، دمحم 
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اجنآ دندز  ار 

مهندنب

؟ هچ ینعی  ران  ياه  هلعش  تشهب و  نم  يادخ 

؟ هچ ینعی  راداد  تمصع  تیب  ناراک و  اطخ 

اروحلا هیسنا  تروص  وید و  ياه  تراسج 

؟ هچ ینعی  راخ  شین  یحو و  غاب  راخ و  یب  لگ 

ارهز ندروخ  هنایزات  قح و  ریش  هاگن 

؟ هچ ینعی  رارک  ردیح  تسد  مصخ و  بانط 

نمشد همه  نآ  نایم  اهنت  نینموملاریما 

؟ هچ ینعی  راوید  رد و  نیب  شیماح  هناگی 

يدوب یفطصم  تشهب  ارهز ، هنیس  هن  رگم 

؟ هچ ینعی  رامسم  همدص  یفطصم و  تشهب 

ههام شش  لفط  لتق  غیت ، فالغ  رد ، راشف 

؟ هچ ینعی  راتفر  نینچ  نیا  یهلا  سومان  هب 

ارهز هلان  يادص  زا  دش  ور  ریز و  هنیدم 

؟ هچ ینعی  راصنا  ندوب  توافت  ¬ یب ایادخ 

ار الوم  تیب  نیک  شتآ  زا  دنتخوس  اهنت  هن 

ار ارهز  دنتشک  مسق  ربمغیپ  هب  ناناملسم 

مهددنب

تیولهپ تسکشب  ارچ  يدوب ، یلع  يابوط  وت 
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تیور نوگلین  دش  ارچ  يدوب ، ادخ  تآرم  وت 

يداتفا رد  تشپ  ارچ  يدوب ، یفطصم  حور  وت 

تیوزاب تسکشب  ارچ  يدوب ، یضترم  تسد  وت 

تنیریش ناج  نوچ  لغب  رد  دریگ  هک  وک  هجیدخ 

تیوب دنک  لگ  نوچ  دریگ و  رب  رد  هک  وک  دمحم 

تدایرف هنیس  رد  دش  سبح  رد ، سپ  رد  هچ  رگا 

تیوم ره  رات  زا  دیشک  یم  رس  یلع  ای  يادص 

نیرفن ینک  ات  يدوشگ  بل  هتسکش  تسد  اب  وت 

تیوگاعد دش  هتسب  تسد  اب  نینموملاریما 

رت نیگنس  دوب  اه  نامسآ  زا  وت  ياه  تبیصم 

هک
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تیوناز تشگ  مخ  نینچ  نیا  یناوج  نس  رد 

تماق دق و  رد  دمحم  يا  یتسکش  مه  رد  ارچ 

تیور زا  هدنمرش  رمق  يا  دش  تخر  رهم  اب  هچ 

ترایسب ربص  نآ  اب  هک  دمآ  شیپ  هچ  وت  اب  دش  هچ 

تراداد یح  زا  دوخ  گرم  هرامه  يدرک  بلط 

مهدزایدنب

يدرک ادف  ار  دوخ  نینموملاریما  هار  رد  وت 

يدرک ادا  ار  تیالو  قح  ناج  راثیا  اب  وت 

یتشگ رپس  تموصعم  لفط  اب  یلع  ظفح  رب  وت 

يدرک اهر  ار  كدوک  راچ  نمشد  نیب  یتح  وت 

دمآ شیپ  هچ  تقلخ  يوناب  يا  یتشاد  بنیز  وت 

يدرک ادص  ار  تزینک  یتشگ  نیمز  شقن  نوچ  هک 

يرآ دهد  یم  یهاوگ  تیوزاب  يور  لادم 

يدرک او  هللا  لبح  تسد  زا  بانط  يداد  ناج  هک 

يدنکارپ ار  اه  تفص  هبور  یلع ، رود  زا  وت 

يدرک ادخ  ریش  ِيرای  نمشد ، رهش  کی  رد  وت 

هناخ يوس  ار  تماما  دجسم  زا  يدنادرگرب  وت 

يدرک البرک  مایق  رهب  تیبرت  رتخد  وت 

یتفگ یلع  زا  يدناوخ  هبطخ  تیاسر  قطن  اب  وت 

يدرک انشآ  رشحم  حبص  ات  یلع  اب  ار  ام  وت 
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ارهز ای  تسوت  ياسر  قطن  زا  هدنز  تیالو 

ارهز ای  تسوت  ياه  هبطخ  ام  مود  ریدغ 

مهدزاوددنب

ردام تبت  بات و  هیرگ و  زوس و  هب  ام  مالس 

ردام تبر  ای  بر ، ای  رکذ  رب  بش  غرم  مالس 

تزیگنا درد  بورغ  نایاپ  هب  ام  مالس 

ردام تبش  عییشت  نفک و  لسغ و  هب  ام  مالس 

ام مالس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2000 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهنپ یلع  زا  يدرک  هک  ییاه  ¬ مغ هب 

ردام تبنیز  يادص  یب  کشا  هب  ام  مالس 

ترکذ نیرخآ  هاگن و  رخآ  نآ  هب  ام  مالس 

ردام تبل  رب  يراج  تشگ  ناج ، نداد  تقو  هک 

وناب نآ  رب  ام  مالس  ام  مالس  ام  مالس 

ردام تبتکم  زا  تفرگ  نامیا  تمصع و  سرد  هک 

رشحم فص  ات  تکاپ  نادنزرف  هب  ام  مالس 

ردام تبکوک  نانآ  یتسا و  نامسآ  دوخ  وت  هک 

مثیم زا  ریهطت  هیآ  نوچمه  كاپ  یمالس 

ردام تبا  ما و  رهوش و  تخد و  ود  نیطبس و  هب 

ارهز ای  تسوت  راید  رهش و  منک  ور  اج  ره  هب 

ارهز ای  تسوت  رازم  رشحم  ات  هعیش  ره  لد 

----------

منک رحس  ار  بش  مزیر و  هراتس  بش  ره 

( تبیصم ) منک رحس  ار  بش  مزیر و  هراتس  بش  ره 

منک رس  هام  یب  میرگ و  باتفآرب ،

نابغاب منارجه  مغ  رد  هک  ملگ  نآ  نم 

منک رگج  نوخز  غاب ، هب  شطع  عفر 

شیوخ ماما  زک  ما  یلع  کچوک  يارهز 

منک رطخ  عفد  همطاف  وچ  مغ  جوم  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2001 

http://www.ghaemiyeh.com


ما يراد  هناخ  بش و  زامن  هیرگ و  اب 

منک رت  هدنز  دوخ  ردام  مان  هتسویپ 

باوخ هب  ار  شیوخ  منز  هّصغ  جوم  هب  اه  بش 

منک ردپ  يارب  هنایفخم  هیرگ  ات 

نم هک  اهزور  نورب  هناخز  ورب  اباب 

منک رد  راوید و  هب  هاگن  منیشنب و 

ریگ فرح  هب  ار  مردپ  یتعاس  وت  هّضف 

منک رظن  ردام  یلاخ  ياج  هب  نم  ات 

بش همین  دیراذگب  مکدوک ، دنچ  ره 

رداچ زامن  تقو 
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منک رس  هب  ار  وا 

وگب ایب  هنیدم  رهش  بیرغ  هام 

منک رحس  ار  دوخ  بش  نم  هنوگچ  وت  یب 

ترس رب  راکمتس  مصخ  تخیر  هک  مدید 

منک رپس  ار  دوخ  هک  دیسر  یمن  مّدق 

ممتام تخر  هدش  وت  تروص  گنرمه 

منک رب  هب  دیاب  هک  تسا  نم  ۀماج  نیا 

ربب دُحارد  ارم  هرابود  ایب  ردام 

منک ربخ  اباب  تبرغز  ار  هزمح  ات 

تفگن یسک  اب  نم  ردام  هک  اهدرد  نآز 

منک رت  شیب  ار  وت  زوس  هک  وگب  مثیم ) )

ردام هناتسآ  نیز  مرآ  دای  هک  هگ  ره 

( تبیصم ) ردام هناتسآ  نیز  مرآ  دای  هک  هگ  ره 

ردام هناور  مکشا  لیس  نوچ  هدیدز  ددرگ 

ِینیذُخ ُهِّضف  ای  يادص  زا  مرآ  دای 

ردام هناخ  برد  رب  هراظن  منک  یم  ات 

مولعم تسوت  يور  زا  مولظم  تسیلع  هللااب 

ردام هناشن  يراد  تروص  هب  شتبرغ  زک 

يزابکشا نیح  رد  يراوگوس  ماگنه 

ردام هنایزات  اب  دندومن  تیئوجلد 
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دایص دنچ  هک  مراد  ار  يا  هجوج  لاح  نم 

ردام هنایشآ  رد  ار  شردام  دنتشک 

تردق تشادن  تتسد  تنحم  دردز و  یئوگ 

ردام هناش  زورما  يدرکن  ارم  يوم 

بش لد  نیا  وت  ياج  برایز  يا  هتسب  بل 

ردام هنابش  کشا  بنیز  مشچز  دزیر 

لیلجت هب  رد  هدیسوب  لیربج  هک  ار  هناخ  نیا 

ردام هناتسآ  زا  تفر  نامسآ  رب  شتآ 

متسد هب  يا  هلال  ات  دنامب  تنشلگ  زا 

ردام هناوج  دز  یم  وت  ۀچنغ  شاک  يا 

تسوت یهانگیب  رب  دهاش  رشح  زور  ات 

ردام هنادزان  نآز  لتاق  تخیر  هک  ینوخ 
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متام هرامه  دراد  ملاع  وت  مغ  دای 

ردام هنارت  دزیخ  مثیم )  ) عبط غرم  زا 

----------

ار الوم  نکر  دنتسکش  راب  رازه 

( تبیصم ) ار الوم  نکر  دنتسکش  راب  رازه 

ار ارهز  دینز  یم  ارچ  تفگن  یکی 

داتفا نیمز  يور  رب  شا  همطاف  هک  نیمه 

ار اه  نامسآ  يور  یلع  دید  هایس 

ارهز دوب  شردام  دوب  هعیش  هک  یسک 

ار ام  ردام  دنتشک  هک  تساوگ  ادخ 

دوب سب  یلع  نتشک  رب  همطاف  قارف 

ار الوم  تسد  دندنبب  دوبن  اور 

رتسگ متس  نآ  رب  نیرفن  هبترم  رازه 

ار اهنت  ماما  اهنت  یماح  تشک  هک 

هدش عنم  هیرگ  تاداس  ردام  يارب 

ار ارحص  هار  تسا  هتفرگ  هیرگ  رهب  هک 

یلین خر  نآ  رب  دنیبب  هنوگچ  یلع 

ار امرگ  زوس  دیشروخ و  شبات  رارش 

تسیرگ باتفآ  رد  یلخن  ۀیاس  رانک 

ار امرخ  لخن  دندیرب  دانع  زا  بش 
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هصغ نیا  زا  دنهد  ناج  نایملاع  تساور 

ار اروح  يور  تسا  وید  ۀجنپ  ياج  هک 

مثیم یتا  له  نیسای و  ةروس  هب  مسق 

ار اهاط  دندز  یم  یلع  مشچ  شیپ  هک 

----------

وگب رهوش  اب  شیوخ  ناهن  زار  مرسمه 

( تبیصم  ) وگب رهوش  اب  شیوخ  ناهن  زار  مرسمه 

وگب رس  کی  ترس  رب  دمآ  هچنآ  زا  نم  ناج 

روگ كاخ  رد  ربم  دوخ  اب  ار  شیوخ  ياهدرد 

وگب رد  خیم  مخز  زا  ای  هنیس  ّرس  ای ز 

شوه هب  یئآ  زاب  شوه و  زا  يور  یم  مئاد  هچ  زا 

وگب رتسب  رد  هتسویپ  دوخب  یچیپ  یم  هچ  زا 

يدز شتآ  ارم  یتشگ و  بآ  هرطق  هرطق 

وگب رکیپ  نینزان  نیا  ندیهاک  زا  نم  اب 

یشوپ یم  رگا  خر 
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شوپم بنیز  زا  رگید  نم  زا 

وگب رتخد  افو  اب  نآ  ار  وت  ار  یلیس  حرش 

؟ تفگ هچ  لتاق  اب  راوید  رد و  نیب  تنسحم 

وگب رپرپ  هچنغ  زا  نم  نینوخ  هلال 

؟ دوب هچ  تتسد  فک  رب  هراوشوگ  يارجام 

وگب ردیح  اب  هتسب  رس  هّصق  نیا  زا  زار 

تشهب غاب  رد  وت  يدرک  ور  هک  نم  تشهب  يا 

وگب ربمغیپ  هب  یتفگ  یمن  نم  اب  ار  هچنآ 

----------

دوب مغ  هایس  دود  زا  یگریت  اج  همه 

( تبیصم ) دوب مغ  هایس  دود  زا  یگریت  اج  همه 

دوب مه  رد  عاضوا  هتخوس ، نامسآ 

دوب مد  ياج  هب  هلان  ررش  ار  اه  هنیس 

دوب ملاع  رگج  رب  نوخ  هدید و  رب  کشا 

تفریم يربک  رشحم  ۀلولو  زا  نخس 

تفر یم  ارهز  ۀناخ  رد  الاب ز  دود 

تخوس یم  رپ  لد  شتآز  نیما  لیربج  شاک 

تخوس یم  رد  ادخ  تیب  زا  هک  دندید  همه 

تخوس یم  رهطا  ۀقیدص  ۀنیس  رد  تشپ 

تخوس یم  ربمیپ  بلق  همطاف و  ۀنیس 
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دش ربمغیپ  لصاح  اب  هچ  هک  یناد  چیه 

دش رپرپ  لگ  هچنغ و  ار  هدز  شتآ  غاب 

اجک ران  ررش  اجک و  یحو  ّتنج 

اجک راکمتس  مصخ  اجک  تسود  لفحم 

اجک ران  ررش  اجک و و  روجنر  نت 

اجک رامسم  ۀمدص  قح  تمصع  ۀنیس 

نوریب دمآ  نسحلا  ما  ۀلان  رگج  زا 

نوریب دمآ  ندب  زا  یلع  ناج  وگب  هن ،

تخیر یم  نوچ  خر  هب  کشا ، یلع  هک  میوگن  نم 

تخیر یم  نودرگ  هب  هلعش  وا  یناهنپ  هآ 

شلد ياه  هراپ 
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تخیر یم  نوریب  هرجنح  زا 

تخیر یم  نوخ  وا  رت  مشچز  مشچ  کشا  ضوع 

میوناب رس  هب  دمآ  هچ  هک  منادن  نم 

میولهپ ادخ  تفگ  دز و  هلان  یفطصم 

----------

مشوگ هب  تادص  رد  تشپ  زا  دسر  یم  زونه 

( تبیصم ) مشوگ هب  تادص  رد  تشپ  زا  دسر  یم  زونه 

مشود رس  رب  تسوت  توبات  هبوچ  زونه 

هرجح هنایم  رد  هک  مبیرغ  ماما  نآ  نم 

مشومخ عمش  بآ ، دیدرگ  مدرک و  هاگن 

ترازم رانک  رد  هک  ثعاب  هدش  تتیصو 

مشورخ دنام  هنیس  هب  میولگ  هتسب  هیرگ  ز 

تمشچ تروص و  تسد و  يدوبک  دای  هب  دزس 

مشوپب هایس  هماج  طقف  رمع  مامت 

مدیدن مشچ  هب  ار  وت  يور  يدوبک  رگا 

مشوگ هب  دیسر  ودع  تسد  تبرض  يادص 

میولگ هب  ناوختسا  راخ و  ورف  هتفر  هدید  هب 

مشوکب ربص  هب  رگم  نک  اعد  وت  لد  دیما 

متایح وت  ندوبن  اب  دشک  لوط  هک  رگا 

مشونب رمع  مامت  رد  رگج  نوخ  هنوگچ 
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هیرگ هدش  مسنوم  سنا و  تمغ  هب  ما  هتفرگ 

مشورفن ار  وت  مغ  ملاع  همه  يداش  هب 

مدرکن روبع  ودع  دز  ار  وت  هک  يا  هچوک  ز 

مشوه وت  يور  دای  هب  رس  زا  دور  یم  هنرگو 

ار دوخ  مثیم "  " هرامه نازوسب  شیوخ  زوس  هب 

مشوجب هدید  نوخ ز  دننام  مدرگ و  کشا  هک 

----------

یلع ای  منم  وت  بیرغ  رای 

( تبیصم  ) یلع ای  منم  وت  بیرغ  رای 

یلع ای  منت  ناج و  دش  وت  فقو 

رگد تعافد  رهب  زا  هک  فیح 

یلع ای  مندب  رد  دوبن  ناج 

هآ هآ  ضوع  مدرد  همه  اب 

ای منخس  هتشگ  وت  مان 
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یلع

دشک یم  ار  همطاف  وت  تبرغ 

یلع ای  منطو  بیرغ  وت  يا 

كاخ ریز  مور  هنابیرغ  هک  ات 

یلع ای  منفک  نک  بش  لد  رد 

متساوخ ادخ  مدرد ز  همه  اب 

یلع ای  منزن  رپرپ  وت  شیپ 

نک هیرگ  وت  میرگ و  یم  وت  هب  نم 

یلع ای  منسح  نیسح و  رهب 

دش هتسب  تنکش  ربیخ  يوزاب 

یلع ای  منم  زورما  وت  تسد 

ما هتسخ  نت  هب  مبیرغ  هک  سب 

یلع ای  منهریپ  دنک  هیرگ 

نمجنا رد  هتخوسلد  مثیم " "

یلع ای  منتخوس  اب  هتخوس 

----------

همطاف يور  ادخ  لوسر  ۀنیی 

( تبیصم  ) همطاف يور  ادخ  لوسر  ۀنیی 

همطاف يوم  کی  هب  هتسب  دوجو ، ناج 

ناشن شا  یفخم  مرح  زا  تسین  هکنآ  اب 
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همطاف يوک  رد  هدش  مگ  هنیدم  رهش 

دینش وا  زا  دّمحم  هچ  رگا  تشهب  يوب 

همطاف يوب  دهد  تشهب  مسق  هللااب 

شیوخ تسد  ود  ولهپ  هب  تفرگ  لسر  متخ 

همطاف يولهپ  هب  دروخ  هک  دگل  نآ  زا 

تسکش رجش  داتف و  هردس  دیمد و  یبوط 

همطاف يوجلد  تماق  دیمخ  یتقو 

لییربج لاب  رپ و  تخوس  یحو  باب  نوچ 

همطاف يوسیگ  هب  هلعش  وچ  دش  کیدزن 

تسد ادخ ز  تسد  تقاط  تفر  راگنا 

همطاف يوزاب  هب  دروخ  هک  یتبرض  نآز 

! نم يادخ  تملظ !؟ ةدرپ  رون و  تایآ 

اجک وید  دیلپ  تسد 
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همطاف يور 

 یلع همطاف ، زا  هدش  لجخ  فرط  کی  زا 

همطاف يوس  نسح ، هاگن  فرط  کی  زا 

دنام هتفگن  شزار  همطاف  هچ  رگا  مثیم » »

همطاف يوگ  نخس  تسه  هشیمه  نسحم 

----------

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما 

تدالو

يا هدروآ  باتفآ  یهلا  هام  يا  بشما 

( تدالو  ) يا هدروآ  باتفآ  یهلا  هام  يا  بشما 

يا هدروآ  بارتوب  جرب  نابات ز  نارتخا 

يا هدروآ  بالگ  ار  تیالو  زبس  نبلگ 

يا هدروآ  بان  ّرُد  تّوبن  رحب  زا  هک  ای 

يا هدروآ  باسح  یب  رورس  دجو و  يداش و 

يا هدروآ  بآم  یمتخ  دمحا  رس  ات  ياپ 

يا هداز  كرابت  نشور  تلد  اهاط  رثوک 

يا هداز  كرابم  هام  ار  هام  كرابم  نیا 

هدش رس  ات  اپ  راونا  رد  قرغ  یتسه  کلم 

هدش رظنم  ادخ  یهام  ّقح  هام  رد  رگ  هولج 

هدش ربمغیپ  مشچ  شنسح  دیشروخ  زا  نشور 
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هدش ردیح  فعش  يداش و  قرغ  رس  ات  ياپ 

هدش رثوک  ةروس  ّرس  مولعم  همه  رب 

هدش ردام  ترتخد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

نیبب ار  ییایربک  لالج  دجم و  تّزع و 

نیبب ار  ییادخ  نسُح  نسح  يور  لگ  رد 

لامج نیا  رد  ار  بیغ  لامج  ندید  ناوت  یم 

لاثم یب  شلاثم  یب  تاذ  وچ  ندناوخ  ناوت  یم 

لالج نیا  لامج و  نیا  تام  لقع  نابحاص 

لامک نیا  تافص و  نیا  وحم  رهد  نافراع 

لاخ ّطخ و  دمحا  نییآ و  یلع  هجو و  ایربک 

لاح روش و  قرغ  هرابکی  ار  یحو  تیب  هدرک 

ردیح هاگ 
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لغب رد  ناج  ۀبعک  نوچ  شدراد 

لغب رد  نآرق  دننام  شدریگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هگ 

يا هناورپ  شضراع  عمش  درگ  رب  اه  نسُح 

يا هناحیر  شتعلط  ناتسوب  زا  اهدلخ 

يا هناسفا  شترضح  ملح  شیپ  رد  اه  ملح 

يا هناگیب  وا  سدق  ناتسآ  رد  نایسدق 

يا هناد  رُد  شتمحر  رحب  هب  کی  ره  نارتخا 

يا هنامیپ  وا  ناسحا  رثوک  زا  نامسآ 

نیا تسارهز  فسوی  تیالو  ناعنک  هام 

نیا تسالوم  نیمّود  ردیح  دنزرف  نیلّوا 

نسح يوب  دهد  بشما  مایص  هام  نماد 

نسح يوک  رد  دندروآ  هدجس  اه  نامسآ 

نسح يور  وترپ  رد  مگ  هدرک  ار  دوخ  رهم ،

نسح يوجلد  نسح  زا  تفرگ  ییابیز  هام ،

نسح يوم  رب  هتسب  ار  دوخ  لیّللا ، هروس ي و 

نسح يوگانث  هدیدرگ  سمّشلاو ، ۀیآ 

رتشیب دراب  قلخ  رب  شتمحر  فطل و  ربا 

رتشیب دنراد  رس  هب  رس  نابوخ  هچنآ 

تسادخ فطل  رهظم  نیا  تیبلها  میرک  نیا 

تسافطصم زیزع  لّوا  نیا  مّود  ماما  نیا 
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تساسک لها  رفن ز  مراچ  نیا  مّوس  غورف  نیا 

تساضترم یّلع  ربص  ثراو  یمارگ  نیا 

تسادخان ار  نید  منادرگرس  کُلف  شحلص  هب  نیا 

تسابتجم ماما  نیا  مظعا  هللا  طارص  نیا 

دنا هدناوخ  شتیبلها  میعز  اه  يرهپس  مه 

دنا هدناوخ  شتیبلها  میرک  اه  ینیمز  مه 

رسپ نیا  تسا  تشهب  ناحیر  دلخ و  لها  حور 

رسپ نیا  تسا  تشهب  ناتسلگ  سوواط  هکلب 

رسپ نیا  تسا  تشهب  ناتسب  راتفرشوخ  ورس 

رسپ نیا  تسا  تشهب  ناناج  هللا و  لآ  ناج 
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رسپ نیا  تسا  تشهب  ناویا  حبص  باتفآ 

رسپ نیا  تسا  تشهب  ناناوج  عمج  دّیس 

امش يالوم  تسا  نیا  نایعیش  مامت  يا 

امش ياقآ  تسا  نیا  تشهب  ناناوج  يا 

نسح ربص  اب  دیدرگ  الم  رب  نمشد  ّرس 

نسح ربص  اب  دیدرگ  ادخ  نید  نادواج 

نسح ربص  اب  دیدرگ  ادج  لطاب  قح ز 

نسح ربص  اب  دیدرگ  انف  نمشد  یتسه 

نسح ربص  اب  دیدرگ  اپ  هب  ترتع  تضهن 

نسح ربص  اب  دیدرگ  الب  برک و  البرک 

دوبن شحلص  رگا  دش  یم  اوزنا  ریسا  نید 

دوبن شحلص  رگا  دش  یم  او  زاب  نمشد  تسد 

نسح ای  تیآ  رد  تیآ  همه  تلاخ  طخ و  يا 

نسح ای  تیالو  سمش  ار  یحو  رهپس  يا 

نسح ای  تیاده  رون  ار  قلخ  تمالک  يا 

نسح ای  تیانع  جاّوم  رحب  ناشورخ  يا 

نسحای تیاهنیب  میرک  يا  دوج ، می  يا 

نسح ای  تیامح  لّظ  رد  هلمج  تناهج  يا 

ماوت يوگ  انث  میوگ  یمن  نم  ارهز  نب  ای 

ماوت يوک  انث  لئاس  نم  یملاع  میرک  وت 
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دناوت رات  بش  عمش  هتخوس  ياه  هنیس 

دناوت راّوز  ماش  حبص و  هردس  ناریاط 

دناوت راتفرگ  مه  العا  شرع  رد  نایشرع 

دناوت راونا  يایرد  رد  قرغ  اه  نامسآ 

دناوت راسخر  رهم  زا  يا  هّرذ  نایور  هام 

دناوت رازاب  هوک و  ياه  هدرب  نارای  رهش 

تسام حون  مه  ام ، کلف  مه  ام ، رحب  مه  وت  رهم 

تسام حور  مارحلا  تیب  ترئاز  یب  تبرت 

يرتالاب نایشرف  نایشرع و  فصو  وت ز 

ون
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يرهظم ار  ادخ  وت  نیریش  ناج  ار  یبن 

يربمغیپ ۀنیس  يور  هللا  باتک  وت 

يرهطا لوتب  ون  ییاضترم  یّلع  وت 

يردیح غارچ  مشچ و  یبتجم  ماما  وت 

يرواد فطل  تسد  وت  یترتع  میرک  وت 

تسا وت  نامهم  مرک  نوهرم و  وفع  لئاس ، دوج 

تسا وت  ناسحا  وت و  رب  ایند  ود  رد  مثیم »  » مشچ

----------

دمآ رب  هدنخ  ادخ  ام  بل  بشما ز 

( تدالو  ) دمآ رب  هدنخ  ادخ  ام  بل  بشما ز 

دمآ رمق  تیالو  دیشروخ  هناخ  زک 

دمآ رهگ  توبن  ایرد  لد  زا  ای 

دمآ رحس  مابب  هدنزورف  رهم  ای 

دمآ رسپ  ار  یلع  ارهز و  ربمغیپ و 

دمآ رگ  هولج  ادخ  هام  ادخ  هام  رد 

شلامج دنوادخ  نسح  هنیآ  مه 

شلاصخ قلخ و  يوبن  لاصح  قلخ و  مه 

شلالج توهبم  هدمآ  درخ  ریپ  مه 

شلامک اریح ن  هدمآ  کلم  لقع  مه 

شلآ ربمغیپ و  هدش  وا  زا  رختفم  مه 
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دمآ رختفم  یلع  یبن و ز  وا ز  مه 

نیب شنمسای  لگ  غاب  نید  نشلگ  رد 

نیب شنمی  قیقع  هتسب  بل  لعل  رد 

نیب شنت  ناتسلگ  ار ز  ناج  یباداش 

نیب شنکش  رکش  بل  رد  ادخ  تایآ 

نیب شنسح  رد  نسح  نسح  وش و  هنییآ 

دمآ رگد  لوسر  زاب  ناهجب  یئوگ 

شیور رس و  رب  نز  هسوب  لسر  متخ  يا 

شیوب يوج ز  نانج  رطع  ادخ  ریش  يا 

شیوم هب  هناش  نزب  هناش  قح  تمصع  يا 

شیوکن راسخر  ماو ز  ناتس  رهم ،  يا 

ربب هام  يا 
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شیوک رس  كاخب  هدجس 

دمآ رشب  لکش  هب  هک  نیا  تسا  کلم  گشر 

دینیبب دیع  مدحبص  سفن  بش  رد 

دینیبب دیشروخ  تروص  ادخ  هام  رد 

دینیبب دید  یلع  دید و  یبن  هک  یئور 

دینیبب دیسوب  همطاف  ارو  هک  ینسح 

دینیبب دیشخرد  دنوادخ  راسخر 

دمآ رتبوخ  امش  حدم  نم و  فصو  زک 

درادن رادیرخ  هام  وا  تعلط  اب 

درادن رادقم  هرذ و  زا  مک  تسا  رهم 

درادن رای  وا  وچ  هک  ره  دوب  رای  یب 

درادن راب  لمع  لخن  وا  نمشد  رب 

درادن ران  زج  هب  راب  دهد  راب  رگ 

دمآ ررش  شضغب  تنج و  رمث  شرهم 

ییادخ نسح  تنسح  رد  نسح  نسح  يا 

ییادف تیتسه  ییابیز  تروص  يا 

ییادگ لوغشم  وت  يوک  رسب  ملاع 

ییادج لیم  نت  هدرک ز  ناجوت  رهم  اب 

یئادز گنز  ینک  وت  لد  هنیآ  زا 

دمآ رفس  زا  زاب  وت  دالیم  بش  يداش 
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( مالسلا هیلع   ) دمحم لآ  نمسای  لگ  غاب  يا 

( مالسلا هیلع   ) دمحم لآ  نمجنا  هم  صرق  يا 

( مالسلا هیلع   ) دمحم لآ  نخس  حور  وت  فاصوا 

( مالسلا هیلع   ) دمحم لآ  نهد  لقن  وت  راتفگ 

( مالسلا هیلع   ) دمحم لآ  نسح  يا  ادخ  نسح  يا 

دمآ رگ  هولج  قح  هنیآ  رد  وت  حور 

تمارک وت  يادگ  ییادخ و  وت  فطل 

تمایق هداتفا  تدق  ورس  هیاس  رد 

تماقا وت  يوکب  هتسج  هدما و  لد 

تماما رخف  دنک  دیحوت و  وتب  دزان 

تمالس تفای  يوبن  نید  وت  ربص  زا 

وت حلص  اب 
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دمآ رفظ  هاپس  هار  زا 

تسا وت  زا  لزا  نسح  هولج  دبا و  رون 

تسا وت  زا  لمع  يازج  تاعاط و  یلوبقم 

تسا وت  زا  لعتشم  ادخ  راونا  يروط و  وت 

تسا وت  زا  لغد  مصخ  يدوبان  ییاوسر و 

تسا وت  زا  لمج  گنج  هب  مالسا  يزوریپ 

دمآ ردپ  ار  رسپ  وت  نوچ  یلع  هک  اقح 

مجنا هر  غارچ  وت  عیقب  نحص  يا 

ما با و  دج و  هگ  هسوب  تخر  رهم  يو 

ملکت هدرک  یبن  دننام  همطاف  رب 

مود تجح  ادخ  ریش  رسپ  لوا 

مسبت تاهبل  هب  مانشد  خساپ  رد 

دمآ روراب  افص  رازلگ  وت  قلخ  زا 

ییام لد  عیقب  رات  بش  عمش  وت 

ییام لفحم  لگ  هولجی ،  نک  هک  اج  ره 

ییام لحاس  دنز  جوم  الب  رحب  رگ 

ییام لصاح  دهد  راب  لمع  لخن  زو 

ییام لفاغ  لد  نامهم  وت  باوخ و  ام 

دمآ رگد  تشهب  وت  زا  لد  هناریو 

دشون وت  نیریش  بل  زا  بارش  لیئربج 
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دشوج وت  ضیف  زا  شتعسو  همهب  رثوک 

دشوپب مشپ  تمرک  زک  یسک  هراچ  یب 

دشورخ وت  قشع  مغ  زک  یلد  تسایرد 

دشورف تاهابم  رخف و  یسک  هب  سک  ره 

دمآ رختفم  امش  يالوت  هب  مثیم " "

----------

درک مایق  نودرگ  هب  مایص  هم  بشما 

( تدالو ) درک مایق  نودرگ  هب  مایص  هم  بشما 

درک مارتحا  ار  همطاف  هام  هدنخ  اب 

لد دوبر  یهلا  هام  یلع ز  هام 

درک مالس  دّمحم  هام  هب  ادخ  هام 

ناگراتس نیبج  شقن  تسا  یعرصم  شوخ 

هولج لوسر ، هام 
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درک مایص  هام  هب 

همه نارتخا  ۀلسلس  هام و  دیشروخ و 

همطاف هام  مرح  رد  دندز  وناز 

****

تسا كرابم  دمرس  قلاخ  نسح  رادید 

تسا كرابم  دّمحم  تسد  يور  هب  نآرق 

يدّمحم لامج  باتفآ  رارکت 

تسا كرابم  ددجم  عولط  ار  دیحوت 

ادخ هم  رد  ادخ  باتفآ  دالیم 

تسا كرابم  دّمحم  لآ  میرک  دیع 

دینک ادف  ناج  رس و  نسح ! نادهاش  يا 

دینک ادخ  لامج  ریس  یحو ، تیب  رد 

****

هدش رگ  هولج  ادخ  بیغ  لامج  بشما 

هدش رمق  صرق  بحاص  یحو ، دیشروخ 

تسا همطاف  شوغآ  رد  یحو  ماقم  بشما 

هدش رسپ  دّمحم  صخش  هب  اطع  بشما 

تسایبنالا متخ  رسپ  تدالو  بشما 

هدش ردپ  ملاع  ود  درمگرزب  بشما 

تسا دّمحم  بلق  ةویم  تسابتجم ، نیا 
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تسا دمحا  تسد  رس  هب  یملاع  ناج  نیا 

****

شتمارک اطع و  تسد و  هب  ناهج  مشچ 

شتماقا لحم  تسایربک  شوغآ 

نایع شا  یناشیپ  هب  هدجس  ياه  هسوبلگ 

شتماق رادید  هب  هولصلا  تماقدق 

یلع ۀنادرد  دّمحم و  هناحیر 

شتماما هاوگ  تسوا  لالج  ردق و 

دروآ بل  رب  ارو  فصو  هک  لسر  متخ 

درب وضو  یب  نابز  هب  وا  مان  هک  اشاح 

****

دنز یم  هسوب  شنهد  رب  یحو  تایآ 

دنز یم  هسوب  شنخس  رب  میلک  حور 

كاپ ناج  وچمه  شلغب  رد  هتفرگ  ردیح 

دنز یم  هسوب  شندب  فحصم  هب  ارهز 

افطصم هک  ینامز  تس  یندید  هچ  برای 

دنز یم  هسوب  شنسح  ضراع  هام  رب 

وا تسب  ياپ  مرک  دوج و  هدوب  هراومه 

تمارک ياه  هسوب  هدرک  لگ 
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وا تسد  هب 

شنماد يور  یلگ  شقن  میظع ، قلخ 

شنمشد يور  رب  هدز  یتسود  دنخبل 

وا ملح  ناتسلگ  یلگ ز  دنک  وب  ات 

شنشلگ اشامت ز  مشچ  هتفرگ  ناوضر 

رشبلاوب تفگ  نسح » ِّقحب  ُنسحم  ای  »

شنملاوذ هاگردب  لوبق  دش  هبوت  ات 

نسح دهد  نمشد  خساپ  هدنخ  هب  یتقو 

نسح دهن  یم  ام  ۀنیس  هب  در  تسد  یک 

****

وا مایق  حلص و  هب  تسا  یکتم  مالسا 

وا مالک  نتم  یحو ز  غورف  دزیخ 

میظع یتضهن  شهگن  ره  مایق ، تقو 

وا مایپ  وا  سفن  ره  توکس ، تقو 

ربص توکس و  شداهج  هنیدم  تبرغ  رد 

وا مان  دیشخرد  نیسح  تضهن  رد 

تسوا غاب  نادنخ ز  ۀلال  ود  ایح  ملح و 

تسوا غارچ  یب  مرح  ام  غارچ  مشچ و 

نسح ناتسود  همه  سانشان  رای  يا 

نسح نامهیم  تمرک  هرفس  هب  نمشد 
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نیمز تعسو  وت  تمارک  هرفس  کی 

! نسح نامسآ  وت  تفایض  سلجم  کی 

تا هرفس  ریگ  کمن  هنیدم  دشن  اهنت 

نسح نابزیم  ییوت  تانئاک  لک  رب 

تسایربک تسد  نامه  وت  تمارک  تسد 

تس « یتا له   » تایآ همه  تا  هرفس  ياه  لگ 

****

یتیاور تنسح  ۀلال  ار ز  هلال  ره 

یتیآ وت  توکس  باتک  زا  رطس  ره 

اعد ۀنشت  تبل ، لعل  هب  اقب  بآ 

یتیاده غارچ  وت  ار  تایح  رضخ 

نسح ادخ ! لوسر  شود  وت  بکرم  يا 

یتیانع مه  ام  هب  لوسر  ۀناش  زا 

نسح ای  تسوت  هر  كاخ  دوج ، ناسحا و 

نسح ای  تسوت  هگن  کی  يادگ  ملاع 

رد وت 
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تسوت ياج  دنوادخ  شرع  نیمز و 

تسوت يارس  نحص و  همه  لد  لها  ياه  لد 

دهد ناشن  تتبث  ربص و  مایق و  حلص و 

تسوت يالب  برک و  ۀنحص  هنیدم  رهش 

دش مایق  ینیسح ، مایق  وت  ربص  اب 

تسوت ياپ  در  الب  برک و  ياج  ياج  رد 

نسح ای  هتسویپ  هدش  وت  يانث  حدم و 

! نسح اپ ، تسد و  یب  مثیم » » لخن يامرخ 

----------

نسح ادخ ! هام  ِینامسآ  هام  يا 

( تدالو  ) نسح ادخ ! هام  ِینامسآ  هام  يا 

نسح ادتبا  زا  وت  دنمتسم  دیشروخ ،

دیشک ار  وت  لامج  شقن  تسخن  زور 

نسح ادتبا  ملق  اب  نسح  شاقن 

باتفآ تفخ  تخر  باتفآ  مرش  زا 

نسح اهربا  سپ  اه و  هوک  تشپ  رد 

لهج هب  تَدَناوخ  ادخ  لقع ، هک  نیا  زا  مسرت 

نسح ادخ  لامج  وت  رد  هدید  هک  سب  زا 

دنلب دوش  نیمآ  ۀمغن  تانئاک  زا 

نسح اعد  رب  دوش  دنلب  ات  وت  تسد 
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لگ غاب  وچ  تنسح  ۀفیحص  لگ  هدنکفا 

نسح افطصم  مه  تشپ  ياه  هسوب  زا 

همطاف بلق  یلع ، ناور  یبن ، حور 

نسح افص  تمشچ  ةراشا  کی  هب  دریگ 

تسا رتوکن  احیسم  ضیف  رازه  دص  زا 

نسح اود  ددرگ  وت  ياعد  اب  هک  يدرد 

تسا تجاح  بابرا  تجاح  باب  وت  باب 

نسح اور  تجاح  وت  يوک  هب  یملاع  يا 

مه حیسم  ناور  هک  هن  حیسم  مسج 

نسح افش ، تمرگ  مسبت  زا  دریگ  یم 

ۀصرع هب  تمساق  رگ 
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دهن مدق  رشحم 

نسح افتکا  دنک  قلخ  تاجن  رهب 

یفطصم هدروخ  لسع  وت  بل  زا  هک  ییوگ 

نسح ار  وت  ناهد  هسوب  هداد  هک  سب  زا 

باتفآ تسا و  هام  وت  غورف  زا  هولج  کی 

نسح امس  ضرا و  وت  عیقب  زا  هنحص  کی 

راوس يوش  یم  ادخ  تسد  ياج  هک  یتقو 

نسح ام  مشچ  رس  هب  یهن  اپ  تسا  فیح 

شوگ دنوش  ارهز  ردیح و  لوسر و  دیاب 

نسح انث  دیوگ  وت  يارب  قح  تاذ  ات 

دنک ار  وت  نسُح  ترایز  یبن  دیاب 

نسح اسم  حبص و  هب  یحو  راز  هلال  رد 

لد تشهب  تقاور  ناج و  تسوت  راوز 

نسح اهبلق  وت  ۀنیدم  دَوب  هللااب 

؟ عیقب ۀشوگ  کی  هب  شرع  هنوگچ  دجنگ 

نسح الُع  شرع  وت  كاخ  يا ز  هشوگ  يا 

؟ زور مادک  دشاب  وت  زور  تسین  هک  يزور 

نسح اجک ؟ دشاب  وت  كاخ  تسین  هک  ییاج 

هایس ار  هّیواعم  زور  درک  وت  حلص 

نسح اقب  ار  ادخ  نید  داد  وت  ربص 
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يا هدوب  وت  تقلخ  لوا  دادماب  زا 

نسح الب  برک و  تضهن  راذگناینب 

يدش وت  دنمیرک و  مامت  یبن  لآ 

نسح اطع  فطل و  تمارک و  رد  روهشم 

قلخ نابزیم  ییوت  نامهیم و  دنقلخ 

نسح ارس  نامهم  هدمآ  دوجو  کلم 

دننک ادج  مدنب  دنب ز  هک  رگا  يرمع 

يا ز هظحل  هک  اشاح 
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نسح ادج  مدرگ  وت 

دنا هتسب  هار  وت  رئاز  هب  نایباهو 

نسح ای  وت ، رازم  رود  دنشک  یم  دس 

دنلفاغ تسپ ، لدروک  ياه  هراچیب 

نسح ام  بلق  دَوب  وت  ةرایزلاراد 

: تفگ هدنخ  هب  ار  تشوخ  قلُخ  دید  وچ  نمشد 

نسح ادخ ؟ قلخ  بحاص  تسیک  وت  زا  ریغ 

دیماان تسین  ادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس 

نسح اجر  يور  وت  هب  دروآ  هک  سک  ره 

تسا سب  تکچوک  رسپ  ةدیرب  تسد 

نسح اوسام ، همه  تاجن  رب  رشح  رد 

وت يوس  تسا  زارد  رشح ، زور  هشوگ  ره 

نسح اپ  تسد و  یب  مثیم »  » رازه تسد 

----------

دش ادیپ  رهُگ  هنادکی  ار  تمحر  رحب 

( تدالو ) دش ادیپ  رهُگ  هنادکی  ار  تمحر  رحب 

دش ادیپ  رمث  هزیکاپ  ار  تمصع  لخن 

ناضمر هام  همین ي  بش  هک  نارای  هدژم 

دش ادیپ  رحس  ماگنه  هب  دیشروخ  صرق 

ردق بش  زا  شیپ  هک  دینادب  ردق  ناقشاع 
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دش ادیپ  رگد  نآرق  ار  نآرق  تیب 

تساخ رب  یئادن  تاومس  لها  زا  بشما 

دش ادیپ  رمق  صرق  نیمز  شوغآ  رد  هک 

نشور دّمحم  مشچ  ادخ ، هام  نماد 

دش ادیپ  رصب  رون  ار  همطاف  یلع و 

نسح دالیم  هب  زبس  دش  همطاف  نماد 

نسَح دادادخ  نسُح  رب  همه  تاولص 

دمآ تمامت  هام  نادب  ردق  ناضمر !

دمآ تماع  هرفس ي  رد  هعساو  تمحر 

« یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ  »

دمآ تماب  هب  دیشروخ  هک  ردق  بش  نآ 

رون هم  نارفغ ، هم  هبوت ، هم  تمحر ، هم 
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دمآ تمالس  هدنبات ، رتخا  ارهز  هک 

دوشگ هرهچ  ادخ  هک  روآرب  ریبکت  گناب 

دمآ تماما  رآ ، دورف  میلست  ِرس 

نسح يّالوت  هب  لد  یهدن  را  راد ! هزور 

دمآ تمارح  هزور  نیا  هک  شاب  ربخ  اب 

تس نسح  يانث  هام ، نیا  رد  رکذ  نیرت  شوخ 

تس نسح  يالو  هزور  یس  هزور ي  نیا  رهم 

یننملاوذ دحا  يادخ  رهش  ناضمر !

ینم بلق  ینم ، قشع  ینم ، ناج  ناضمر !

یهّللا رهش  وت  نایوکن و  رهش  اهرهش 

ینمجنا هم  وت  موجن و  هلمج  اه  هام 

هار هب  مشچ  همه  دنمامت  هام  هدزای 

ینکف وس  کی  هب  هدرپ  دوخ  هرهچ ي  زا  وت  هک 

دنناد یم  همه  لاس  هم و  زور و  هتفه و 

یندب رد  ناج  وت  تسه و  یندب  نوچ  نامز  هک 

دناد یم  ادخ  هک  یئادخ  هام  طقف  هن 

ینسح ّیلع و  ارهز و  ربمغیپ و  هم 

دندیشخب تنهریپ  نت  هب  رون ، زا  بشما 

دندیشخب تنسح  كرابم  داب  شمدق 

تسا نسح  وا  مدق ، ات  رس  هک  تسیک  نسح  نیا 
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تسا نمجنا  لد  مزب  رد  هک  تسا  یغارچ  نیا 

تسود نمشد و  اب  هک  تسا  یمیرک  نب  میرک  نیا 

تسا نخس  شیاطع  فطل و  مرک و  اج  همه 

دومرف مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يزیزع  نیا 

تسا نم  بلق  رمث  نم ، رگج  نم ، رسپ 

دوخ يدنوادخ  ربص  اب  هک  تسا  یماما  نیا 

تسا نکش  نمشد  بلاطیبا  نبا  ّیلع  نوچ 

هچ يور و  هب  هچ  يوخ و  هب  هچ  قلُخ و  هب  هچ 
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وم هب 

تسا نسح  تسا و  نسح  تسا و  نسح  تسا و  نسح 

دندید ار  ادخ  نسح  وا  رد  زاغآز  نوچ 

دندیمان شنسح  تدالو  زور  نامه  زا 

نسح تسا  مایص  هام  فرش  ّزع و  زمر 

نسح تسا  مایق  رادملع  حلص و  ربهر 

توکس هچ  ربص و  هب  هچ  گنج و  هب  هچ  حلص و  هب  هچ 

نسح تسا  ماما  تسا  ماما  لاح  همه  رد 

تسوا فک  رد  همه  دنوادخز  یهاوخ  هچنآ 

نسح تسا  مادم  ضیف  هعساو و  تمحر 

لد هبعک ي  وا  تبرت  دوب  شرف  رد  هچ  رگ 

نسح تسا  ماقم  شرع  ییادخ  ییادخ  هب 

شنامهم ناگمه  ماع و  هرفس ي  شتقلخ 

نسح تسا  ماع  هرفس ي  نیا  رس  رب  نابزیم 

میحر تسا و  روفغ  تسا و  دودو  هک  يادخ  هب 

میرک تسا  میرک  تسا  میرک  تسا  میرک  وا 

هدید ار  ناهج  ود  شدوج  هّفک ي  رد  تسود 

هدید ار  نانج  غاب  ششوخ  قلخ  رد  مصخ 

هدرب شعیقب  يوس  ور  هک  راک  هنگ  ره 

هدید ار  ماما  ّطخ  شمرح  فاوط  رد 
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ندز مشچ  کی  هب  هک  یئادخ  هدوب  وا  مشچ 

هدید ار  نامز  قامعا  هدنیآ و  بلق 

ار ملاع  هرگ  هدوشگ  هدوشگن  تسد 

هدید ار  ناهن  ّرس  نایع  هدرکان  يور 

هدیسوب شبل  هک  ره  دج ، ردام و  ردپ و 

هدید ار  ناج  هدنخ ي  شسفن  میمش  رد 

شنخس ياپ  هب  دینیشنب  ملاع  لها 

شنهد زا  دیونش  دّمحم  يوب  مد  همه 

یهّللاراث تضهن  زا  مک  تسین  وا  حلص 
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یهام ات  همز  تسا  یتسد  فک  شهاگن  رد 

تشاذگن شربص  ییافوکش  حلص و  رثا 

یهارمگ یگ و  هریت  رد  دتفا  رشب  هک 

نآ کی  یلاعت  دنوادخ  ّییادخ  هب 

یهاتوک شمدق  تابث  مزع و  رد  تسین 

شگنج اب  یلع  نبا  نیسح  حلص و  زا  نسح 

یهاوخ تلادع  سرد  ام ، هب  دنداد  ود  ره 

یلب تسوا  یلع  نبا  نیسح  تسا  نیسح  وا 

یهاگآ تنطلس و  ادخ  هداد  ار  ود  ره 

ینسح مایپ  ِینیسح و  نوخ  زا  هعیش 

ینکش تب  ربت  هتفرگ  شود  رس  هب 

مالس وت  مایق  حلص و  رب  وت و  رب  نسح  ای 

مالس وت  مادم  ربص  رب  وت و  توکس  هب 

يربص ِماما  ّیحلص و  روآ  مایپ  وت 

مالس وت  مایپ  هب  وت  يروآ  مایپ  هب 

نمشد ناهد  هب  یتشُم  هدش  تمالک  ره 

مالس وت  ِمالک  هب  دورد و  وت  ناهد  هب 

ناسحا تمارم  یشَم و  مرَک و  وت  تداع 

مالس وت  ِمارم  یشَم و  مرک و  اطع و  هب 

دمحا دج  یلع ، وت  باب  همطاف ، وت  مام 
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مالس وت  مام  هب  وت ، باب  هب  ّدج و  وت و  هب 

دراد یلوبق  رهُم  امش  رهِم  زا  مثیم » »

دراب یم  امش  حدم  رمث  شلخنز  هک 

----------

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تدالو  رد  لیوط  رحب 

( تدالو ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  تدالو  رد  لیوط  رحب 

دنوادخ صوصخم  ینامهم  هرفس  ناضمر 

هم تسا ، دوج  تمحر و  هم  تسا ، دودو 

دوجس تسا و  عوکر  تسا و  هالص  رکذ و 

، تسا دورد  تسا و  مالس  تسا و 
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هللا یلاعت 

زورفا لد  هام  نیا  همین  رد  هک  ضیف  نیا  زا 

اهیلع هللا  مالسارهز  نماد  رد  هدش  یلاعت ، دنوادخ 

تسا هدیمد  هک  الجتم ، دمحم  نابات  هم 

یلع تسد  رس  الوت ، لها  لد  هب  شغورف 

، الوم هناش  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  و 

ننملاوذ یلو  نیا ، تسا  نمجنا  ره  هم 

، نیا تسا  نت  ناج و  یبن  هب  نیا ، تسا 

تسا نسح  نیا ، تسا  نمسای  یلع  هب 

هام نیا  رد  هک  نیا ، تسا  نسح  نیا ،

، شیور رس و  رب  دنز  هسوب  ادخ  هام  ادخ 

هدادلد همه  شیوکن ، راسخر  لگ  وحم  همه 

هدید ار  همه  شیوک ، هراوآ  همه  شا  يوخ 

رظنم ادخ  راسخر  هب  دندید  همه  شیوس  هب 

لها فعش  روش و  بش  .ار  ادخ  يور  وا 

دنوادخ هجو  نایع  هک  بشما ، هدش  الوت 

لد وچ  ملاع  همه  بشما ، هدش  یلاعت 

هک ز بشما ، هدش  الجت  قرغ  یلع  لآ 

هدش او  یلع  ارهز و  هتسر  ون  هچنغ  مه 

ردام دش  همطاف  فرش  رحب  رهگ  بشما ،
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، بشما هدش  اباب  یلع  ملاع  ود  يالوم  و 

يور نسح  مان  رسپ  هچ  شیادخ  هداد  يرسپ 

نسح يوخ  نسح  قلخ  نسح  يوم  نسح 

رد نسح  دنناوخب  هک  ات  دوب  راوازس  هکلب 

فرط زا  تاولص  هظحل  هب  هظحل  شنسَح ،

یحو شنت ، ناج و  رب  هرسکی  ادخ  قلخ و 

لعل لسر  متخ  هگ  هسوب  شنخس ، یهلا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2042 

http://www.ghaemiyeh.com


، شنم وچ  نارازه  ناج  ادف  داب  شنهد ، نابل و 

رهظم نسح  تسیک  شنمجنا ، دص  ود  هکلب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  یتسه  یلزا ، نسُح 

، نامز رخف  ناما ، نصح  ناهج ، ناج  یلع ، و 

هب هکلب  نایع ، رون  ناهن ، ّرس  ناور ، حور و 

هم .ار  الو  لها  لد  هدرب  نامز  رصع و  ره 

، کلم روح و  امس ، ضرا و  کلف و  رهم و  و 

نشج نسح  دالیم  بش  رد  رشب  نج و 

میظع رایسب  بش  بشما  هک  دنتفرگ ،

میرک نبا  میرک  دالیم  بش  انامه  تسا ،

شدق تسا و  رون  هروس  شخر  تسا ،

تسا و روبز  شاپ  ارس  تسا و  روط  هلخن 

هگن دمحم ، يابیز  تعلط  رب  هتخود  هگن 

، دمرس تجح  نآ  خر  هام  هب  زین  لسر  متخ 

، رهطم يارهز  همه  ردیح ، همه  دمحا ، همه 

شرانک هک  ییاجک  قیدص  فسوی  ابجع 

تمد هب  مد  هگن  اب  شخر  رازلگ  ینیشنب و ز 

هسوب لگ  ياج  شبل  هب  ینیچب ، هلال 

، شتام هرسکی  يوش  ینیبب و  مالسا  ربمغیپ 

نسُح نسَح و  قلخ  ضیف ز  ناتسب 
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دق و هب  ناعنک  يوس  زا  تسرفب  شتافص ،

یبجع شتاولص ، ارآ  لد  راسخر  تماق و 

هب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تاذ  رگا  تسین 

دشخبب هک  شتآ  زا  يدازآ  هدژم  دهد  قلخ  همه 

شیوم رات ز  کی  هب  هن ، شیور  لگ  رب  ار  همه 

مرج و هنگ و  شمشچ  شدرگ  کی  هب  هن ،

متخ ابجع  .ار  اطخ 
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، كالول هجاوخ  لسر 

زا كاخ و  يور  هب  ار  نیبج  تسا  هداهن 

تریح هب  هداتفا  شا  ینالوط  هدجس  نیا 

راوس زاب  نسح  هک  منامگ  كالفا ، همه 

تما همه  يا  ادخ  هب  ششود ، هب  تسا 

ردپ زا  دعب  هک  تسیک  نسح  دینیبب  مالسا 

ملح بدا و  لالج و  هب  شدج  ردام و  و 

برع درم  یکی  تسین ، ناهج  هب  شریظن 

یتشز هب  مارآ و  هتخاب  فک  ز  ماش ، زا  هدمآ 

هب يدنت و  هب  مان ، فرش  رحب  رهگ  نآ  زا  درب 

رسپ یمارگ  دنخبل  لگ  خساپ  هب  مانشد ،

يا هک  زاب  دش  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

یتفگن شیوخ  مغ  یتفرگ و  مشخ  ارچ  تسود 

يآ ام  هناخ  يوس  هب  يرادن  هناخ  رگا  وت  ، 

یسک رگ ز  ادا ، میزاس  وت  ضرق  دوب  ضرق  ترگ  ، 

هدش هچ  ار  شهر  میریگب  هک  ات  وگب  رازآ  يا  هدید 

مایا شدرگ  نیا  رد  هدناجنر  هک  تسیک  ، 

شتآ نادب  دید  نینچ  هک  یماش  درم  ار ؟ امش 

مرش زا  شخر  شمشخ  هنیک و  بضغ و  رهق و 

یناشیپ هب  تخیر  قرع  هرابکی  هب  تخادنا  لگ 
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شمشچ دش و  تلاجخ  کشا  ناور  هرهچ  رب  و 

، تیادف هب  ملاع  ود  ناج  يا  هک  تفگ  بدا  هب 

ود لوسر  ملح  شوخ و  قلُخ  زا  یهز 

هک ات  هدب  نذا  مسق  تیمیرک  هب  تیارس ،

، تیاپ هب  هسوب  منز  كاخ  يور  هب  متفیب 

، تیانث حدم و  منم و 
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، تیاعد رکذ و  منم و 

یمیرک وت  یگرزب  وت  تیالو ، رهم و  منم و 

رهظم نامه  وت  یمیظع  قلخ  نامه  وت 

یماقم شرع  هش  وت  یمیحر ، دنوادخ  تایآ 

یمادم ضیف  نامه  وت  یماما  وت  یماما  وت 

یمایق وت  يدوجس  وت  یمالس  وت  ییاعد  وت 

لگ وت  یلوسر  ملح  تفص و  قلخ و  هب  وت 

زورما یلع  نب  نسح  یلوتب  يارهز  نماد 

همطاف رسپ  .ار  ام  لد  تمارک  يدرب ز  وت 

دنوادخ قلخ  زا  مد  هب  مد  يا  اهیلع  هللا  مالس 

هب تقلخ  قلاخ و  فرط  زا  تاولص  تمالس ،

مرابت ءانبا و  ردام و  ردپ و  تمامه ، دج  وت و 

یهز ترابت ، ءانبا و  ردام و  ردپ و  يادف  هب 

هب تراقو ، زع و  فرش و  هاج و  تزع و  زا 

ربص و ورگرد  دوب  رهدلادبا  ات  ادخ  نید  ادخ 

نینوخ تضهن  رگداینب  وت  حلص  دوب  هک  ترارق ،

نیسح و دومرف  وت  دج  رگم  هن  ینیسح ،

رد هچ  دنزیخ  هچ  دننیشنب و  هچ ، منسح 

یمامت دیحوت  وت  دنماما ، گنج  رد  هچ  حلص 

تمالک یماما و  گنج  رد  وت  حلص و  رد  وت  و 
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تسا روش  همه  تمایپ  تسا و  رون  همه 

هک سک  نآ  ره  تسا ، رود  هب  وت  زا  اطخ 

، تسا روفغ  دنوادخ  مصخ  وا  وت  مکح  زا  دنک  دّرمت 

زج هب  هدومیپن  تسا ، روک  هک  تسانیب  هن 

یلو دنمیرک ، الوم و  همه  ناماما  .ار  اطخ  هار 
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ات مرک  روهشم ، هدش  ناماما  نیب  رد  وت  مان 

همه تمارک  تسوت ، مرک  نیهر  رهدلادبا 

تواخس تسوت ، مرحلا  باب  لئاس  بش 

نیشن هیاس  فرش  تسوت ، می  جوم  زا  یمن 

مدق كاخ  همه  یگرزب  هکنآ  ییوت  تسوت ، ملع 

تسوت مد  ضیف  همه  رامیب  لد  حیسم  تسوت 

همه يانث  تسا  یهلا  تاذ  دوخ  وت  يوگانث 

، تعیفر هاج  زا  یهز  تسوت ، مک  قلخ 

كاخ هب  دیشروخ  خر  تعیطم ، شرعلا  کلم 

مرک دوج و  تمحر و  وت و  هب  تعیقب ، راوز  هر 

هنیس رد  هدز  رپ  نم  لد  تعیسو ، ضیف  و 

هک يا  یمرک  هنیدم ، يوس  دنک  زاورپ  و 

یهد هک  هنیرق ، تسین  مرک  هب  ار  امش 

يا ییوت  مماما ، راچ  مرح  يوس  هب  هار 

الوم بحاص و  یلو و  تیالو  ناعنک  فسوی 

.ار اپ  هداتفا ز  مثیم "  " تمرح رد  بلطب  مماما ، و 

----------

ادن دادماب  رهم  زا  دسر  یم  هدنخ  هب 

( تدالو ) ادن دادماب  رهم  زا  دسر  یم  هدنخ  هب 

ادیپ ادخ  هم  رد  دش  همطاف  هام  هک 
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بشما تفکش  یلگ  تلاسر  ناتسوب  هب 

یلع لص  تفگ  دنخبل  هب  باتفآ  هک 

نانامهیم مشچ  هللا و  تفایض  هم 

افص تفرگ  نابزیم  خر  باتفآز 

بشما شیوخ  يور  دمحلا  هل  نوحبسی 

یلعالا یبر  ناحبس  ترضح  دوشگ 

دوب ردق  ماش  رترب ز  هک  ردق  هب  مسق 

الو لها  يارب  زا  وا  تدالو  بش 

دنراد قح  ناقشاع  وا  مدقم  رکش  هب 

اعد لاح  روش و  تاجانم و  موص و  هولص و 

هم دش  ناضمر  هم  نآ  زا 
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سانلل يده 

اده جرب  باتفآ  نآ  رد  درک  هولج  هک 

مایص هام  تسا  لوا  فرش  لضف و  هب  نآزا 

ام مود  ياوشیپ  نآ  رد  داهن  اپ  هک 

لزان نآ  رد  ادخ  باتک  هتشگ  هک  یهم 

الوم نآ  لامج  قوش  هب  هنیس  دوشگ 

ردام هدش  همطاف  نزب  هدنخ  هتشرف 

اباب هدش  یضترم  نآ  رد  دجو  هب  کلم 

هداد نسح  یضترم  همطاف و  هب  ادخ 

اپ ات  رس  تسا  یفطصم  هنییآ  هک  نسح 

هدنز وا  رهم  هب  یتیگ  ود  حور  هک  نسح 

ادفب ارو  دوش  ملاع  ود  ناج  هک  نسح 

تنیط نسح  تقلخ و  نسح  دوجو و  نسح 

امیس نسح  تریس و  نسح  لاصخ و  نسح 

نخس تفگ  بیغ  رس  زا  یلاس  دروخ  هب 

اعد هدناوخ  زان  دهم  رد  يراوخریش  هب 

درب یم  ناگتشرف  يارب  کشم  میسن 

ارهز يدز  یم  هناش  ارو  يوم  هک  یمد 

دیاب همطاف  وچ  ردام  ردیح و  وچ  ردپ 

ایند هصرع  هب  دیآ  رسپ  نینچ  نیا  هک 
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ردپ قلخ  مامت  رب  رسپ ؟  مادک  رسپ 

اوح مدآ و  باب  ردپ ؟  مادک  ردپ 

مد همه  دنز  یم  هدنخ  وا  هرهچ  هب  یلع 

اج همه  دهن  یم  هسوب  وا  بل  رب  لوسر 

تسادرد یب  رابغ  وچ  اود ،  درد و  لها  هب 

افش دننک  بلط  شعیقب  كاخ  رگا ز 

ششوماخ ربق  تساه  لد  نشور  غارچ 

اه بش  دوب  ناهن  تملظ  لد  رد  هچ  رگا 

زور بش و  دوب  وک  هتسب ،  شمرح  رد  وگم 

هب
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اشگ هدقع  هتسب  باب  نیمه  یملاع ز 

رئاز وا  رازم  درگ  هب  تسین  هک  وگم 

ار نآ  دنا  هتفرگ  رب  رد  همه  ایبنا  هک 

دنریگ شرد  ندیسوب  هزاجا  رگا 

امس نیمز ز  رب  دنزیر  همه  ناگراتس 

رینم جارس  شا  هدنزورف  نسح  شرع ،  هب 

يده غارچ  شا  هدنشخرد  يور  شرف ،  هب 

زوریپ هدش  قح  دنج  رگا  تسوا  ربص  ز 

افص هتفرگ  نید  کلم  رگا  تسوا  حلص  ز 

قنور دهد  ار  مالسا  نبلگ  ربص ،  هب 

اشفا دنک  ار  هیواعم  رفک  حلص ،  هب 

دوبن ربص  تابث و  نآ  رگا  هک  قح  قحب 

اروشاع زور  نینوخ  تضهن  دوبن 

ینیب يرگنب  قیقحت  هدید  هب  رگا 

الب برک و  مایق  يانب  تسوا  حلص  هک 

تسا نایصع  گنج ،  مکح ،  دهد  حلص  هب  رگا 

اطخ تسا  یتشآ  مکح ،  دنک  گنج  هبرگو 

یسک رایتخا  تحت  دوب  حلصو  دربن 

الوم همه  رب  تسا  دوعق  مایق و  رد  هک 

نیفص رد  تفرگ  رب  فک  هب  غیت  هک  یسک 
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اپ دنکف ز  ار  مصخ  دز و  رفک  بلق  هب 

شیوزاب هب  لمج  گنج  فص  رد  هک  یسک 

ادعا بل  زا  تساخرب   ، نسحا يادص 

دراد یضترم  تعاجش ز  ثرا  هک  یسک 

ارهز زا  هتفرگ  تماهش  يوخ  هک  یسک 

دیحوت رهظم  ياپارس  تسه  هک  یسک 

يوقت تیآ  رس  ات  اپ  هدوب ز  هک  یسک 

میلست دوش  ناگراب  متس  شیپ  هنوگچ 

ات ود  مصخ  هب  دنک  ار  دوخ  تماق  هنوگچ 

خزود تنج و  هنوگچ 
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؟  رگیدکی رانک 

؟  اج کی  رد  عمج  رون  ینشور و  هنوگچ 

؟  میهاربا ددرگ  دورمن  مدمه  هنوگچ 

؟  یسوم دروآ  نوعرف  هب  يور  هنوگچ 

نمشد اب  ربص  حلص و  زج  هب  هراچ  تشادن 

اهنت دوخ  ناتسود  همه  نیب  دوب  هک 

نارای زا  کیل  زاغآ  درک ز  مایق 

افو دیدن  يا  هظحل  افج  دید  هرامه 

هناخ رد  هک  يربهر  دنکن  نوچ  توکس 

افج دوب ز  شلتاق  شیگدنز  کیرش 

زورما دنک  نسح  يارب  هیرگ  هکنآ  ره 

ادرف دوش  یمن  رشحم  دراو  هیرگ  هب 

دش هتخود  دندز  شمسج  هب  ریت  هک  سب 

يده ماما  نآ  توبات ،  تخت  هب  شنت 

دورد هشیمه  ار  وت  نییبن  لیخز  الا 

انث هرامه  ار  وت  ناماما  جوف  الا ز 

نیرفن ادخ  زا  مئاد  ار  وت  يودع  الا 

اعد قلخ ،  بش ز  زور و  ار  وت  بحم  الا 

زور بش و  ره  هب  ناج ،  رادید  وت  يور  هب  الا 

اسم حبص و  هب  لد ،  زاورپ  وت  يوک  هب  الا 
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مسق نیسح  تضهن  وت و  ربص  حلص و  هب 

ادهشلا دیس  نوخ  وت و  مشچ  کشا  هب 

نارابلگ ریت ،  هب  دش  وت ، هک ز  ندب  نآ  هب 

افق ادج ز  دش  هنشت  بل  هک  يرس  نآ  هب 

ناشندید نوخ ز  تشط  دش  هک  تشط  ود  نآ  هب 

ادهشلادیس ارهز و  سدقم  لد 

دنگوس قح  ناگدنمزر  تمه  مزع و  هب 

ادخ ناقشاع  صالخا  تین و  قدص و  هب 

درابب و طاشن  رگا 
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دزیخ الب  رگ ، 

امش قیرط  زا  زگره  ادج  موش  یمن 

رگا دتفا  یئادج  ام  نت  ناج و  نایم 

ادج موش  امش  زک  هب ،  هبترم  رازه 

( مثیم  ) بل رب  تسین  امش  حدم  ریغ  هب 

الب راد  هب  نابز  شماک  دنرب ز  وگب 

----------

تسا نمچ  هوک و  ماد  یلگ  يوب  زا  مرخ 

( تدالو ) تسا نمچ  هوک و  ماد  یلگ  يوب  زا  مرخ 

تسا ندع  تشهب  کشر  مرگن  یم  اجک  ره 

تسا نخس  ارهز  بل  زا  لگ  لبلب و  بل  رب 

تسا ننملاوذ  دحا  يادخ  هام  همین 

تسا نمجنا  ره  يداش  هلهله و  زا  ربخ 

تسا نسح  نسح  هولج  خر و  هام  زا  نخس 

دش ادیپ  اده  دیشروخ  تعلط  بش ،  لد 

دش ادیپ  ادخ  هام  ادخ  هام  همین 

تسوا هدنب  نیمک  دیشروخ  هک  هام  نآ  دمآ 

تسوا هدنزورف  نسح  زا  رگ  هولج  قح  رون 

تسوا هدنخ  کی  لگ  زا  راهب  غاب  دص  ضیف 

تسوا هدنبات  خر  رهم  هلاو  لک  لقع 
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تسوا هدنز  اطع  فطل و  مرک و  حلص و  ربص و 

تسوا هدنمرش  نمشد ،  مرک و  تام  تسود 

تسا نسح  ربمیپ  غاب  دبسرس  لگ  نیا 

تسا نسح  رد  نسح  هکلب  نسح  قرف  ات  ياپ 

دینک راثیا  لد  ناج و  شهر  هب  ناراد  هزور 

دینک راطفا  يو  يالوت  ماج  زا  بشما 

دینک رای  خر  ياشامت  هدیدرگ  مشچ ، 

دینک رادلد  تعلط  هنیآ  رب  هدجس 

دینک رادید  همه  ار  نسح  راسخر  لگ 

دینک رازلگ  لگ و  رب  ور  لگ و  نآ  اب  زان 

هدنخ نابغاب 
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رگنب ار  تنمسای  نزب 

رگنب ار  تنسح  يور  لگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای 

دیسوب ربمیپ  شاه  بل  هک  تسا  نامه  نیا 

دیسوب رثوک  یقاس  یلع  هک  ربمیپ  هن 

دیسوب رهطا  هقیدص  همطاف  یلع  هن 

دیسوب ررکم  لیربج  ترضح  وا  يور 

دیسوب رذوبا  ناملس و  بل  ار  وا  تسد 

دیسوب روالد  سابع  ربکا و  مساق و 

تسا نسح  نیا  زا  نخس  ار  ادخ  یحو  یطوط 

تسا نسح  نیا  زا  نسحلاوبا ،  ادخ  ریش  هنیک 

شمانشد دهد  مصخ  نوچ  هک  تسیک  نسح  نیا 

شمارآ دنک  هدنخ  اب  درآ و  شیپ  ملح 

شمالآ مغ و  تمارک ز  دناهرب ز 

شماعطا دنک  ینامی و  درب  دهدب 

شماش رهش  يوس  دتسرف  داش  یلد  اب 

شمارکا تمحرم و  نآ  يو و  يادف  يا 

میحر تسا و  میکح  تسا و  روفغ  هک  یئادخ  هب 

میک تسا  میرک  تسا  میرک  تسا  میرک  نیا 

مالس داب  شنمسای  لگ  هب  لوسر و  هب 

مالس داب  شنمجنا  هم  هب  یلع و  هب 
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مالس داب  شنسح  لامج  هب  لوتب و  هب 

مالس داب  شنت  ناج و  نسح و  لامج  هب 

مالس داب  شنطو  زا  دزو  هک  یمیسن  هب 

مالس داب  شنمچ  غاب و  هلال  نینچ  هب 

ام لصاح  دوب  تاعاط  همه  زا  وا  رهم 

ام لد  عیقب  تسوا  مرتحم  مرح 

مالسا ياقب  تسا و  نید  تزع  وا  طخ 

مایق تسا  مایق  تسا  مایق  زمر  وا  حلص 

مایپ تسا  مایپ  تسا  مایپ  حور  وا  ربص 

در
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مارح تسا  مارح  تسا  مارح  زین  وا 

مامت تسا  مامت  تسا  مامت  تفگ  وا  هچ  ره 

ماما تسا  ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  وا 

تسادخ مکح  یبن  مکح  یلع  مکح  وا  مکح 

تسادج هس  ره  نیا  زا  درک  وا  زا  یچیپرس  هک  ره 

دناوخ یم  شرگداد  هنیآ  لیئربج 

دناوخیم شرمق  سمش و  لعشم  نامسآ 

دناوخ یم  شرصب  ءایض  رون و  لک  لقع 

دناوخیم شرمث  تیالو  لخن  بحاص 

دناوخ یم  شرسپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تخد  همطاف 

دناوخیم شرفظ  حتف و  هیامرس  ربص ،

دنیوگ شتشهب  ناحیر  همه  تنج  لها 

دنوگ شتشهب  ناناوج  عمج  دیس 

منسح يوک  لئاس  ملئاس و  ما  یک  نم 

منسح يوج  هنشت  یلو  هنشت  ما  هنشت 

منسح يور  هتشک  یلو  هتشک  ما  هتکش 

منسح يوب  هدنز  یلو  هدنز  ما  هدنز 

منسح يوکن  يور  هتفیش  قشاع و 

منسح يوخ  تلصخ و  هتخابلد  ناج و 

مدرگ شعیفر  ناویا  مداخ  دوش  هچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2061 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرگ شعیقب  درگ  هدش و  يدابدرگ 

رون همه  رون و  همه  رون و  همه  اپارس  يا 

رود وت  يابیز  تعلط  زا  وت .  زا  دب  مشچ 

روهشم تمان  هدش  نامیرک  نیب  رتشیب 

روصنم تحلص  هب  مالسا  ینید و  رصان 

روتسم تکاپ  لد  رد  ناهج  رارسا  همه 

روفغ تسا و  میحر  تسا و  میرک  هک  یئادخ  هب 

دوب وت  ربص  رگجنوخ  الب  جوم  رد  ربص ، 

دوب وت  ربص  رثا  زا  الببرک  تضهن 

دیاب متاح  هب  زان  ار  وت  يوک  لئاس 

ربق رئاز 
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دیاب ملاع  هب  رخف  ار  وت 

دیاب ملاع  لد  رب  ادخ  وچمه  وت  رهم 

دیاب متاخ  ربغمیپ  بلرب  وت  حدم 

دیاب منهج  قامعا  رد  وت  مصخ  ياج 

دیاب متام  هناخ  نانج  رازلگ  وت  یب 

تشرس وت  يالوب  ار  ملگ  هک  ییادخ  هب 

تشهب تسا  تشهب  تسا  تشهب  وت  یتسود 

مدرگ تراید  هب  یمیسن  دننام  شاک 

مدرگ ترازم  درگرب  دتفا و  مرذگ 

مدرگ ترات  بش  عمش  هلعش و  موش  ای 

مدرگ ترابغ  شوغآ  مه  كاخ و  موش  ای 

مدرگ تراثن  هدید  رهز  کشا و  موش  ای 

مدرگ تراخ  یشاب و  ملگ  هک  وت  زا  فیح 

متشگ مثیم )  ) وت مارکا  هب  کیل  مثیم ) )

متشگ ملاع  لگ  ات  مدش  وت  هار  راخ 

نسح ای  وت  لامج  لگ  هدش ز  ادخ  تشهب  ناضمر 

( تدالو  ) نسح ای  وت  لامج  لگ  هدش ز  ادخ  تشهب  ناضمر 

نسح ای  وت  لاله  ون  هم  کچوک و  رتخا  همین  هم 

نسح ای  وت  لامک  زا  یمن  تفرعم  تمکح و  ملع و  می 

نسح ای  وت  لاصخ  يوبن  درب  ار  وت  نانمشد  لد 
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نسح ای  وت  لاخ  ّطخ و  خر و  قح  باتک  نتم  تاحفص و 

نسح ای  وت  لاب  ناریط  یگدنب  هدیسر ز  ادخ  هب 

يدّلخم دلخ  راهب  وت  قح  لاصو  مزب  غارچ  وت 

يدّیؤم دبع  هناگی  وت  یتحالم  نسح و  يادخ  وت 

يدّرجم حور  حور ، هب  وت  قح  باتک  ناج  مسج ، هب  وت 

يدمرس قلاخ  لامج  وت  اه  لامک  ّلک  لامک  وت 

يدّمحم هک  ای  نیسح  وت  نسح  وت  همطاف  وت  یلع  وت 

تلالج نایع  هک 
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نسح ای  وت  لالج  زا  دوب  نت  جنپ 

یتماما رهپس  هم  وت  یتمکح  ملاع  طیحم  وت 

یتماهش رببص و  ماما  وت  یتّیشم  رادمامز  وت 

یتمارک دوج و  مامت  وت  یتیالو  رهپس  هم  وت 

یتماق دق و  ار  لوسر  وت  يا  هولج  خر و  ار  يادخ  وت 

یتمایق زور  عیفش  وت  یملاع  ود  قلخ  هانپ  وت 

نسح ای  وت  لاخ  هب  ار  همه  ادخ ، دنک  وفع  هک  بجع  هن 

تتدابع قوش  کَلَم ز  هب  ادخ ، دنک  رخف  هک  بجع  هن 

تتدارا ضرع  هب  دفکش  مدحبص ، هب  هچنغ  هک  بجع  هن 

تتدایس دجم و  لالج و  هب  فرتعم  هدش  ایبنا  همه 

تتدالو يازفناج  بش  رت ، هتسجخ  حبص  عولطز 

تتداع همه  دوب  مَرَک  هک  وت ، ياطع  دوجو و  فطل  نم و 

نسح ای  وت  لاثم  دوبن  یسک ، مرک  ملح و  اطع و  هب 

ییوت ادخ  نید  مامت  هک  مسق ، ادخ  نید  مامت  هب 

ییوت امس  ضرا و  تشهب و  هک  مسق ، امس  ضرا و  تشهب و  هب 

ییوت افص  یعس و  ماقم و  هک  مسق ، افص  یعس و  ماقم و  هب 

ییوت اضر  وربص  مایق و  هک  مسق ، اضر  حور و  ربص و  مایق و  هب 

ییوت اعد  حور  اعد و  هک  مسق  اعد  حور  اعد و  هب 

نسح ای  وت  لامیاپ  همه  نارگمتس ، رادتقا  هدش 

همطاف ّرُد  یلع  رهگ  یبن ، رمث  ادخ  یلو 
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همه لد  يافش  تسفن  ناج ، حیسم  حیسم و  تهگن 

همکحم تیآ  وت  نخس  تفرعم ، ۀمشچ  وت  نهد 

وت قشع  هب  ار  همه 
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همزمز وت  رکذ  هب  ار  همه  يوه ، ياه و 

همهاو هچ  ران  رارش  ز  دوب ، ارم  وت  ّتبحم  هب 

نسح ای  وت  لاصخ  زا  ملد  هدش ، ادخ  فطل  تشهب  هک 

نم زامن  وت  نم  مالس  وت  نم ، عوکر  وت  نم  دوجس  وت 

نم زاجح  وت  نم  قارع  وت  نم ، فاوط  وت  نم  فاطم  وت 

نم زار  نبلگ  راهب  وت  نم ، زادگ  زوس و  رارش  وت 

نم زاس  هب  هچ  نم  زوس  هب  هچ  نم  ياون  وت  نم  رورس  وت 

نم زاین  تشهب  لگ  هب  تتیالو ، هب  مسق  دوبن 

نسح ای  وت  لاهن  زا  دسر  يا  هناوج  تسد ، هب  مرگا 

تتیاور لُقن  زور  بش و  نایسدق ، مّلکت  يا  هله 

تتیاکح فیطل  رَوُس  زا ، رپ  ناج  فحصم  تاحفص 

تتیانع هب  تتمارک  هب  تتّدوم ، هب  تتّبحم  هب 

تتیاده هار  غارچ  هب  ملّسوت ، هاگن  دوب  هک 

تتیالو ياعّدا  هب  هک  وت ، ملجخ ز  مسق  ادخ  هب 

نسح ای  وت  لالم  لمع  هب  ما ، هدوب  وت  بّحم  نابز  هب 

ما هدوس  وت  كاخ  هب  دوخ  رس  میتشز ، همه  اب  هکنآ  منم 

ما هدوشگ  وت  ّتبحم  هب  ما ، هدوشگ  شیوخ  مشچ  ود  وچ 

ما هدوبر  وت  بقانم  هب  لئاضف و  هب  ار  قلخ  لد 

ما هدوب  وت  ّبحم  ادخ  هب  مسق ، یبن  هب  مسق  یلع  هب 

ما هدورس  هدیصق  لزغ و  وت ، يانث  هب  وت  يالو  هب 
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نسح ای  وت  لاح  نابز  هب  ما  هدناوخ  وت  ما ز  هتفگ  وت  ز 

----------

؟ تسا ناضمر  هام  ۀمین  ای  تسا و  دیع 

هام ۀمین  ای  تسا و  دیع 
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( تدالو ( ؟ تسا ناضمر 

تسا نآ  مه  تسا و  نیا  مه  هک  میوگب  ود  ره  زا 

یلجت داد  ناضمر  هام  هب  هک  يدیع 

تسا نایع  دنوادخ ، يور  نآ  رد  هک  یهام 

اه ناهد  جرد  زا  نسح  حدم  رُد  دزیر 

تسا ناهد  لقن  نسح  زیگنا  لد  مان  ای 

تساهیبا ما  لغب  رد  یلع  نآرق 

تسا نارگن  دّمحم  مشچ  شطخ  لاخ و  رب 

تسارهز فسوی  نیا  ربمغیپ و  ۀعضب  نیا 

تسا ناهج  ناج  ناهج  ناج  ناهج  ناج  نیا 

روهشم هدش  تمارک  هب  ناماما  نیب  رد 

تسا نانج  غاب  شمرکلا  تیب  هشوگ ز  کی 

یحور هچ  تسا  حور  هرسکی  مدق  هب  اترس 

تسا ناور  دیحوت  رکیپ  رب  هک  تسا  یحور 

جوم ادخ  نوخ  يولگ  زا  دنز  رشح  ات 

تسا نایرج  رد  نسح  ياه  گر  هب  هک  ینوخ 

هنرگو دوب ، نید  ۀنیس  رپس  شربص 

تسا نامک  شوربا  ود  ریت و  شا  هژم  کی  ره 

ربیخ ۀعلق  زا  دنک  رد  ردپ  وچ  دناد 

تسا نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نیع  هک  اجنآ 
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تسا لایخ  قوف  رگنم  شلایخ  مشچ  اب 

تسا نامگ  قوف  رمشن  شنامگ  قح  رد 

اه نامگ  قوف  يرگن  شردق  ۀیاپ  رگ 

تسا نامز  ّلک  يرگن  شرمع  تّدم  رو 

دینیبب دیناوخب و  هچ  ره  شطخ  لاخ و  رد 

تسا ناشن  مالسا  ربمغیپ  ۀسوب  زا 

شمایص هام  زا  هک  تسا  لوسر  هام  نیا 

دورد و هتسویپ 
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شمالس تسا و  تاولص 

قیالخ حدم  تبقنم و  زا  دَوب  رترب 

شماقم لالجا و  تزع و  فرش و  ردق و 

شنسح وترپ  زا  یلع  مشچ  هدش  نشور 

شمالک دهش  زا  یبن  ماک  هدش  نیریش 

شکاخ هب  هداتفا  همه  کیالم  جوف  مه 

شماما دندناوخ  همه  نیّیبن  لیخ  مه 

درادب تسد  شا  یتسود  زا  رگا  ناوضر 

شمارح تسا  تشهب  يوب  مسق  هللاو 

ندومن فطل  مرک و  ندینش  مانشد 

شمارم ناسحا و  تداع و  نامه  تسا  نیا 

رشحم فص  ات  دنک  زان  اقب  بآ  رب 

شماج بل  رب  دوخ  بل  دراذگ  رضخ  رگ 

دینیبب دینیبب و  شییادخ  نسح  رد 

شمام تمصع  ردپ  يوخ  دج  شوخ  قلخ 

تسا نسُح  همه  تسا و  نسح  رد  نسح  هک  سب  زا 

شمان هدمآ  نسح  دنوادخ  يوس  زا 

لّسوت تسد  رگا  دنرآ  بجع  دْوبن 

شماب بل  غرم  هب  شرع  زا  کلم  لیخ 

شتوکس تشاد  یلع  نب  نیسح  دایرف 
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شمایپ دوب  یلع  راب  ررش  ریشمش 

دیسیونب شغارچ  عمش و  یب  تبرت  رب 

شمایق دوب  نسح  ربص  مسق  هللاو 

حبص ره  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  رتابیز و 

شمامت هام  ای  دنناوخب و  رهم  ای 

دنتفگن دنتفگن  دنتفگن  هللااب 

شمادم حدم  ناهج  قلخ  رگا  دنیوگ 

دیراین راخ  زا  لگ  فاصوا  مراخ و  نم 

دیاین راداد  قلاخ  زا  زج  راک  نیا 

دنوادخ نسح  ۀنیآ  نیا 
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تسالاعت

تساّلجت حبص  زا  لزا  نسح  وترپ  نیا 

رثوک نماد  يور  هب  نیسای  ةروس  نیا 

تساهاط ۀناش  رب  هک  تسا  رون  فحصم  نیا 

 دّمحم دالوا  فرشا  یلع  لجن  نیا 

تساوح مدآ و  ۀلسلس  نیرت  بوخ  نیا 

« سمشلاو  » ةروس یهگ  و  لیلاو »  » ةروس هگ 

تسارهز ردیح و  یبن و  تسد  رس  رب  هگ 

میرم ةروس  شخر  يابیز  فحصم  رد 

تساحیسم حور  شسفن  یتشهب  رطع  رد 

تسا ماما  قلخ ، ۀمه  رب  یلع  لثم  وا 

تسالاعت دنوادخ  مکح  اج  همه  شمکح 

بجاو همه  رب  دَوب  گنج  دنک ، گنج  رگ 

تسابیز همه  يارب  ربص  دنک ، ربص  رو 

تفگ ادخ  تفگ  ادخ  تفگ  وا  هک  هتکن  ره 

تساوخ ادخ  تساوخ  ادخ  تساوخ  وا  هک  رما  ره 

تسا نیسح  نوخ  زا  نید ، تایح  دنچ  ره 

تسار دَوب  مالسا  تماق  نسح ، ربص  اب 

مینیسح گنج  نسح و  حلص  وریپ  ام 

تسام زا  همه  تعاطا  الوم و  تسا ز  رما 
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تضهن هب  مکح  ای  دیآ ، حلص  هب  رما  رگ 

تسالوم ۀتفگ  زا  يوریپ  نامه  مالسا 

ربیخ ةوزغ  زا  رت  تخس  دَوب  حلص  نیا 

تسادعا لد  رد  یلع  ربص  نامه  ربص  نیا 

ار ام  هعقاو  ره  هب  هک  یهاوگ  وت  برای 

تسّالوت تسد  یلع  دالوا  نماد  رب 

زاغآ دنتشون ز  هعیش  لد  نوخ  اب 

تساربت ّالوت و  هتفگ  ادخ  هک  ینید 
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دنیادخ دبع  اج  همه  تیالو  نارای 

دنیادج دننینسح ، زا  ادج  هک  نانآ 

----------

ارادخ هام  نیبب  وش  نوریب  هدرپ  زا  نم  هام 

( تدالو  ) ارادخ هام  نیبب  وش  نوریب  هدرپ  زا  نم  هام 

ار اعد  حیبست و  ام  تمحر  هام  وفع و  هام 

ار افص  قدص و  هم  شیاشخب  هام  هبوت  هام 

ار ایربک  نسح  تآرم  نسح  دالیم  هام 

نیب رگ  هولج  ار  یلع  هام  ادخ  هام  همین 

نیب رحس  شوغآ  رد  ار  دمحم  دیشروخ  صرق 

بشما دشا  ترتع و  نارق و  نبلگ  زا  يا  هچنغ 

بشما دش  ادیپ  شا  هدنخ  رد  یفطصم  قوش  کشا 

بشما دش  ارهز  هدید  شیور  رادید  زا  نشور 

بشما دش  اباب  یلع  بلاط  وب  روپ  میوگ  شاف 

نشلگ تسا  یحو  هناخ  لیئربج و  لبلب  هتشگ 

نشور وت  مشچ  همطاف  يا  یلع  يا  دمحم  يا 

بشما دمآ  نودرگ  خرچ  مه  نیمز  مه  يداش  مزب 

بشما دمآ  نویامه  يدیع  نیهب  ار  ناراد  هزور 

بشما دمآ  نومیم  تخب  ار  ادخ  نانامهیم 

بشما دمآ  نوریب  هدرپ  زا  نابزیم  يور  هام 
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وا مخ  يوربا  بارحم  رب  هدروآ  زامن  لد 

وا مدقم  ریخب  دریگ  یم  هزور  یس  هزور 

دش رحس  ماگنه  هدنبات  قح  نسح  باتفآ 

دش رگ  هولج  دمحم  هام  ادخ  هام  همین 

دش رسپ  راسخرب  نشور  لد  مشچ  ار  یضترم 

دش ردپ  وکین  رسپ  نیا  ار  رشبلاوب  مه  رشب  مه 

بشما دش  رواد  رهظم  تیالو  نیب  زا  رهاظ 

بشما دش  ردام  همطاف  هراشبلا  هراشبلا 

رگنب رای  يور  سکع  ناج  هنیئآ  رد  زیخ و 

هناخ رد  رگ  هولج 
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رگنب رادلد  هولج  لد 

رگنب راداد  خر  رهم  نیب  هللا  هجو  هجو 

رگنب راوهش  ولول  ایرد  ود  یقالت  رد 

ار ننملاوذ  یح  کیربت  يونشب  ات  وش  شوگ 

ار نسح  يارآ  لد  يور  يرگنب  ات  وش  مشچ 

شمامت هام  زا  رت  ناشخر  خر  دش  ناشخرد  ات 

شمایص هام  خر  درگ  رد  تفص  هناورپ  تشگ 

شمارک دج  ار  لفط  نآ  دید  نسح  اپارس  نوچ 

شمان تشاذگب  نسح  ابیز و  يور  رب  دز  هسوب 

اراکشا یهام  تشگ  قح  ینامهم  هم  رد 

ار ادخ  نانامهیم  مشچ  دیشخب  ینشور 

نم لد  شخب  افش  شخب و  افص  تیالوت  يا 

نم لگ  بآ و  هتخیمآ  قح  تسد  ترهم  هب  يو 

نم لفحم  رد  اهروش  تیاطع  نادکمن  زا 

نم لصاح  لد  عرزم  رد  وت  رهم  زا  ریغ  تسین 

تعیقب راوز  لیخ  زا  موش  يزور  رگم  ات 

تعیقب راوید  كاخ  رب  مهن  تروص  یبش  ای 

ترانک زا  متشذگ  یم  میسن و  مدوب  یم  شاک 

ترازم رب  متسشن  یم  رابغ و  مدوب  یم  شاک 

تراثن یمشچ  ره  متشگ ز  یم  کشا و  مدوب  شاک 
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تراد هدنز  بش  قشاع  مزب  عمش  مدوب  شاک 

تغارس دریگ  یمه  ممسج  هنال  زا  ناج  غرم 

تغارچ عمش و  یب  ربق  زا  ملد  دریگ  ینشور 

وت یئوت  اتمه  یب  هام  دش  ادخ  هام  رد  هکنآ 

وت یئوت  اج  دراد  هللا  لوسر  شود  رب  هکنآ 

وت یئوت  اوقت  رکیپ  رب  ناج  تسا  هدیشخب  هکنآ 

وت یئوت  اجکی  نالد  بحاص  زا  لد  هدوب  رب  هکنآ 

هکنآ
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نم منم  تنامرف  نیئآ  رب  هدرپسب  رس 

نم منم  تناوخ  انث  هتشگ  ناتسود  نیب  هکنآ  و 

ادیپ وت  حلص  هویش  رد  نید  مصخ  تسکش  يا 

اوسر وت  حلص  زا  نمشد  تریح ،  هب  تربص  زا  تسود 

ءارجا مالسا  همانرب  دوش  ات  يدرک  ربص 

اپ رب  دیدرگ  البرک  مایق  ات  يدرک  حلص 

لفاغ مصخ  رب  يرگید  ماد  دوب  تربص  حلص و 

لطاب قح و  درادن  مه  اب  یتشآ  زگره  هنرو 

یتسب ریشمش  لمج  گنج  رد  هک  يدرم  نامه  وت 

یتسشن نیز  ردص  هب  یکالاچ  نیح  رد  یلع  نوچ 

تسکش ي ار  نمشد  تشپ  يدیرد  ار  رکشل  بلق 

یتسسگ مه  زا  ناما  یب  ار  نالی  اج ن  هتشر 

يراذگ مه  يور  تسد  دیاین  رواب  ارم  رم 

يراشف مه  ار ر  رفک  يولگ  اپ  اب  یتساوخ 

تماما یتسه  رب  هدناوخ  قح  یقح و  یلو  وت 

تمایق حلص و  رد  مالسا  يزوریپ  دش  تبث 

تمایپ هللا  مالک  دننام  تسه  لزنم  یحو 

تمان دیجمت  تزع و  اب  زج  درب  دیابن  یم 

هتفرگ نآرق  هیآ  زا  ار  ماهلا  نیا  مثیم " "

هتفرگ نامیا  وترپ  لد  رد  وت  يال  وت  اب 
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----------

رتابیز يرمق  مدیدن  وت  زا  نم  هام 

( تدالو ) رتابیز يرمق  مدیدن  وت  زا  نم  هام 

رتابیز يرثا  تلامج  شقن  زا  تسین 

وت زا  یتسه  ملاع  رد  هدش  منیقی  نیا 

رتابیز يرسپ  درادن  رهد  ردام 

دیمد حور  مندب  رد  تندمآ  ربخ 

رتابیز يربخ  ره  زا  ربخ  نیا  دوب  هک  َهب 

رحس رد  تخر  تشگ  رگ  هولج 
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ادخ هام 

رتابیز يرحس  هدیدن  هدید  رحس  نیز 

دنگوس تیالو  ياه  رهگ  ّرُد و  همه  هب 

رتابیز يرهگ  درادن  وت  زا  یفدص 

داهن مان  تنمجنا  هم  دیدنخ و  هام 

داهن مان  تنَسَح  دمحم  هک  ینسُح  همه 

تمدز دش  ناور  حور و  رحس  كاپ  نت  رد 

تمدق كاخ  هب  هدنام  ادخ  هام  هسوب 

مادم دنتسشن  هک  یناضمر  نابزیم 

تمرک ناوخ  رس  رب  ادخ  نانامهیم 

تهر شرف  ام  هدید  مدق و  راثن  رس 

تمرح ام  لد  اشامت و  فقو  ام  ناج 

نیمز تاوامس و  قلخ  مرک  دوج و  لئاس 

تمجع دنبرع و  ییادخ  نسح  قشاع 

لد هلفاق  دص  ود  هک  یناهج  ناج  نامه  وت 

تمخ يوسیگ  هقلح  ره  هب  هراوآ  هتشگ 

نسح تانعر  تماق  نسح  تابیز  خر 

نسح تاپارس  تانعر  تماق  طقف  هن 

دیرگن ار  اعد  حیبست و  هم  ناراد  هزور 

دیرگن ارالو  لها  مدحبص  رحس و 
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نسح يابیز  خر  رب  یلع  دنخبل  لگ 

دیرگن ار  ابجنلا  ما  ترضح  يداش 

دینیب ار  یلزا  لامج  دیشروخ  همه 

دیرگن ار  ادخ  هام  ادخ  هام  رد  همه 

رگا دیدیدن  دیدینش  بیغ  تعلط 

دیرگن ار  امن  بیغ  هنیآ  حوضو  هب 

اعد دیناوخب  دیدنبب و  مارحا  همه 

دیرگن ارافص  دینیبب و  نسُح  هورم 

میظع هام  نیا  رد  تسا  یماما  دالیم  دیع 

، تسا میرک  هک 
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میرک تسا ، میرک  تسا ، میرک 

تسا نسح  ارهز  لوا  رسپ  یمارگ  نیا 

تسا نت  جنپ  زا  رفن  مُراچ  تجح و  نیمود 

لامج راونالا  علطم  فرش  جرب  رتخا 

تسا نمجنا  ره  هم  ارهز  لد  باتفآ 

تسوا نت  رد  یلع  ارهز و  ربمغیپ و  حور 

تسا ندب  کی  رد  هک  تسا  حور  هس  تسین  رسپ  کی 

تاولص انعر  تماق  نینچ  هب  تمایق  ات 

تسا نمچ  نارازه  ورس  يدق  ورس  ابجع 

وا ینارون  خر  رد  هدش  دودحم  نسُح 

، تسا نسح  نیا  تسا ، نسح 

تسا نسح  نیا  تسا ، نسح  نیا 

ییارهز سفن  اب  ردپ  هب  دشخب  حور 

ییابیز وا  ییابیز  هدادلد  هدش 

شنادنخ بل  ود  رب  اعد  رکذ و  هسوب 

شنآرق همزمز  هتفیش  نامسآ 

وگم تسا ،  هنیدم  رهش  وا  هناخنامهیم 

شنامهم نیمز  تاوامس و  قلخ  دوب  هک 

رشح فص  رد  دنک  سودرف  نشلگ  رب  زان 

شناسحا مرک و  فطل و  هدنب  دش  هکره 
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باحسز دزیرب  هک  يراهب  ناراب  وچمه 

شناماد زا  هتخیر  قح  تمحر  بش  زور و 

نیمز تاوامس و  لک  زا  کلم  سنا و  نج و 

شنامرف رد  همه  تیامح  تحت  رد  همه 

وا هدنز  سفن  مین  زا  دوش  احیسم  دص 

وا هدنخ  زا  دنز  رس  يوبن  يوخ  قلخ و 

تسمرس شمشچ  شدرگ  کی  هب  دنیایلوا 

تسد هب  تسد  ارو  دنداد  همطاف  یلع و 
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دوجو لک  رد  هک  تسا  یمیرک  نبا  میرک  نیا 

تسا همه  لاح  لماش  شمرک  تمایق  ات 

تسادخ نسح  هنیآ  وا  تعلط  ینسح 

تسلا حبص  زا  هنیآ  نیا  رد  دوب  قح  يور 

نامک سوق  زا  هک  دوب  ادخ  ریت  وا  حلص 

تسشن هیواعم  بلق  رب  دمآ و  باتش  هب 

دش اروشاع  رگناینب  هک  دوب  وا  حلص 

تسکش رفک  هرطیس  نآ  زک  دوب  وا  ربص 

نیسح گنر  دوخ  هب  تسا  هتفرگ  مالسا  هچرگ 

نیسح گنج  زا  مک  تسین  نسح  حلص  ادخ  هب 

دشاب شماما  طخ  رد  هک  تسا  نآ  هعیش 

دشاب شمایق  حلص و  رد  ربهر ، عبات 

ندز دایرف  هظحل  رد  هک  تسا  نآ  هعیش 

دشاب شمایپ  هب  یهلا  نامرف  نتم 

تسا ینسح  رشحم  فص  ات  نسح  حلص  اب  هعیش 

دشاب شمارح  گنج  نسح  حلص  رد  هعیش 

تسا ییاروشاع  هعیش  نامه  گنج  رد  هعیش 

دشاب شمارم  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  هعیش 

هعیش رب  یکی  تسا  نینسح  گنج  حلص و 

دشاب شماین  هب  هگ  فک  هب  ياج  هگ  غیت ،
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نورب ياپ  یهنن  تیالو  طخ  زا  مثیم " "

نورد هب  یباین  هار  نورب  ياپ  یهن  رگ 

----------

منلع ّرس و  فقاو  قح  تّجح  میک  نم 

( تدالو  ) منلع ّرس و  فقاو  قح  تّجح  میک  نم 

مننملاوذ ۀنیآ  ادخ  هجو  میک  نم 

منمجنا ره  ةدنزورف  عمش  میک  نم 

منمتؤم یبن  غارچ  مشچ و  میک  نم 

ار همطاف  میک  نم 
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منمسای لگ  غاب 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

مرمث ار  يوبن  دیما  لخن  میک  نم 

مرهگ ار  يولع  لامک  رحب  میک  نم 

مرسپ مبلق ، هویم  ار  همطاف  میک  نم 

مرت بوخ  ناگمه  فصو  هکنآ ز  میک  نم 

منهد رب  هدز  هسوب  یبن  هک  نآ  میک  نم 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

تسا نم  ياج  یبن  شود  رس  هکنآ  میک  نم 

تسا نم  يابیز  خر  رد  ادخ  نسح  ةولج 

تسا نم  ياپ  فک  كاخ  کلم  مشچ  ۀمرس 

تسا نم  ياناوتو  تسد  ادخ  ریدقت  تسد 

منکش ربیخ  يوزاب  ادخ  ریش  نوچ  تسه 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

نم یناوخانث  هب  يدورس  یحو  ۀمغن 

نم ینارون  تروص  ناضمر  هام  ِهام 

نم ینامهم  لفحم  رد  همه  ناراد  هزور 

نم یناشیپ  هب  تسارهز  ۀسوبلگ  ياج 

منت جنپ  زا  رفن  مراهچ  رون و  نیمّوس 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 
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تسا نم  يالاب  دق و  ورس  قشاع  یفطصم 

تسا نم  يالاو  تّمه  زا  يو  نید  نادواج 

تسا نم  يّالجت  قرغ  اج  همه  شنیرفآ 

تسا نم  يّالوت  هزور  یس  هزور  نیا  حور 

منم هبعک  منم ، رجح  منم ، هلبق  منم ، جح 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

نم بر  ای  ۀمزمز  رظتنم  بش  غرم 

نم بل  لعل  ۀنشت  یلو  هنشت  ناضمر 

نم بش  زامن  وحم  هم  بش و  نامسآ و 

نم با  ّدج و  ردام و  ادخ  قلخ  نیرتهب 

نیمز و نابوخ  دّیس  دوخ  هکلب 
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منمز

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

مهاگآ ادخ  رارسا  هکنآ ز  میک  نم 

مه اج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لالجا و  همطاف  میک  نم 

مهام تیالو  سمش  لغب  رد  میک  نم 

مهّللا لوسر  شوغآ  تنیز  میک  نم 

منخس یهلا  یحو  دوب  هکنآ  میک  نم 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

منم تسیک ؟ لجوّزع  ادخ  نسح  رهظم 

منم تسیک ؟ لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  ینعم 

منم تسیک ؟ لزا  نسح  ۀنیآ  نیمّود 

منم تسیک ؟ لمج  گنج  نکش  فص  حتاف و 

منکش نمشد  يوزاب  یلع  زاجعا  هدرک 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

تساه تمعن  هطساو ي  لزا  زور  نم  رهم 

تساه ّتلم  همه ي  يامنهار  نم  هار 

تساه تّما  همه ي  ناسر  قزر  نم  تسد 

تساه تضهن  همه ي  يانب  ریز  نم  حلص 

منتخوس نتخاس و  زا  ربخ  اب  دشن  سک 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 
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تشهب ناتسلگ  نیحایر  حور  میک  نم 

تشهب ناتسب  ۀلال  نیرت  بوخ  میک  نم 

تشهب ناج  مسفن  رد  دوب  هکنآ  میک  نم 

تشهب ناناوج  يالوم  دّیس و  میک  نم 

منسحلاوب همطاف و  یبن و  تشهب  نم 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

درک ایحا  ادخ  هب  ار  ادخ  نید  نم  ملح 

درک اوسر  اج  همه  ار  نارگ  هنتف  نم  ربص 

درک اج  نمشد  لد  رد  دش و  ریت  نم  هآ 

درک او  ار  نود  هّیواعم  تشم  نم  حلص 

فقاو دوخ  هک  دوب  نیمه  قح 
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منلع ّرس و 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

مدرک تماما  بآ و  مدش  عمش  نوچ  هک  نم 

مدرک تمارک  مانشد  خساپ  رد  هک  نم 

مدرک تماقا  هنابیرغ  رهش ، رد  هک  نم 

مدرک تمایق  ربص  اب  هک  دندید  همه 

منطو بیرغ  هک  مثیم »  » بل زا  دیونشب 

منسح ارهز  فسوی  ناهج  ود  میرک  نم 

----------

بشما دنز  رپ  هنیدم  يوس  نم  ناج  يامه 

( تدالو ) بشما دنز  رپ  هنیدم  يوس  نم  ناج  يامه 

بشما دنز  رغاس  نایسودق  لفحم  رد  ملد 

نیریش بش  نیا  رد  نیملاعلا  بر  تاذ  منامگ 

بشما دنز  ربمغیپ  ياه  مسبت  رب  مسبت 

ار ارهز  هک  يردق  ۀلیل  نیا  رب  هللا  مالس 

بشما دنزرس  كرابم  هام  رد  هام  كرابم 

بشما هدشاو  مه  زا  هلال  غاب  وچ  مه  دمحم 

بشما هدش  اباب  نینمؤملاریما  هللا  یلاعت 

بشما تسا  رواد  يادخ  هام  ۀمین  تسا و  بش 

بشما تسا  ربکا  طبس  دالیم  نسح ، دیع  بش 
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نشور ناتمشچ  ملاع  تاداس  يا  هللا  یلاعت 

بشما تسا  رثوک  تسد  يور  دمحم  نآرق  هک 

شیور ۀنییآ  دوب  ربمغیپ  هاگترایز 

بشما تسا  ردیح  هاگن  شراسخر  تایآ  رب  هک 

هدرب نیلسرملا  متخ  ثاریم  همه  رس  ات  اپ  ز 

هدرب نینمؤملاریما  زا  لد  شتعلط  ییادخ 

شناج رب  هللا  مالس  شمسج  رب  هللا  یلاعت 

شنآرق وچمه  هظحل  هظحل  دمحم  دسوب  یم  هک 

وا نارتخا  نامسآ و  باتفآ و  مالس 

شناماد هب  دراد  همطاف  بشما  هک  یهام  نیا  رب 

متفگ یم  شاف  هنرو  رفک ، میوگ  هک  مسرت  نآ  زا 

شنادنخ ياه  بل  درب  یم  لد  ادخ  زا  یتح  هک 

وا راگدرورپ  رب  دولوم  نیا  داب  كرابم 
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وا راد  هنییآ  شاب  وت  بشما  ادخ  هام  الا 

ار نارای  دیزاس  ربخ  نارای  يا  تسا  دیع  بش 

ار ناراب  تخیر  تمحر  ربا  ناراد  هزور  قرف  هب 

هدرپ یب  هدوشگب  ار  شیوخ  لاثم  یب  لامج 

ار ناراد  هزور  يدیع  داد  هزور  هام  رد  ادخ 

دراد یلگ  هتسد  دوخ  تسد  رد  نینمؤملاریما 

ار ناراذعلگ  شیاپ  هب  ینابرق  درک  دیاب  هک 

شیوخ نسح  شقلُخ  نسح  شقلَخ  نسح  شمان  نسح 

شیور رب  تسادیپ  قح  دودحمان  نسح  انامه 

نک اشامت  ار  دمرس  یح  لامج  ام  اب  رحس 

نک اشامت  ار  دمحا  نآرق  وا  طخ  لاخ و  هب 

ردیح ۀناش  رب  همطاف  باتفآ  صرق  هب 

نک اشامت  ار  دمحم  هام  ادخ  هام  نیا  رد 

یتسه ملاع  مامت  رد  هنیدم  رد  اهنت  هن 

نک اشامت  ار  دلخم  دلخ  شمدقم  نمی  هب 

بشما دوجس  لاح  رد  هدنام  شنیرفآ  مامت 

بشما دوجو  کلم  رد  تسا  هتفرگب  نشج  مه  ادخ 

نیا تسا  ناتیادرف  عفاش  ناراد  هزور  يا  الا 

نیا تسا  ناتیاتکی  قلاخ  لاثم  یب  لامج 

نشور ناتناج  مشچ  داب ، كرابم  کل  ائینه 
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نیا تسا  ناتیالوم  ربهر و  ملاع  ناج  ناج  هک 

نازیخرحس يا  فک  رب  دیریگ  ناج  دیزیخ و  اپ  هب 

نیا تسا  ناتیاه  بش  نشور  غارچ  لد ، غورف 

نتفگ ناج  كرت  دیاب  هدنخ  اب  شمدقم  رکش  هب 

نتفگ ناهج  كرت  ناج  كرت  اب  دزس  ناج  كرت  هن 

وا مایق  حلص و  يو و  ربص  رب  هللا  مالس 

وا ماظن  میلست  ود  ره  ینیمز  یتاوامس 

ینیع یلع  رداص  دنک  سب  شتآ  نامرف  رگا 

دیوگ گنج  زا  رگو 
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وا مالک  دشاب  قح  یحو 

يرآ ردپ  نوچ  رد  دنک  ربیخ  ۀعلق  زا  ناوت 

وا ماین  رد  نارب  تسا  یغیت  وا  حلص  انامه 

ار وا  تمه  رادتقا و  راکنا  درک  دیاشن 

ار وا  تردق  مزع و  میدید  لمج  گنج  رد  هک 

دراد نخس  نیا  ام  اب  خیرات  نامز ، رصع و  ره  هب 

دراد نسح  حلص  زا  هشیر  دوخ  البرک  مایق 

ار نید  دنک  یم  تیامح  دوخ  ربص  حلص و  اب  نسح 

دراد نکشربیخ  يوزاب  ردیح  وچ  مه  هچرگا 

دنگوس وا  راثیا  تمه  مزع و  ربص و  حلص و  هب 

دراد نحتمم  ماما  نآز  دراد  هچ  ره  هعیش  هک 

دنیب ار  هدنیآ  هتشذگب و  وا  مشچ  انامه 

دنیشنب هچ  دزیخرب  هچ  ربمغیپ  هدناوخ  شماما 

اه لد  ۀبعک  تغارچ  عمش و  یب  ربق  يا  الا 

اه لفحم  دیشروخ  دبا  ات  تغارچ  یب  رازم 

نآرق زا  مالسا و  زک  دنگوس  مروخ  یم  نآرق  هب 

اه لکشم  لالح  يدش  دوخ  ربص  راثیا و  اب  وت 

دنام نادواج  نآرق  نید و  ات  لد  نوخ  يدروخ  وت 

اه لهاج  سوسفا ! دنتخانشن  ار  وت  ردق  یلو 

یتسا ماما  ملاع  رب  وت  الوم ! مهد  یم  تداهش 
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یتسا ماما  مه  ار  یلع  نب  نیسح  ملاع ، رب  هن 

وت عیقب  راوز  کشا  رب  ایبنا  مالس 

وت عیقب  راتفرگ  هدیدرگ  تسا  يرمع  ملد 

بش کی  رگا  رشحم  ات  زان  مشورف  یم  ناوضر  هب 

وت عیقب  راوید  يور  رب  دوخ  يور  مراذگ 

ارهز فسوی  يا  مرک  زا  میور  هب  اشگب  يرد 

وت عیقب  رات  بش  رد  مزوس  عمش  نوچ  مه  هک 

بش نآ  اشوخ 
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دزیخرب هنیس  زا  هآ  وچمه  مثیم »  » هک

دزیر ترئاز  ياپ  كاخ  رب  ار  شیوخ  کشرس 

----------

حدم

نسح ماما  ادخ  نسح  وت  لامج  الا 

( حدم ) نسح ماما  ادخ  نسح  وت  لامج  الا 

نسح ماما  ادتبا  زا  رت  شیپ  ماما 

قح ترضح  دودح  یب  تکلمم  میعز 

نسح ماما  ادتقم  ییوت  قلخ  لک  هب 

تیبلا لها  میرک  يا  مرک  طیحم  ییوت 

نسح ماما  اقب  هتفرگ  وت  زا  تمارک 

ار دوخ  نمشد  هک  یمیرک  گرزب  نآ  وت 

نسح ماما  اطخ  باوج  هب  ینک  اطع 

ادخ برق  عیسو  تشهب  تسوت  میرح 

نسح ماما  ایبنا  لد  تسوت  رازم 

تسا زاب  بش  زور و  هتسب  شرد  هک  وت  عیقب 

نسح ماما  ام  ياه  لد  يور  رب  هرامه 

هدرک لگ  رون  تایآ  وت  نسح  غاب  هب 

نسح ماما  ادخ  لوسر  ياه  هسوب  ز 

عیقب بیرغ  يا  تسدق  مرح  ورملق 
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نسح ماما  امس  ضرا و  یمامت  دوب 

زور بش و  ره  لییربج  رگا  مرادن  بجع 

نسح ماما  اعد  تربق  رئاز  هب  دنک 

کلم سنا و  نج و  فصو  زا  هک  تساوگ  ادخ 

نسح ماما  امش  ماقم  تسا  رتارف 

دنناوخ انث  ار  وت  ردیح  دمحا و  ادخ و 

نسح ماما  اجک  ام  اجک  وت  لیاضف 

تسه هک  تسین  هنیدم  کی  وت  هناخ  فیضم 

نسح ماما  ارس  نامهم  همه  تملاع  ود 

ادخ رما  هب  یبن  ییادخ ، نسح  لامک 

هتشاذگ نسح 
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نسح ماما  ار  وت  مان 

نیسح ماما  یتسا و  نیسح  ِماما  دوخ  وت 

نسح ماما  ادتقا  دنک  وت  ترضح  هب 

ینت جنپ  هن ، نت ، جنپ  زا  رفن  نیمراچ  وت 

نسح ماما  اسک  لآ  عمجم  نایم 

تساوخ یم  تنمشد  هک  مزان  وت  قلخ  نسُح  هب 

نسح ماما  ادف  ناج  تا  یتسود  هب  دنک 

دوبن دوبن ، وت  ربص  رگا  هک  قح  ِّقح  هب 

نسح ماما  الببرک  هدنز  مایق 

تسین رتمک  نیسح  مایق  وت ز  دوعق 

نسح ماما  اضر  ربص و  تضهن  تسار  وت 

وت تماما  رد  لاس  هد  هک  دوب  نیسح 

نسح ماما  اپ  تشاذگب  وت  ياپ  ياج  هب 

يدید متس  یلع  دوخ  ردپ  نوچ  هرامه 

نسح ماما  انشآ  زا  هگ  ریغ و  یهگ ز 

دیشک تسد  تا  ینمشد  زا  یمد  تنمشد  هن 

نسح ماما  افو  تقح  هب  درک  تسود  هن 

ار وت  تشک  رای  هک  میوگ  هک  هب  مور  اجک 

نسح ماما  افج  رهز  هب  هناخ  نورد 

رگد دنتشاذگ ، اهنت  همه  تا  هباحص 
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نسح ماما  ارچ  تراسج  وت  ترضح  هب 

تفگ ربنم  يور  تشک  ار  همطاف  هک  نامه 

نسح ماما  ازسان  تردپ  رب  هنیکز 

افج رهز  هب  یکی  یناث  هلمح  هب  یکی 

نسح ماما  ای  هراپ  ترگج  دش  رابود 

دش ناراب  هلال  هظحل  کی  هک  فیح  رازه 

نسح ماما  اطخ  ریت  هب  وت  هزانج 
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وت هناخ  نورد  بصاغ  ود  عیقب و  رد  وت 

نسح ماما  اوران  نینچ  تساور  اجک 

تفر تما  دای  ربمیپ ز  دهع  دوز  هچ 

نسح ماما  ادا  دش  امش  قح  بوخ  هچ 

تسا عونمم  هرامه  تبیرغ  ربق  رانک 

نسح ماما  ازع  دریگب  وت  رب  هعیش  هک 

وت تولخ  عیقب  ياه  هرجنپ  رانک 

نسح ماما  اجتلا  منک  وت  رب  هک  دشن 

وت تبرت  راثن  مثیم "  " هیرگ رود  ز 

نسح ماما  اسم  حبص و  هب  رمع  مامت 

----------

نسح ماما  اعد  حیسم  وت  مد  الا 

( حدم ) نسح ماما  اعد  حیسم  وت  مد  الا 

نسح ماما  ادخ  لیمج  لامج  تخر 

ارهز لوا  دنزرف  مود و  ماما 

نسح ماما  اسک  رد  اسک  لها  مامت 

تنیط نسَح  تلصخ و  نسَح  لامج و  نسَح 

نسح ماما  یبتجم  نسح  ییوت  ییوت 

درک نیسحت  شیوخ  عنص  وت و  نسح  هب  ادخ 

نسح ماما  ار  وت  لامج  دیرفآ  وچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2101 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وت  رشح ، هب  ایبنا  رگا  تسین  بیجع 

نسح ماماای  دنیوگب  دننز و  ادص 

هدرک لگ  وت  بل  لعل  ضراع و  هام  هب 

نسح ماما  یفطصم  بل  ياج  هرامه 

مشورفن هبعک  هب  ار  تمرح  ترایز 

نسح ماما  اطخ  دشاب  هلماعم  نیا  هک 

کلم روح و  سنا و  نج و  يا و  هناخ  بیرغ 

نسح ماما  انشآ  تمرک  اب  دندش 

نت دننک ز  ادج  ار  مرس  راب  رازه 

نسح ماما  ادج  ددرگ  وت  ملد ز  رگا 

تس یلاخ  نم  تسد  ود  تمایق  زور  هچرگا 

نسح ماما  امش  يالو  تسا و  نم  لد 

، عیقبلا ّتنج  وت و  كاپ  كاخ  هب 
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مسق

نسح ماما  ام  بلق  رد  وت  رازم  دوب 

تمرک تیانع و  ربص و  هب  يوخو و  قلخ  هب 

نسح ماما  امش  رهم  تسا ز  رپ  ملد 

دوبن دوبن ، رگ  هک  مزان  وت  زبس  حلص  هب 

نسح ماما  البرک  ِهش  خرس  مایق 

داد خر  یکدوک  مایا  رد  وت  تداهش 

نسح ماما  افج  زا  ار  وت  تشک  هریغم 

رگید یلو  دش  ریت  فده  تا  هزانج 

نسح ماما  ارچ ؟ ربمیپ  ربق  رانک 

سابع يرابدرب  رب  همه  ام  مالس 

نسح ماما  ارجام  نیا  رد  درک  ربص  هک 

متس رهز  هاگ  ریت و  یهگ  غیت و  هب  یهگ 

نسح ماما  ادا  دش  امش  قح  بوخ  هچ 

نفد دش  یم  هنابش  ارهز  وچ  شاک  وت  نت 

نسح ماما  ادخ  لوسر  ربق  رانک 

دنا هدش  ناگراتس  هام و  وت  ربق  غارچ 

نسح ماما  ازع  تیارب  دنا  هتفرگ 

میرگ رگا  نادناخ  امش  ریغ  يارب 

نسح ماما  اضر  مکشا  دابم ز  ادخ 
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ار مثیم »  » تسد شیوخ  مرک  زا  ریگب 

نسح ماما  اپ  دتفین ز  طارص  رد  هک 

----------

نسح ارهز  لوا  رسپ  يا 

( حدم ) نسح ارهز  لوا  رسپ  يا 

نسح ای  اندیس  اندیس 

رون ناقرف و  هروس  وت  تروص 

رود تارآ  لد  يور  زا  دب  مشچ 

تبرای هتفیش  ادخ  وفع 

تبش زامن  وفعلا »  » قشاع

نخس اب  دَوبن  نکمم  وت  فصو 

نسح وت  ینسح  وت  ینسح  وت 

لگ غاب  هدش  تابیز  تعلط 

لسر متخ  هسوب  رثا  زا 

تسادخ لوسر  شوغآ  وت  ياج 

تسادخ لوسر  شود  وت  بکرم 

رهم يا  وت  رهب 
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لمعلاریخ وت 

« لمجلا معن   » هدش دّمحم  شود 

لوسر شتشپ ، هب  ياپ  یهن  وت  ات 

لوط هداد  دوخ  هدجس  مخ و  هدنام 

بل ود  زا  یحو  هب  دهش  دهد  هکنآ 

بطر دشون  وت  نیریش  بل  زا 

نیرفآ نسح  هنییآ  وت  يور 

! نیرفآ نسح -؟ همه  نیا  نسح و  کی 

نم مشچ  رد  یجنپ و  نآ  مراچ 

نت جنپ  ینت  جنپ  ینت  جنپ 

تسادتبا یب  همشچ  زا  وت  دوج 

تسادخ عیسو  کُلم  وت  هرفس 

تسود هتشگ  دوخ  نمشد  اب  همه  يا 

تسوا مانشد  خساپ  وت  هدنخ 

تفرگ تّدش  وت  هب  ات  ودع  مشخ 

تفرگ تقبس  وت  مشخ  زا  وت  رهم 

فک هب  درآ  مرک  زا  فرش  هک  ره 

فرش ار  مرک  هدیشخب  وت  تسد 

متبحص اسر  وت  فصو  هب  تسین 

متلجخ قرع  رد  مدش  قرغ 
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یتسین ادخ  یقلخ و  قلاخ 

؟ یتسیک رشب ، قوف  کَلم ، قوف 

تسالتبا نیرت  هتسیاش  وت  ربص 

تسالب برک و  تضهن  کی  وت  حلص 

ناتسود ار  وت  دنتشک  هک  فیح 

ناتسوب ِرگج  رد  متس  راخ 

نسح ای  يرسپ  ار  ادخ  ریش 

نسح ای  يرت  مولظم  همه  زا 

رگج هراپ  هراپ  رگج  وت  يا 

ردپ دج و  ردام و  لغب  رد 

تسا یناج  نمشد  هچرا  تا  « هدعج »

تسا یناث »  » و هریغم »  » وت لتاق 

يا دش  هچوک  رد  وت  بلق 
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كاپ ناج 

كاچ كاچ  كدف  غاب  ِدنس  نوچ 

هتخیر تنخس  زا  نورد  زوس 

هتخیر تنهد  زا  تلد  نوخ 

هتخورفا ررش  سب  زا  وت  هآ 

هتخوس ترگج  زوس  رهز ز 

دش بات  بت و  هب  تدوجو  لخن 

دش بآ  دش و  بآ  دش و  بآ 

دش ریگ  نیمز  وت  غاد  ملح ز 

دش ریت  تنت ، عییشت  هلال 

همطاف رسپ  يا  ریت  همه  نآ 

همطاف رگج  رد  ورف  تفر 

تخیر سای  لگ  گرب  رب  وچ  راخ 

تخیر سابع  هدید  زا  لد  نوخ 

وت ربق  وت  تبرغ  دنس  يا 

وت ربص  زا  رگج  ْنوخ  هدش  ربص 

منک تراثن  هک  ات  هدب  کشا 

منک ترات  بش  عمش  وچ  هیرگ 

« ممثیم ، » ناتمثیم ِهر  كاخ 

ممّرخ ناهج  ود  رد  ناتمغ  اب 
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----------

ادخریش لوا  رسپ  يا 

( حدم ) ادخریش لوا  رسپ  يا 

ادتقم یلع  نب  نیسح  هب  يا 

! یلع مامت  و  دّمحم ! لک 

یلع مالس  تالاب  دق و  رب 

ایربک ۀنیآ  دق ، مامت 

ایبنالا متاخ  شود  لادم 

! نلع ّرس و  لامج  مسجت 

نسح ای  همطاف  لآ  میرک 

وت ياشامت  وحم  ادخ  مشچ 

وت يالجت  قرغ  امس  ضرا و 

نسح رد  نسح  تابیز  تعلط 

نسح رد  نسح  تاپارس  هکلب 

هدش كرابت  ریسفت  وت  يور 

هدش كرابم  وت  زا  مایص  هام 

وت ياه  بش  قشاع  ادخ  هام 

وت ياه  بل  تسا ز  هدوشگ  هزور 

حول و تنیز  دش  وت  حدم 
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ملق

ملع تمارک  هب  ناماما  نیب 

نسح یلالجلاوذ  نسح  رهظم 

نسح یلامج  هنییآ  هدراچ 

يربمغیپ ۀناش  رس  هام 

يردیح ۀنیس  يور  فحصم 

تسا دمرس  قلاخ  یحو  وت  حدم 

تسا دمحا  ةدهع  هب  نآ  ندناوخ 

تسوت تسباپ  هرامه  مرک  دوج و 

تسوت تسد  ادخ  تمارک  تسد 

وت ملع  زا  يا  هرطق  لک ، شناد 

وت ملح  ةدز  تلاجخ  مصخ ،

تا یهّللادی  تسد  رب  مالس 

تا یهّللادسا  راقفلاوذ  هب 

يربمغیپ همه  تمارم  قلخ و 

يردیح تنکشربیخ  يوزاب 

نیسح مایپ  زمر  وت  توکس 

نیسح مایق  روشنم  وت  حلص 

نیرفآ ناج  رواد  فرط  زا 

نیرفآ تتماقتسا  وت و  رب 
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دورف دمآ  دش و  یگنس  وت  ربص 

دورد تتوکس  هب  يا  مصخ  رس  رب 

وت رابررش  غیت  رب  مالس 

وت راکیپ  دهاش  لمج  گنج 

تساضترم یلع  تسد  وت  تسد 

تساشگربیخ وت  مشچ  ةراشا 

يرآرب رمک  زا  راقفلاوذ  وچ 

يرادن اضترم  یلع  زا  مک 

نسح ای  يردپ  تعاجش  رد  وت 

نسح ای  يردیح  وت  نسح و  وا 

دییادخ يوزاب  ود  یلع  وت و 

دییادصمه رگنس و  مه  مدمه و 

ییوت ربمیپ  وت ، ارهز  وت ، یلع 

ییوت ردیح  راقفلاوذ  ثراو 

وت تسیک ؟ لمج  راکیپ  حتاف 

وت تسیک ؟ لمج  رارک  ردیح 

ور هبور  دش  وت  غیت  اب  وچ  هنتف 

وم خرس  رتش  اب  نیمز  دروخ 

يا هدرک  یط  وت  ار  حتف  قیرط 

يا هدرک  یه  وت  ار  هنتف  ۀقان 
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لیلس ار  یلع  يا  مرادن  بجع 

لییربج دهد  وت  تسد  هب  غیت 

اور
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نسح ای  وت  فصو  هب  دوب 

« نسح الا  یتفال   » يادن

تسوت ربق  ام  لد  عیقب  هک  يا 

تسوت ربص  وت  رترب  تعاجش 

ینیرباص ربصا  رسپ  وت 

ینیمز رد  یحو  نامسآ  وت 

يدید هتسب  تسد  رایرهش  وت 

يدید هتسکش  ةراوشوگ  وت 

يردیح یبیرغ  ثراو  وت 

يردام تداهش  دهاش  وت 

يدش ردارب  لتق  دهاش  وت 

يدش ردام  ياصع  یکدوک  هب 

همه مشچ  ناهن ز  بش  لد  يا 

! همطاف ةزانج  عیشم 

؟ دندرک بصغ  وت  قح  هنگ  هچ  اب 

دندرک بصن  وت  ياج  ار  وت  مصخ 

وت توق  رگج  نوخ  بش  همه  يا 

وت توبات  نت و  اجک و  ریت 

اهرازآ هدش  مئاد  وت  هب  يا 

اهراب ار  وت  هتشک  نامز  روج 
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دش زاب  ودع  تسد  یبن  دعب 

دش زاغآ  یکدوک  زا  وت  لتق 

؟ تلد اب  دش  هچ  زور  ره  بش و  ره 

تلتاق دش  وت  رای  همه  دعب 

مسق اربک  بنیز  ۀیرگ  هب 

مسق ارهز  یکاخ  رداچ  هب 

نک زاغآ  مرک  مه  رگد  راب 

نک زاب  دوخ  مثیم »  » يور هب  رد 

----------

! نسح ندب ، رد  لسر  متخ  كاپ  ناج  يا 

لوا دنب 

( حدم !) نسح ندب ، رد  لسر  متخ  كاپ  ناج  يا 

! نسح نمجنا ، رازه  غارچ  تخر  هام 

یلع ۀنادرد  دّمحم و  هناحیر ،

! نسح نت ، جنپ  ۀلسلس  رفن ز  مراچ 

ایبنا ناطلس  هک  تادف  ناهج  ناج 

! نسح نز  هسوب  تنهد  رب  هدوب  هتسویپ 

تسوت حدم  فصو  زا  نم  مالک  ینیریش 

! نسح نهد ، لقن  هدمآ  تثیدح  لقَن 

دزیر وت  ناهد  ۀچنغ  زا 
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یحو بالگ 

! نسح نخس ، ربمیپ  نابز  زا  نانوچ 

تسه هک  نسح  تداهن  مان  يادخ ، نآ  زا 

! نسح نسح ، تیوخ  وت و  كرابم  قلخ 

یحو راز  هلال  رد  همطاف  تسد  يور  رب 

! نسح نمسای ، لگ  گرب  تسوت  راسخر 

تسا شوخ  ادخ  لوسر  نابز  اب  وت  حدم 

! نسح نسحلاوب ، دونش  وا  زا  دیوگ و  وا 

دنک يرترب  وت  تعاجش  رب  وت  ربص 

! نسح نکشربیخ ، يوزاب  هچرگا  يراد 

ییوت نوچ  فاصوا  رد  هک  ات  تسا  قیال  یک 

! نسح نم ، وچ  مه  نهد  زا  دزیرب  رهوگ 

مه بیرغ  زا  یملاع و  يانشآ  وت 

! نسح نطو ، رد  يرت  بیرغ  رتاهنت و 

زارد دنک  لسوت  تسد  وت  تبرت  رب 

! نسح نز ، درم و  ناوج ، ریپ و  ادگ و  هاش و 

ییوت ییوت  دمحم  لامج  ۀنییآ 

ییوت ییوت  دمحم  لآ  میرک  هللااب 

مود دنب 

يردیح نآرق  همطاف  تسد  يور  رب 
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يربمیپ هیبش  ردقچ  نم ! ياقآ 

زبس هتشگ  وت  لامج  تشهب  زا  ییابیز 

يرترب نسُح  زا  یلو  نسح  دوب  تمان 

داب تادف  ناشورف  نسُح  مامت  ناج 

يرورپ نسُح  نسح  لامج  اب  هک  قحلا 

تدیوگ اشامت و  وحم  هتشگ  بوقعی 

يرهطا يارهز  فسوی  وت  نم ! يالوم 

حلص مایق و  رد  وت  تعاطا  دوب  بجاو 

يربکا دنوادخ  یلو  دوخ  وت  اریز 

ربص دیلک  مایق و  غیت  تسوت  تسد  رد 

يربهر یماما و  نیسح ، رب  وت  یتح 

همطاف ردق ، فرش و  تمصع و  دهز و  رد 

يردیح گنج ، رد  ییافطصم و  ربص ، رد 

هک ار  وت  ردق 
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تتبرغ رهش  نطو  تسه 

يرواب قوف  وت  هک  دننک  یمن  رواب 

نسح ای  تسوت  سفن  رد  ریثک  ریخ 

يرثوک دنزرف  رثوک و  ياپ ، هباترس 

! فدص همطاف  لسر ! متخ  رون  يایرد 

يرهوگ وت  ار  فدص  هناگی  نآ  هک  قحلا 

همطاف بلق  یلع  تسه  نیسح و  ناج 

يررکم لوسر  وت  مروخ  یم  دنگوس 

تسا دمحم  تیور  وربا و  مشچ و  هن  اهنت 

تسا دمحم  تیوخ  قطنم و  مارم و  قلخ و 

موس دنب 

تسوت عیقب  ياوه  لاح و  هرامه  ار  لد 

تسوت عیقب  ياه  هرجنپ  تشپ  راگنا 

دنشک یم  راوید  هچ  وت ز  عیقب  رود 

تسوت عیقب  يارس  نحص و  دوجو ، کلم 

دوخ ناج  قمع  زا  دشک  یم  هک  سفن  هعیش 

تسوت عیقب  يازف  حور  میسن  ییوگ 

دنک یم  زان  ناهج  ود  یهاشداپ  رب 

تسوت عیقب  يادگ  هک  يا  هتسکش  لد  نآ 

دش بارخ  ترازم  يانب  رگ  تسین  مغ 
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تسوت عیقب  يانب  هتسکش  لد  رهرد 

نسح ای  میتفگ  همه  افص  هورم و  رد 

تسوت عیقب  يافص  تسافص  رگا  ار  ام 

میهن ور  وت  میرح  هب  ات  میتسیک  ام 

تسوت عیقب  ياپ  ۀتسکشرس  لیربج ،

میهد یمن  مه  ار  وت  رازم  زا  تشخ  کی 

تسوت عیقب  يازج  هب  مک  دلخ  غاب  دص 

تسا همطاف  مان  وت  تبرت  لوخد  نذا 

تسوت عیقب  ياعد  نیسح ، ای  ياوآ 

همطاف ربق  وگب  كاخ و  رس ز  رادرب 

؟ تسوت عیقب  ياجک  عیقب ، رد  هتفخ  يا 

تسامش رئاز  ام  لد  رتوبک  بش  ره 

تسوت عیقب  ياوه  لاح و  میور  اجره 

ربص باتک  نودرگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2117 

http://www.ghaemiyeh.com


دنز یم  هسوب  ار  وت 

دنز یم  هسوب  ار  وت  ربق  رود  ز  مثیم » »

----------

تنسح يادخ  نسح  هدناوخ  يا 

( حدم ) تنسح يادخ  نسح  هدناوخ  يا 

تنسح يادف  ناهج  ود  ناج 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هدید  رگنشور 

تنسح يامن  ادخ  تآرم 

هیآ هیآ  ءاب ،  هطقن  زا 

تنسح يانث  رد  همه  نآرق 

زور بش و  ناگراتس ،  ناطلس 

تنسح يادگ  کلف  جوا  رب 

تکانبات يور  ندید  اب 

تکاخ هب  ادخ  هم  هداتفا 

یناج باتفآ  وت  هرذ ،  ام 

ینارک یب  رحب  وت  هرطق ،  ام 

یهلا تفایض  هام  رد 

ینابزیم وت  ادخ  قلخ  رب 

تنج لها  بابش  ياقآ 

ینامسآ نیمز و  يالوم 
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ینورب ینورد و  هگآ ز 

ینایع یناهنز و  اناد 

يرون ياه  هیآ  هژاولگ 

یناکمال مزب  رگنشور 

وت يدمرس  نسح  هنیئآ 

وت هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدمحم مدق  هب  ات  رس 

ناراد هزور  غارچ  مشچ و  يا 

ناراو دیما  همه  دیما 

قح ینامهیم  هرفس  يا 

ناراب هلال  وت  شوخ  يوب  اب 

يراذگ نآ  رب  اپ  وت  هک  يراخ 

ناراهب لگ  زا  دوب  رت  شوخ 

تمحر وفع و  دیون  وت  دیع 

ناراک هانگ  هلسلس  رب 

دیحوت غرم  یحو ،  نشلگ  رد 

ناراسخاش هب  دنک  وت  حدم 

یبارت وب  غارچ  مشچ و  وت 

یباتفآ يادخ ،  هام  رد 

هنوگچ نم  عبط  وت  حدم 

هنوگچ نخس  اب  وت  فاصوا 
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ندید تسه  هکنانچ  وت  نسح 

هنوگچ ننملاوذ  رهظم  يا 

یئاتکی و
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منادن تا  هولج 

هنوگچ نمجنا  هدرب ز  لد 

ناج وت  رهم  مسج و  هرسکی  ام 

هنوگچ نت  دوش ز  رود  ناج 

رود موش  مینارب  هک  مریگ 

هنوگچ نسح  ای  وت  يوک  زا 

هشیمه نم  هانپ  تساج  نیا 

هشیمه نم  هاگن  تسوت  وب 

تمایق ات  هدنز  وت  حلص  اب 

تماما توبن و  دیحوت و 

یئالبرک تسار  وت  هاگره 

تماقتسا تابث و  ربص و  رد 

يدینش انشآ  مانشد ز 

تمارک زا  شیدز  دنخبل 

مخ دشن  تثداوح  شیپ  دق 

تماق تسار  هشیمه  ورس  يا 

نمشد بیصن  دش  وت  حلص  اب 

تمادن تلذ و  یئاوسر و 

دوب نیماسم  حتف  هن  حلص  نیا 

دوب نید  حالص  مسق ،  هللااب 
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تگنچ هب  کلف  هن  هتشر  يا 

تگنج حلص و  نیهر  مالسا ، 

دوب يا  هزات  مایق  وت  حلص 

تگنس هب  ودع  رس  دروخ  نآ  ز 

ینآ دوبن  مسق  هللااب 

تگنرد قح  نید  يرایرد 

تلذ هک  تتزع  هب  دنگوس 

تگنن تسا  رگمتس  شیپ  رد 

نیا زج  دوبن  ودع  بلق  رب 

تگندخ تحلصم  شکرت  رد 

یمایق یحلص و  ربهر  وت 

یماما ام  هب  تهج  ود  ره  زا 

یتسشن نیز  ردص  هب  هک  يزور 

یتسسگ ودع  فص  هرابکی 

ار يرگشل  تشپ  هنت  کی  دوخ 

یتسکش يدناسر و  كاخ  رب 

نمشد يوس  هب  فرط  راچ  زا 

یتسب ار  مشخ  ردنت  اب 

تفگیم هداتف  اپ  هک ز  سک  ره 

یتسد وت  ار  يادخ  هللااب 
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زور کی 
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يداتس قح  ساپ  هب 

یتسشن نید  ظفح  هب  زور  کی 

یهلا وت  مایق  حلص و  يا 

یهاشداپ تادخ  يوس  زا 

دیاب مادم  وت  تعاط  رد 

دیاب مارتحا  وت  مکح  زا 

وکین توکس  ینک  حلص  رگ 

دیاب مایق  ینک  گنج  رو 

تفررگا ماین  رد  وت  ریشمش 

دیاب ماینرد  همه  غیت 

ار ام  ماما و  ناگمه  رب  وت 

دیاب ماما  زا  يربنامرف 

هرامه هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدمحم مالسا 

دیاب مادتسم  وت  طخ  رد 

وت زا  تعاجش  وتز  ربص  يا 

وت زا  تعاطا  دوب  دیحوت 

تیادف نایناهج  ناج  يا 

تیادگ لئاس  همه  ملاع 

ناراک هانگ  هگ  هیکت  يا 

تیافص اب  عیقب  راوید 
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تتسد لذب  هب  کلف  مشچ  مه 

تیاپ كاخ  هب  کلم  يور  مه 

ردارب ردام و  با و  ودج ، 

تیابر لد  لامج  قاتشم 

رشحم زور  هب  دوبن  نایرگ 

تیارب زا  دیرگب  هک  یمشچ 

میوشب ار  شیوخ  همان  ات 

میوربآ وت  مغ  کشا  دش 

یئامنهر وت  هدشمگ و  ام 

یئاود وت  درد و  هرسکی  ام 

ایرد وت  کچوک و  هرطق  ام 

یئام باتفآ  وت  هرذ ،  ام 

يزیزع وت  لیلذ و  دبع  ام 

یئامه وت  فیعض و  روم  ام 

تجاح باب  وت  اعد  ضرع  ام 

یئاشگ هرگ  وت  رجاع و  ام 

هللا هجح  نیما و  یطبس و 

یئابتجم یکذ و  يرب و 

تغاد شقن  لد ز  هیاریپ 

تغارچ یب  رازم  عمش  لد 
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ام شوخ  رکذ 
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تسوت تیاکح 

تسوت تیاور  ام  لد  فرح 

تسا هاوگ  ادخ  یهت  تسد  اب 

تسوت تیالو  ام  هیامرس 

میداهن قح  يوس  هک  ماگ  ره 

تسوت تیاده  زا  مسق  هللااب 

یناتسآ يوس  همه  تسد 

تسوت تیانع  رب  همه  مشچ 

شنیرفآ تسخن ،  زور  زا 

تسوت تیار  لظ  هب  هدنیاپ 

میراک هنگ  همه  هکنآ  اب 

میراد هانپ  تمرح  درگ 

رود وت  لامج  زا  دب  مشچ  يا 

رون ایبنا  مشچ  هب  هداد  يا 

یسوم لحک  وت  مرح  درگ 

روط بنیز  وت  مدق  كاخ 

دابآ وت  تیاده  هب  یتیگ 

رومعم وت  تیالو  هب  تنج 

هدنکف وت  قشع  ینیریش 

روش نامسآ  نیمز و  لها  رد 
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نسح یلجت  زا  يوترپ  هم 

روک تخر  تلجخ  ز  دیشروخ ، 

درآ هچنآ  ره  نابز  هب  مثیم ) )

دراد وت  تیانع  فطل و  زا 

----------

راکشآ دنوادخ  لامج  تخر  رد  يا 

( حدم ) راکشآ دنوادخ  لامج  تخر  رد  يا 

راگدیرفآ زا  وت  نسح  هب  نیرفآ  يا 

نادواج ِرمع  تسفن  زا  هتفرگ  نآرق 

راوتسا هدیدرگ  وت  ِّیتسود  هب  نامیا 

اهراب وت  نابل  هب  بل  هداهن  دمحا 

رامش یب  هسوب  تنهد  زا  هتفرگ  ردیح 

وا وت ، وت ، تسه ، وا  هک  نیسح  وت و  زا  ریغ 

راوس یبن  شود  هب  هتشگن  یسک  زگره 

دنک یم  رخف  شمرک  رب  میرک  درم 

راختفا وت  رب  مرک  هدرک  هک  یتستیک  وت 

دنا ملاع  نامیرک  هلمج  لوسر  لآ 

راگزور هب  یلوسر  لآ  میرک  دوخ  وت 

باوج یهد  تمارک  فطل و  هب  ار  مانشد 
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راسمرش وت  دوج  ترثکز  دوش  نمشد 

ریقف هرفس ي  مه  ییادخ و  تبحص  مه 

رایرهش شرع ، رد  یقلخ و  رای  شرف ، رد 

ور هداهن  تمودق  كاخ  هب  کلم  روح و 

راودیما تعیقب  باب  هب  رشب  ّنج و 

ربص ِمشچ  وت  ياپ  هب  توکس  رد  ملح و  رد 

رایتخا وت  تسد  هب  دربن  رد  حلص و  رد 

ردب حتف  وت  حتف  ربیخ و  گنج  وت  گنج 

راقفلاوذ وت  غیت  ردیح و  تسد  وت  تسد 

غورف دهد  تیاده  غارچ  وت  ربص  زا 

راهب دوش  تیالو  ِنازخ  وت  حلص  اب 

تساور یک  هّیواعم  رانک  رد  وت  مان 

راوخز رتراوخ  وا  یتسا و  لُگ  زا  رتهب  وت 

دنه روپ  هدوب  وا  همطاف  كاپ  لجن  وت 

ران میحج  زا  وا  يرون و  تشهب  زا  وت 

شتضهن هب  نیسح و  هب  مروخ  یم  دنگوس 

رادیاپ وت  ربصز  حلصز و  دش  مالسا 

توکس رد  دیشوج  وت  حلصز  یبن  ربص 

رازراک هب  دیآ  وت  تسدز  یلع  مرز 

رت تخس  گنج  زا  وت  حلص  دوب  هللاو 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2129 

http://www.ghaemiyeh.com


رادتقا ّزع و  فرش و  تعاجش و  نآ  اب 

نیسح ای  تسین  نیا  زج  نیمه و  دوب  هللااب 

رابتعا وت  مایق  حلصز و  دوب  ار  نید 

دوب شیوخ  گنن  وت و  لالج  زا  هگآ  رگ 

راب رازه  ار  دوخ  وت  مرش  مصخ  تشک  یم 

تسا وت  نآ  زا  تماما  دربن ، رد  حلص و  رد 

راد رایتخا  ییوت  دربن  رد  ربص و  رد 

تسوت مایق  حلص و  هجیتن ي  زا  هللاو 
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راب تفرگ  ینیسح  بالقنا  لخن  رگ 

تربارب ارهز  لتاق  دوب  رمع  کی 

رابکشا مشچ  ار  وت  دوب و  رورس  ار  وا 

ماش رهظ و  حبص و  ره  هب  هریغم  ندید  اب 

رارش کلف  رب  ترگج  زا  دیشک  یم  رس 

دنلب دش  هچوک  رد  یناث  تسد  هک  یتقو 

راضتحا ماگنه  وت  رهب  دوب  هک  ییوگ 

ماقتنا دنتفرگ  وت  رهطا  ّدج  زا 

راوشوگ دنتسکش  وت  ردام  شوگ  رب 

ردپ یمولظم  مغ  رد  تفر  وچ  ردام 

رات ماش  وچ  تمشچ  هب  تشگ  دیپس  حبص 

هتسیرگ ایرد  یهام  وت  تبرغ  رب 

رامش یب  هودنا  مغ و  يا  هدید  هک  سب  زا 

وت نایعیش  لد  هب  نوخ  درک  وت  ربص 

رآرب يا  هلان  نطو  بیرغ  يا  هظحل ، کی 

یط تشگ  رمع  تمغ  درد و  هظحل  هظحل  اب 

راز هلال  تشط ، ترگج  هراپ ي  هراپ  زو 

جوف جوف  تخیر  تندب  رب  هک  اهریت  نآ 

راز راز  هیرگ ، تنت  مخز  رهب  دندرک 

تا هزانج  رب  افج  ریت  هک  ات  دیراب 
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رارق یب  ساّبع  فک  رد  تشگ  ریشمش 

اهراب تشُک  ار  وت  مصخ ، هک  هن ، راب  کی 

راثن تهر  رد  ناهج  ِناج  هظحل  هظحل  يا 

عیقبلا هضور  رد  وت  نانمشد  هک  ادرد 

رازم نآ  زا  مریگب  هسوب  دنتشاذگن 

دهد یمن  ار  امش  ّیتسود  هظحل  کی 

راد زارف  مثیم »  » رس دور  رگا  رمع  کی 

----------

وت يالتبم  قشاع و  ناگتسکشلد  لد  يا 

( حدم  ) وت يالتبم  قشاع و  ناگتسکشلد  لد  يا 

وت يافص  سفن  زا  وربآ  هتفرگ  حور 

ناقشاع قشع  همغن 
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وت يالو  همزمز 

وت يالو  زا  معن  رد  یملاع  دوبن  دوب و 

نسح ام  بلق  هبعک  وت  بیرغ  مرح  يا 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

تبل زا  هتفرگ  هسوب  یضترم  یلع  هک  يا 

تبکم هتسجخ  هتشگ  ایبنا  متخ  هناش 

تبش ره  راک  هدمآ  ناسک  یب  نان  ندرب 

تبر ای  ياه  همزمز  نایسدق  شوگ  ولول 

نسح  ، اعد رگد  راب  ناوخب  ناوخب  اشگب  بل 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

ملگ وت  قشع  مغ  اب  دش  هتشرس  لزا  زور 

ملد نشور  غارچ  وت  غارچ  یب  عیقب 

ملفحم مادم  لقن  وت  قشع  ثیدح  لقن 

ملئاس هک  یتیانع  ما  هدنب  هم  یتمارک 

نسح ای ،  شیوخ  رد  زا  نارم  ارم  نارم  ارم 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

دنک ادخ  ادخ  ادخ  ملد  هدیرپ  غرم 

دنک ادص  ار  وت  ار  وت  ددرگ  هنیدم  درگ 

دنک ادف  ارم  ارم  تمدقم  هب  ادخ  هکلب 

دنک ادج  مرس  رگا  راب  رازه  کلف  غیت 
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نسح ادج  یمد  وت  زا  موش  یمن  موش  یمن 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

وت رازم  هدش  هتسش  همطاف  کشرس  هب  يا 

وت رارق  یب  رئاز  نامزلا  بحاص  يدهم 

وت راوج  رد  هرامه  ایلوا ء  برق  تشهب 

وت راید  رد  هدوبن  رت  بیرغ  یسک  وت  زا 

نسح انشا ،  ریغ و  بش ز  زور و  هدیشک  متس 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

يا هدیشک  الب  هوک  اضر  هناش  هب  هک  يا 
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يا هدینش  نابز  مخز  ناگراتس  زا  رتشیب 

يا هدید  هظحل  هب  هظحل  یمه  لد  مخز  هب  مخز 

يا هدیرب  لد  همه  زا  یلو  انشآ  همه  اب 

نسح ار  وت  لد  تخوس  يا  هرارش  زا  یسک  ره 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

تتیاکح همزمز  نایسدق  تاولص  يا 

تتیانع زا  لجخ  دش  مه  زوت  هنیک  نمشد 

تتیالو زا  يا  هرفس  نامسآ  تفه  هنیس 

تتیامح یلع  لثم  سکچیه  درکن  هچ  زا 

؟  نسح ارچ  ار  وت  تشک  وت  يافو  یب  رسمه 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

دنک الم  رب  هرسکی  ار  مصخ  شقن  وت  ربص 

دنک البرک  مایق  تضهن و  راک  حلص ت 

دنک یضترم  يوزاب  تردق  لقن  وت  گنج 

؟ دنک ارچ  ارچ ،  نوچ و  وت  حلص  گنج و  هب  یسک 

نسح ای ،  تسادخ  مکح  وت  مایق  وت  دوعق 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

وت قشع  راید  كاخ  دش  هکنآ  لاح  هب  اشوخ 

وت قشع  راثن  دنک  ناج  هکنآ  لاح  هب  اشوخ 

وت قشع  رارش  هتشگ  لد  هک  ییوت  ییوت  ییوت 
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وت قشع  راد  مثیم "  " منم منم  منم  منم 

نسح ادف ،  تمدق  رد  منک  ناج  هک  یتیانع 

نسح یبتجم ،  ماما  همطاف  لآ  میرک 

----------

یلع نبا  نسح  ای  ادف  تناهج  ود  يا 

( حدم  ) یلع نبا  نسح  ای  ادف  تناهج  ود  يا 

یلع نبا  نسح  ای  ادخ  ربص  رهظم 

فرش رحب  هس  ّرُد  فلخ  ار  ادخ  ریش 

یلع نیا  نسح  ای  ایربک  ۀنیآ 

نیس لزا  نسح  وت  ياح 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2136 

http://www.ghaemiyeh.com


دبا ّرس  وت 

یلع نبا  نسح  ای  يدهلارون  وت  نون 

تازفناج بل  لعل  تابرلد  خر  رهم 

یلع نبا  نسح  ای  یفطصم  هگ  هسوب 

ردپ تسد  يور  هگ  لوسر  شود  رس  هگ 

یلع نیا  نسح  ای  یضترم  رب  هب  هگ 

مایق دوعق و  هب  مه  مایپ  توکس و  هب  مه 

یلع نبا  نسح  ای  ادتقم  يا  همه  رب 

تسا وت  ربق  ام  هبعک ي  تسا  وت  ربص  ام  هوسا ي 

یلع نبا  نسح  ای  تسام  بلق  وت  عیقب 

رتروهشم همه  زا  ردپ  نوچ  مرک  هب  يا 

یلع نبا  نسح  ای  اور  نک  ام  تجاح 

دارملا باب  وت  باب  دابعلا  ریخ  وت  دبع 

یلع نبا  نسح  ای  اشگ  لکشم  وت  تسد 

رگدادیب لد  رب  رگد  يریت  وت  حلص 

یلع نبا  نسح  ای  اقب  ار  نید  وت  ربص 

ملد متسه  هک  هچ  ره  ملباقان  هدنب ي 

یلع نبا  نسح  ای  انشآ  دوب  وت  اب 

دوب مانشد  وت  رجا  دوب  مارکا  وت  راک 

یلع نبا  نسح  ای  اخس  دوج و  همه  يا 
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ینک رگ  بجع  تسین  ینک  رّرکم  ملح 

یلع نبا  نسح  ای  اطع  ار  دوخ  نمشد 

تسود وت  اب  دوش  هک  ات  تسوپ  هب  دجنگن  مصخ 

یلع نبا  نسح  ای  ارو  يزاون  هکسب 

افج هدید  همه  زا  افص  قدص و  وت  راک 

یلع نبا  نسح  ای  افو  هدرک  همه  اب 

دوبن رتمک  وت  حلص  دورد  ترازم  هب  يا 

یلع نبا  نسح  ای  البرک  تضهن  ز 

رای تلد  رد  همه  ِمخز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2138 

http://www.ghaemiyeh.com


تلتاق هدش 

یلع نبا  نسح  ای  افج  زا  ار  وت  تشک 

دیسر تداد  هب  رهز  دید  وچ  ار  تیسک  یب 

یلع نبا  نسح  ای  اهر  مغ  زا  يدش  ات 

دش بآ  یکدوک  هب  دش  باتیب  وت  بلق 

یلع نبا  نسح  ای  اه  هچوک  طسو  رد 

وت نامشچ  شیپ  هک  وت  ناج  لد و  تخوس 

یلع نبا  نسح  ای  اپ  ارهز ز  داتف 

تسا یناث  وت  لتاق  تسا  یناج  رگا  هدعج 

یلع نبا  نسح  ای  ار  وت  مام  تشک  هک 

نیک هار  زا  دیآ  هک  نیا  دوب  یبن  رجا 

یلع نیا  نسح  ای  اهریت  تندب  رب 

هتخاس هتخوس و  هتخابلد  مثیم » »

یلع نبا  نسح  ای  امش  رهب  هدیصق 

----------

تادخ نسح  خر  هدنزورف ز  يا 

( حدم  ) تادخ نسح  خر  هدنزورف ز  يا 

تادفب ناشورف  نسح  همه  يو 

ینمملاوذ هنیآ  رگ  هولج 

ینسح رد  نسح  قرف  ات  ياپ 
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يرصب غورف  وت  ار  یفطصم 

يرسپ لوا  مود و  یصو 

تمرح كاخ  تسا ز  يدرگ  دلخ 

تمرک رحب  تسا ز  یجوم  خرچ 

وت هیاریپ  هولج ز  ار  رهم 

وت هیاس  زا  همه  شباتفآ 

وت ینامهم  هرفس  ناضمر 

وت ینارون  هرهچ  شلعشم 

تسود هنشت  دوب  هک  يراد  هزور 

تسوا يراطفا  وت  قشع  شتآ 

تهمز رتهب  خر  يادف  يا 

تهر كاخ  ادخ  ناراد  هزور 

تشهب هناسفا  تمغ  دلخ  هب  يا 

تشز ییابیز ،  وت  راسخر  شیپ 

تناریو لد  يدیح و  وت  جنگ 

تناریح همه  هدیدان  يور 

رب نوخ  وت  ياهمغ  يا ز 
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كاخ لد 

كاچ هدز  نابیرگ  ربص  هجنپ 

تربص زا  هدش  هناوید  ربص 

تربق رانک  هدروخ  نوخ  ملح 

تسا يرسو  رس  شرد  وت  گنج  حلص و 

تسا يرثا  دنادب  هک  ره  ار  ود  ره 

گنج شتآ  نآ  رد  وت  حلص  ياپ 

گنس هب  دروخ  نارگ  دادیب  رس 

مایق هب  دوعق و  هب  یماما  وت 

مالس وت  مایق  هب  دوعق و  هب 

سب یناریم و  وت  مکح ،  بکرم 

سب ینادیم و  وت  حلص ،  ای  گنج 

تخاسن وت  مایق  حلص و  اب  هک  ره 

تخانشن ار  تا  هبترم  ادخب 

راکیپ رد  ردپ  دننام  هک  وت 

رارشا رب  يدز  گرم  هلعش 

يدیشاپ مه  رافک ز  فص 

يدیدرگ لمج  گنج  حتاف 

يدرک یط  هپس  بلق  ات  هار 

يدرک یپ  ار  هشیاع  هقان 
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نیفص رد  تیروآ  مزر  ا ي ز 

نیفرط زا  دنلب  ریبکت  گن  اب 

یتسا هلا  دسا  لجن  هکوت 

دوبن یتسا  هلا  دی  دنزرف  هک  وت 

میب نمشد  زا  تلد  رد  دوبن 

میلست يدرگ  هک  حلص  ینکن 

یهللا یلو  لاح  ره  هب  وت 

یهاگآ ینک  حلص  ای  گنج 

تسادخ یحو  شنخس  وک  یفطصم 

تسار هب  هتفگ  نیا  وت  ناش  رد  هتفگ 

ماما هزیکاپ  ود  دنا  نینسح 

مایق هب  دوعق و  هب  ار  ناگمه 

تشهب ناناوج  عمش  تخر  يا 

تشهب ناناوج  عمج  دیس 

لوسر قح  رب  مود  یصو 

لوتب يارهز  لوا  رسپ 

مانشد مغر  رب  یتسه  هک  وت 

ار دوخ  مصخ 
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مالس فطل  زا  ینک 

تسوکن هکسب  زا  وت  قلخ  تفص و 

تسود نمشد ،  تهگن  کی  زا  دوش 

مبا ما و  نم و  وت  يادف  يا 

مبش زور و  بل  هب  وت  يانث  يو 

مولظم لوا  ردپ ،  زا  دعب  وت  يا 

موصعم نیمراهچ  رون و  نیموس 

نادنخ تنسح  هب  كالفا  رهم 

نایرگ تدایب  رحب  یهام 

نوخرپ تربص  ربص ز  رگج 

نوگلگ تمرش  ملح ز  هرهچ 

کشر همه  تارزم  قاشع  لد 

کشا همه  تعیقب  ناراب  بآ 

غاد وت  يانمت  هب  ار  اه  هنیس 

غارچ وت  رازم  ار ز  اه  بلق 

تمرک زا  موش و  يدرگ  شاک 

تمرح رانک  هب  منیشنب 

زارد ياهبش  هب  هام  وچ  شاک 

زاین يور  تمرح  اب  متشاد 

مزوس یغارچ  دننام  شاک 
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مزورفا تمرح  رد  یبش  ات 

يرحس میسن  دننام  شاک 

يرذگ تیوک  رس  رب  متشاد 

متفا ترانک  کشا  وچ  شاک 

متفا ترازم  كاخ  يور  رب 

وت تبرت  رب  همه  اهناج  يور 

وت تبرغ  زا  همه  اهلد  زوس 

گنس تبرض  اب  هک  تسین  نآ  تبرغ 

گنر ددرگ  نیبج  نوخ  زا  هرهچ 

ناوج غاد  زا  هک  تسین  نآ  تبرغ 

نامک هصغ  زا  دوش  اباب  دق 

ین رسرب  رس  هک  تسین  نآ  تبرغ 

یط نمشد  هپس  اب  دنک  هر 

مولظم يدرف  هک  تسا  نآ  تبرغ 

مومسم شرای  هنیک  زا  دوش 

نتشک زا  دعب  هک  تسا  نآ  تبرغ 

ندب هب  درابب  ریت  شراب 

دیراب ز ریت 
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تندب رب  سب 

تنفک اب  یکی  تشگ  تندب 

دش هتخورف  ملا  زا  اه  هنیس 

دش هتخود  مه  هب  توبات  نت و 

نوخ یتسه ،  لد  وت  دایب  يا 

نوریب دح  زا  تمغ  باسح  يو 

دوب نوخ  تیارب  هک  دمحا  بلق 

دومرف ملاع  مدرم  همه  هب 

دننایرگ همه  هک  رشحم  زور 

دننادنخ نسح  نازیر  کشا 

زورما مثیم "  " هتخوس ررش  نیز 

زوسم شادرف ،  هب  وت  اهلاراب 

----------

نسح مامت ، وت  هب  تمارک  يا 

( حدم ) نسح مامت ، وت  هب  تمارک  يا 

نسح ماع ، صاخ و  وت  يادگ  يو 

ار همطاف  یلع و  لوسر و  يا 

نسح مالک ، نیرت  شوخ  وت  مان 

لد هبعک  وت  رئاز  یب  ربق 

نسح مارحلا ، دجسم  تمرح 
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نیسح ماما  رگ  تسین  بجع  نیا 

نسح مایق ، دنک  تیاپ  شیپ 

ینسُح رد  نسُح  قرف  ات  ياپ 

نسح مان ، هداهن  تیادخ  هک 

دریگ یم  لالج  نآ  اب  هبعک 

نسح مارتحا ، وت  رازم  زا 

تیبلا لها  میرک  وت  یتسیک 

نسح مالغ ، ار  وت  نم  متسیک 

یبش هنیدم  رد  هک  مراد  تسود 

نسح مالس ، مهد  ترازم  هب 

نک معیقبلا  هضور  رئاز 

نسح ماما ، يدیس ، يدیس ،

راذگم نک و  مَرَک  مدوب  وت  اب 

نسح مامت ، دوش  مرمع  وت  یب 

نک ملوسر  هیرذ  كاخ 

نک ملوبق  مسق ، ارهز  ناج 

يردپ نتشیوخ  دادجا  هب  وت 

صخش هب  وت 
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يرسپ ربمایپ 

یموصعم هس  لد  زیزع  وت 

يرهگ ار  رون  يایرد  ود  وت 

یلع ماما  اپ  هب  ات  رس  وت ز 

يربمایپ رس  هب  ات  اپ  وت ز 

اضر ربص و  ماما  یماما  وت 

يرگداد يادخ  ِیلو  وت 

ینطو رد  هشیمه  بیرغ  وت 

يرفص رد  دیهش  ماما  وت 

دیوگ وت  غارچ  یب  تبرت 

يرت بیرغ  البرک  هش  زک 

تشهب لها  بابش  گرزب  وت 

يربهار هار  ناریپ  هب  وت 

مسق ربص  راگدنوادخ  هب 

يرفظ بحاص  ربص  رد  وت  هک 

ادخ لوسر  هراپ  رگج  وت 

يرحس هراتس  ارهز  هب  وت 

دیوگ تا  هراپ  هراپ  رگج 

يرگج نوخ  رای  تسد  زا  وت  هک 

تسا رت  تخس  مایق  زا  وت  ربص 
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تسا رگج  هتخل  هتخل  مدهاش 

تنت ناج و  هب  ادخ  مالس  يا 

تنسَح خر  رد  نسُح  همه  يا 

تلد مخز  هراتس  رهپس و  وت 

تنمجنا غاد ، یغارچ و  وت 

يا هتخوس  عمش  وچمه  ترکیپ 

تنهریپ نورد  رد  دش  بآ 

تخیر یم  نورب  رگج  ياه  هراپ 

تنهد زا  هراپ  هراپ  لد  اب 

دیرگ یم  وت  رب  رحب  یهام 

تنطو رد  هرامه  یبیرغ  هک 

دزوس یم  تیب  لها  رگج 

تنتخوس دای  هب  تمایق  ات 

افو رهم و  باوج  رد  افج  هگ 

هاگ
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تنخس خساپ  مانشد 

ماک هب  هنیک  رهز  بآ ، ضوع 

تندب رب  ریت  تخیر  لگ ، ياج 

دندرک یم  هیرگ  وت  رب  اهریت 

تنفک زا  يراج  دوب  ناشکشا 

دوبن دوبن  سک  چیه  رواب 

تنت هب  نینچ  دوش  تراسج  هک 

وت هزات  مخز  هب  نمشد  ریت 

وت هزانج  زا  هدنمرش  تشگ 

تراّوز باتفآ  هم و  يا 

تراوید هب  رس  قلخ  همه  يا 

عیقب غارچ  هتخوس  رگج 

تراّوز ياپ  ياج  اه  مشچ 

تخوس یم  رحس  ات  عمش  نوچ  شاک 

ترات بش  لد  رد  ام  لد 

داب تیادف  مردام  ردپ و 

ترازآ دیسر  سک  ره  هک ز 

مخز دز  یم  هریغم  دنخرهز 

تراز لد  رب  ریشمش  وچمه 

نطو بیرغ  يا  میرگ  یم  وت  هب 
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ترای تبقاع  تشک  ار  وت  هک 

دشاب تا  هراپ  هراپ  رگج 

ترایسب ياه  هصغ  هصق 

دروخ ارهز  هک  يا  یلیس  نآ  زوس 

تراسخر هام  هب  يرمع  دوب 

مرج هچ  هب  یلع ،  لد  غاب  لگ 

تراخ همه  نیا  تفر  رگج  رد 

کشا دزیر  هرامه  مثیم "  " مشچ

ترابنوخ مشچ  ود  رب  وت و  رب 

نسح دوب  وت  نداد  ناج  رمع ،

نسح دوب  وت  نمشد  مه  رای 

----------

نسح ای  رواد  نسح  لامک  يا 

( حدم  ) نسح ای  رواد  نسح  لامک  يا 

نسح ای  ربمیپ  اپ  ات  رس  يا ز 
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لسر متخ  ۀنیس  يور  هب  يا 

نسح ای  رگید  نآرق  تتروص 

نینمؤملاریما نوچ  تعاجش  رد 

نسح ای  ربیخ  حتف  دیآ  وت  زا 

ناهج ِناج  يا  وت  هاگشرورپ 

نسح ای  رهطا  يارهز  نماد 

البرک مایق  اروشاع  گنج 

نسح ای  ردارب  نوچ  دیآ  وت  زا 

مایق نوخ و  البرک  کی  وت  حلص 

نسح ای  ردیح  زاجعا  وت  گنج 

حلص گنج و  نیا  قح  نید  عافد  رب 

نسح ای  ربارب  دش  مه  اب  ود  ره 

ار وت  هدناوخ  لسر  متخ  یفطصم 

نسح ای  ربهر  حلص ، مایق و  رد 

نینمؤملاریما ربص  وت  ربص 

نسح ای  ردام  ثاریم  وت  مزع 

نم رهب  تعیقبلا  باب  ۀیاس 

نسح ای  رتهب  هبعک  باتفآ  ز 

بش زور و  تغارچ  یب  ربق  رود 

نسح ای  رپ ، ملد  غرم  دنز  یم 
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عیقب تشپ  رد  هک  رئاز  نآ  شوخ  يا 

نسح ای  رد ، دنز  بش  ياه  همین 

انشآ ره  هناگیب و  ره  هک  يا 

نسح ای  رّرکم  تمانشد  هداد 

نامسآ مشچ  کشا  ياج  هک  يا 

نسح ای  رتخا  هدناشفا  تمغ  رد 

یهد یم  تغارچ  یب  رازم  زا 

نسح ای  رسارس  اه  لد  رب  رون 

وت دای  اب  دوش  یم  رشحم  زور 

نسح ای  رثوک  هعیش  مشچ  کشا 

تا هتفگان  یفخم و  ياهزوس 

نسح ای  رذآ  هنیس  رب  دنز  یم 

دوب نایرگ  وت  رهب  زک  يا  هدید 

نسح ای  رشحم  زور  نایرگ  تسین 

يا هدروخ  يرمع  هک  ییاه  لد  نوخ 

تخیر تناهد  زا 
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نسح ای  رخآ 

سک تسین  ناماما  رد  تباب  دعب 

نسح ای  روای  رای و  یب  وت  لثم 

ترسمه تسد  هب  مه  نآ  وت  لتق 

نسح ای  رواب  هنوگ  نیا  یک  دوب 

وت مومسم  نت  رب  یمرج  هچ  اب 

نسح ای  رپ ، ات  تسشنب  نیک  ریت 

ار وت  ات  دش  ادا  یبرقلا  يذ  ّقح 

نسح ای  رکیپ  هب  دمآ  نیک  ریت 

تتبرت رانک  رد  دش  یم  شاک 

نسح ای  رس  هنیس و  رب  مدز  یم 

مرک زا  یتیبلها  میرک  وت 

نسح ای  روآ  رب  ار  ام  تجاح 

ریگب ار  مثیم »  » تسد رشحم  زور 

نسح ای  رواد  تسد  یتسه  هک  يا 

----------

نسح ادخ  لیمج  لامج  رهظم  يا 

( حدم ) نسح ادخ  لیمج  لامج  رهظم  يا 

نسح ایربک  هنیآ  وت  تعلط  يو 

قح يوک  قاشع  هبعک  وت  رد  كاخ 
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نسح الو  لها  هلبق  وت  خر  رهم 

لالجلاوذ تاذ  فرط  زا  دینش  خساپ 

نسح ادص  دز  ار  وت  هک  يا  هتسکش  لد  ره 

هاگ چیه  هار  دوبن  ار  مهو  هک  اجنآ 

نسح ادتقم  یئوت  يربهر و  وت  مئاد 

شرع نانکاس  یلا  رحب  نایهام  زا 

نسح اسم  حبص و  هب  وت  مغ  رد  دنیرگ 

همطاف وت  يور  هب  تخود  هدید  هدنخ  اب 

نسح یفطصم  تبل  هب  دز  هسوب  هیرگ  اب 

میسن رب  دوخ  اب  وت  عیقب  زا  رگ  يدرگ 

نسح ار  هدرم  دنک  هدنز  هک  بجع  دوبن 

لد لها  مشچ  وت  تبرغ  دای  هب  دیرگ 

نسح ام  بلق  رد  وت  ربق  غارچ  دزوس 

درگ
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بش زور و  هتسب  شرد  هک  وت  میرح 

نسح ایبنا  هلسلس  دنا  هتسب  فص 

لزا زا  دیدرگ  وت  ربص  تابث و  حلص و 

نسح البرک  هعقاو  راذگ  ناینب 

ناهج رد  وت  زا  یلع  دعب  هنامز  مشچ 

نسح ادخ  قحب  هدیدن  رت  مولظم 

مرج مادک  اب  تمرک ،  رب  ریغ  مچش  يا 

؟  نسح انشآ  زا  يا  هدینش  اه  مانشد 

تنمشد يوس  درب  هنیس  تسد  تساوخ  نآ 

نسح اصع  تیاپ  يور  رب  درشف  کی  نیا 

ور شیپ  هب  تبیطخ  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

نسح یضترم  تردپ  رب  داد  مانشد 

انشآ رای  ار  وت  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

نسح افج  رهز  هب  تشک  رام و  دیدرگ 

شیوخ تسد  ردارب ه  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

نسح اهریت  تندب  زا  دیشک  نوریب 

ملا نیزو  تشگ  یکی  ریت ، نت ز  توبات و 

نسح ات  ود  دش  نامک  وچمه  نیسح  دق 

راد زارف  رب  شنت  ادج ز  دوش  ناج  رگ 

نسح ادج  زگره  وت  دوش ز  یمن  مثیم ) )
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ینمجنا لد  تمزب  یعمش و  وت 

( حدم ) ینمجنا لد  تمزب  یعمش و  وت 

نمچ تدوجو  کُلم  يرورس و  وت 

وت يوسیگ  رطع  ِيوب  زا  زاجح 

نتخ رد  نتُخ  رد  نتُخ  رد  نتُخ 

راهچ ره  طخ  لاخ و  خر و  نیبج و 

نسح رد  نسح  رد  نسح  رد  نسح 

عبط ِناسورع  فلز  وت  فصو  هب 

نکِش رد  نکِش  رد  نکِش  رد  نکِش 

وت حدم  ِرهوگ  نمجنا  ره  هب 

نهد رد  نهد  رد  نهد  رد  نهد 

تفگ کلف 
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تسیک رازلگز  لگ  نیا 

مشچ هب  شنیب  ِرون  ییوت  ار  یلع 

نت هب  نیریش  ناج  ییوت  ار  یبن 

نالک درخ و  وت  ياطع  نیهر 

نز درم و  وت  يوک  رس  يادگ 

نامداش تخُر  زا  ادخ  ّیلو 

نز هسوب  تبل  رب  ادخ  لوسر 

لوسر رهپس  نارتخا  رد  وت 

نمجنا هم  رشحم  ِموی  یلا 

مالّسلاراد وت  هاگن  زا  میحج 

نزحلا تیب  وت  دوجو  یب  نانج 

همطاف دونشب  ردپ  يادص 

نخس ییوگ  وت  وا  رضحم  رد  وچ 

زارفرس دش  مالسا  وت  ربصز 

نک هشیر  متس  رفک و  وت  حلص  هب 

باتک باسح و  دشاب  وت  تسد  هب 

نَلَع ّرس و  تسوت  هنییآ ي  رد 

تسوت صخش  هدنزارب ي  تماما 

نهریپ شتماق  رب  هک  هبعک  وچ 

تتسود نمشد و  زا  هک  اغیرد 
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نحم لالم و  جنر و  دوب  لد  هب 

یتسیز يدروخ و  نوخ  هک  اغیرد 

نطو رد  هناخ و  رد  هنابیرغ 

کلف دزیر  هک  رواب  دوب  اجک 

نگل رد  ار  وت  ياه  هراپ  رگج 

تخیر تشط  رد  هک  اغیدر  اغیرد 

نمی قیقع  تناهد  جرُدز 

قیقع يراج  تشگ  تبل  لعلز 

نمسای دش  خرس  تلد  نوخز 

وت عییشت  هب  نمشد  هک  اغیرد 

ندب اب  ار  توبات  تخود  مه  هب 

ریت كون  زا  لگ  راثن  ياج  هب 

نفک باجح  زا  دیرد  ار  تنت 

نابغاب دز  هلان  رگج  زوسز 

نرتسن دش  هدرزآ  راخ  زا  هک 

ریت جامآ  وت  مسج  زور  نآ  دش 

هتسب یلع  تسد  هک 
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نسر رد  دش 

غارچ ترازم  درادن  هچ  رگا 

نمجنا ره  هب  تدای  تسا  غارچ 

ناج ياپ  ات  هک  یهاگن  مثیم »  » هب

نسح ای  تیمولظم ، هب  دیرگب 

----------

نسح ای  تسوت  مرح  زا  یناشن  تّنج 

( حدم ) نسح ای  تسوت  مرح  زا  یناشن  ّتنج 

 نسح ای  تسوت  مرک  لئاس  سودرف 

دوجو ملاع  نیمز  نامسآ و  هن  اهنت 

 نسح ای  تسوت  ملع  ۀیاس  ریز  رد 

عیقب ایبنا  لد  هنیدم ، ادخ  شرع 

 نسح ای  تسوت  مرح  نشور  عمش  ناج 

ماش حبص و  دنیوگ  وت  يانث  رگا  ملاع 

 نسح ای  تسوت  ِمک  رشح  زور  حبص  ات 

تسا دمرس  دنوادخ  نسح  تاپ  هب  اترس 

تسا دّمحم  يامن  ْمامت  ۀنییآ 

دنا هدیرفآ  تنهد  رد  رون  يایرد 

دنا هدیرفآ  تنخس  رد  یحو  تایآ 

تسایربک نسح  ۀنیآ  تاپ  هب  اترس 
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دنا هدیرفآ  تنسح  نت  جنپ  نیب  رد 

ار حیسم  یسیع  ینامسآ  سافنا 

دنا هدیرفآ  تندز  مد  ياه  هظحل  زا 

تسرد ار  بوقعی  ةدید  ود  ییانیب 

دنا هدیرفآ  تنهاریپ  رطع  يوب  زا 

ایبنا متخ  يوزرآ  ضایر  ورس 

دنا هدیرفآ  تنمسای  تشهب  غاب 

يردیح ارهز و  دّمحم و  ۀنییآ 

يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچره  زا 

یتماما سمش  تّوبن و  ۀموظنم 

یتماقتسا فرش و  تّزع و  يوگلا 

دنتمارک حور  هک  میرک  هدراچ  رد 

یتمارک اطع و  فطل و  هب  رتروهشم 

لگ ناتسوب  دوش  میحج  وت  مان  اب 

یتمایق عیفش  هاگن  کی  هب  اهنت 
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سنا نج و  تادابع  مامت  وت  رهم  یب 

یتمارغ نایز و  ریغ  تسین  رشح  رد 

منک یم  زان  نانج  ضایر  رب  رشح  ات 

یتماقا تعیقب  هب  یبش  مدشاب  رگ 

وت عیقب  يارس  نحص و  رگا ز  مرود 

وت عیقب  ياه  هرجنپ  هب  دَوب  ممشچ 

دوخ نایشآ  ملد ز  غرم  حبص ، زور  ره 

وت عیقب  ياوه  هب  دنک  یم  زاورپ 

شرئاح ناویا  هبق و  تسین  هکنآ  اب 

وت عیقب  يافص  هبعک ، درب ز  تقبس 

ترئاز كاخ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

وت عیقب  يادف  هب  یملاع  ناج  يا 

تسایبنا حور  تمرح  رئاز  هتسویپ 

تسایربک شوغآ  وت  میرح  مسق  هللااب 

يربمیپ ناج  ییادخ و  رهظم  وت 

يردیح تسد  رس  هب  یفطصم  نآرق 

یمرکم لوسر  ِیصو  نیمود  مه 

يرهطا يارهز  ۀلالس  نیلوا  مه 

یحو نابز  اب  ار  وت  حدم  دورس  دیاب 

يرتارف کیالم  سنا و  نج و  فصو  زک 
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دوش یم  رادید  وت  نسُح  هب  ادخ  نسُح 

يرهظم وت  ار  ادخ  دودح  یب  نسُح  نوچ 

وت مایق  مه  ادخ  مکح  تسوت  ربص  مه 

يربهر الوم و  همه  رب  لاح  ود  ره  رد 

تسا رگید  رفک  دوخ  وت  راک  هب  ارچ  نوچ و 

تسا ربکا  دنوادخ  راک  هب  ارچ  نوچ و 

 نسح ای  هدنیاپ  وت  ربص  هب  قح  نید  يا 

 نسح ای  هدنیآ  تضهن  ثیدح  تربص 

فالغ رد  دنوادخ  غیت  دوب  وت  ربص 
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 نسح ای  هدنبوک  ۀبرض  مصخ ، هب  تحلص 

منک یمن  رواب  هیواعم -؟ وت و  حلص 

 نسح ای  هدنکفارس  تسوت  راک  نمشد ز 

رفک مامت  دوخ  وا  ینید و  مامت  دوخ  وت 

 نسح ای  هدنزورف  رهم  وت  یگریت ، وا 

رادیاپ وت  دوجو  هب  قح  دوب  دوب ، ات 

 نسح ای  هدنز  تمد  نید ز  تسه  تسه ، ات 

تسوت ماین  رد  اج  همه  قح  ریش  ریشمش 

تسوت مایق  حلص و  وریپ  هرامه  مثیم » »

----------

نسح ماما  ادخ  لوسر  مشچ  غارچ و 

( حدم ) نسح ماما  ادخ  لوسر  مشچ  غارچ و 

نسح ماما  ادتقم  کلم  سنا و  نج و  هب 

متسد دوش ، ادج  رس  رگا  مراب  رازه 

نسح ماما  ادج  ددرگن  وت  نماد  ز 

ادخ فطل  ز  ام ، میدوبن  هک  نامز  نآ  رد 

نسح ماما  ام  هب  دش  اطع  وت  تیالو 

رامیب دوش  رگا  احیسم  تسین  بیجع 

نسح ماما  افش  دریگ  وت  يوک  كاخ  ز 

تسوت تمارک  هرفس  امس  ضرا و  مامت 
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نسح ماما  امش  زا  ریغ  هب  تسیک  میرک 

مه نمشد  هک  موش  تمیرک  قلخ  يادف 

نسح ماما  ایح  توفع  ترثک  دنک ز 

يردپ نآ  يادف  مناج  هبترم  رازه 

نسح ماما  انشآ  ارم  وت  اب  درک  هک 

میلک هنیدم  رئاز  دوب  روط  هوک  ز 

نسح ماما  اور  تجاح  وت  يوک  هب  دوش 

؟ يراّوز تسین  وت  عیقب  رود  هتفگ  هک 

نسح ماما  ایبنا  همه  دنا  هداتس 

دنگوس وت  غارچ  یب  مرح  ِتبرغ  هب 

ره هک 
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نسح ماما  ای  تسوت  مرح  یلد 

دنراتفرگ ناربمغیپ  هک  رشح  زور  هب 

نسح ماما  ادص  قیالخ  دننز  ار  وت 

دیسوب ار  وت  بل  مشچ و  تروص و  ناهد و 

نسح ماما  ادخ  لوسر  راب  رازه 

تسا یسک  مار  هشیمه  تباجا  ِفاق  يامه 

نسح ماما  اعد  دَناوخ  وت  میرح  رد  هک 

امرف یتمارک  دّمحم  لآ  میرک 

نسح ماما  ادگ  مشاب  وت  يوک  هب  نم  هک 

دوب وت  ربص  توکس و  حلص و  يرادیاپ و  ز 

نسح ماما  البرک  هعقاو  روهظ 

ربص همه  وت  مایق  دربن و  تسوت  توکس 

نسح ماما  اقب  تیالو  وت  زا  تفرگ 

تساه توافت  لد  مخز  نت و  مخز  نایم 

نسح ماما  اود  دریذپن  لد  مخز  هک 

دنتشک ناتسود  لیخ  ادخ  هب  نانمشد ، هن 

نسح ماما  اهراب  نابز ، مخز  ار ز  وت 

روهشم دش  هدعج »  » دنچ ره  وت  لتق  گنن  هب 

نسح ماما  ار  وت  لوا  زا  تشک  هریغم » »

رگج مخز  موجه  نآ  اب  هک  دوبن  اور 
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نسح ماما  افج  رهز  هب  دنشک  ار  وت 

نیسح شود  هب  وت  كاپ  نت  دوبن  اور 

نسح ماما  اطخ  ریت  هناشن  دوش 

نطو بیرغ  يا  وت  لثم  هک  تساوگ  ادخ 

نسح ماما  انشآ  زا  سک  هدیدن  متس 

وت تبرت  رانک  میرگب  هک  یتارج  هن 

نسح ماما  ازع  مریگب  هک  یتصخر  هن 

راّوز ادص  یب  کشا  اب  هتخوس  عمش  وچ 

نسح ماما  اپب  ترازم  رود  هداتس 

ردقچ
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هعیش دونشب  وت  رازم  رود 

نسح ماما  ازسان  امش  نانمشد  ز 

وا لد  نامه  دَوب  مثیم »  » تورث مامت 

نسح ماما  اب  زور  ره  بش و  ره  تسه  هک 

----------

تسا یکی  ننملاوذ  دحا  قلاخ  هکنانوچ 

( حدم  ) تسا یکی  ننملاوذ  دحا  قلاخ  هکنانوچ 

تسا یکی  نسَح  ناشورف  نسُح  مامت  نیب 

نمچ نمچ  لد  لگز  دوش  رگا  ملاع 

تسا یکی  نمچ  ورس  وت  لثم  نسح  غاب  رد 

وت يوب  لثم  لگ  نمرخ  رازه  نیب 

تسا یکی  نمسای  لگ  رطع  فیطل  يوب 

نمجنا تنارازه  یملاع و  هام  وت 

تسا یکی  نمجنا  هم  هک  قفتم  دنیوگ 

نت جنپ  نیب  ار  وت  يور  دید  هک  سک  ره 

تسا یکی  نت  جنپ  هنیآک  درک  رارقا 

نامسآ تفگ  دش و  همین  ود  ادخ  هام 

تسا یکی  نم  هام  يُرپ  هراتس  زا  دنچره 

تسا رکیپ  هس  ار  یبن  یلع و  وت و  هچرگ 

تسا یکی  ندب  رد  یبن  یلع و  وت و  ناج 
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جنپ دناوتاب  اسک  ریز  هک  نتراچ  نآ 

تسا یکی  نخس  انامه  دیدحاو  رون  کی 

تسوت يوربور  يا  هنیآ  بیغ  رارسا 

تسا یکی  نلع  ّرِس و  وت  شیپ  یهّللا و  نیع 

وت تسد  هنرو  ار  وت  تسد  تسب  وت  ربص 

تسا یکی  نکش  ربیخ  ردیح  ياه  تسد  اب 

تسوت عیقب  رد  نم  لد  منک  رفس  اجره 

تسا یکی  نطو  اهنت  رفاسم  نیا  رب  يرآ 

وچ يدرم 
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تسین تسین  وت  نیسح و  باب و  ّدج و 

تسا یکی  نز  هقیدص  ترضح  لثم  هکنانوچ 

تسا نم  یناملسم  رهُم  تبث  وت  رهِم 

تسا یکی  ندش  ناملسم  رفک و  قیرط  وت  یب 

نسح ای  وت  فصو  لباق  تسین  دنچره 

تسا یکی  ندع  ّرُد  و  مثیم "  " قیقع اجنیا 

----------

نیا تسا  نمچ  نارازه  ورس  یلو  ورس ، کی 

( حدم  ) نیا تسا  نمچ  نارازه  ورس  یلو  ورس ، کی 

نیا تسا  نمجنا  رازه  هام  یلو  هام ، کی 

نیا تسا  نت  جنپ  همه  رون  یلو  رون ، کی 

نیا تسا  ندب  رد  یلع  حور  یلو  حور ، کی 

نیا تسا  نهد  نیریش  نکفاروش و  خرابیز و 

نیا تسا  نسح  نشور  وت  مشچ  ادخ  هام  يا 

تسا میظع  تسا  میظع  تسا  میظع  قلخ  نیا 

تسا میرک  تسا  میرک  تسا  میرک  دنزرف 

شلامج ناتسب  لگ  دمحا  ۀسوبلگ 

شلاصخ قلُخ و  ِفُحُص  زا  یقرو  نآرق 

شلامج وحم  یلع  ارهز و  ربمغیپ و 

شلالح تسا ، هداد  همطاف  وا  هب  هک  يریش 
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شلامک جوا  همه  ماهوا  زا  رتالاب 

شلآ دمحا و  مرک  وا  فک  يراج ز 

دینیبب دییایب  تساربک  رشحم  نیا 

دینیبب دییایب  تسارهز  فسوی  نیا 

هنیدم رات  بش  هب  هدیمد  دیشروخ 

هنیدم رادیب  لد  غارچ  هدیدرگ 

هنیدم راوید  یحو ز  لگ  هدیئور 

هنیدم رادید  هب  هنییآ  کلم  لیخ 

هنیدم راوز  هدش  نالوسر  حاورا 

هنیدم راونا  رد  قرغ  کلف  هدیدرگ 
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بشما رمق  دّمحم ، تسد  رس  هب  دبات 

بشما ردپ  دش  یلع  دییوگب  کیربت 

كرابم داب  ترثا  یهلا  حبص  يا 

كرابم داب  ترهگ  توبن  رحب  يا 

كرابم داب  ترمث  تیالو  غاب  يا 

كرابم داب  ترمث  ییادخ  هام  يا 

كرابم داب  ترمق  تمصع  ۀسمش  يا 

كرابم داب  ترسپ  یمارگ  دالیم 

دمآ نسح  دمآ  نسح  ناشورف ! نسُح  يا 

دمآ نت  هب  دّمحم  ناج  شندمآ  اب 

درک اعد  مانشد  خساپ  رد  هک  تسا  نیا 

درک ایح  مرش  یب  نمشد  زا  هک  تسا  نیا 

درک افو  دید و  افج  هتسویپ  هک  تسا  نیا 

درک اعد  دید و  متس  قلخ  زا  هک  تسا  نیا 

درک ادخریش  یلع  راک  نامه  ربص ، رد 

درک الب  برک و  ةزجعم  نامه  حلص ، رد 

تسا مارح  تسا  مارح  حلص  دنک ، گنج  رگ 

تسا مایق  تسا  مایق  مکح  دنک ، حلص  رو 

تمالس تفای  ادخ  نید  نسح ، حلص  زا 

تمایق يانعم  هب  تسیمایق  حلص  نیا 
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تماهش تشاد  یلع  دننامه  هکنآ  اب 

تماما كاپ  فلخ  نآ  دید  هک  ملظ  ره 

تمارک درک  ادخ  نید  دوش  ظفح  ات 

تماق هثداح  ره  هب  تشارفارب  هوک  نوچ 

دوب نِحم  قرغ  نطو و  بیرغ  هکنآ  اب 

دوب نسح  خیرات ، ربهر  نیرتزوریپ 

تشاد اضر  ربص و  ۀمکُحم  ۀمکحَم  وا 

تشاد اپ  هب  دیحوت  مچرپ  اضر  ربص و  اب 

رد
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تشاد ادخ  مکح  نابز  هب  شمایق  حلص و 

تشاد امس  ضرا و  همه  هب  تیالو  هتسویپ 

تشاد ادهش  ماما  هب  تماما  لاس  هد 

تشاد ادن  هفرط  نیا  هتخوس  ةرجنح  رد 

میادخ نوناق  رگایحا  متسیک  نم 

میالب برک و  ۀعقاو  رگداینب 

مربص ربهر  یلع  ریشمش  ثراو  نم 

مربص رهظم  ادخ  هب  ار  ادخ  تاذ  نم 

مربص رکیپ  رد  ییابیکش  حور  نم 

مربص ردام  ردپ و  ربص  ثراو  نم 

مربص رگشل  رفظ  حتف و  بحاص  نم 

مربص ردیح  مه  مریشمش و  ردیح  مه 

دوب یلزا  يادخ  ربص  نامه  ربص  نیا 

دوب یلع  ریشمش  هللا و  مالک  ریسفت 

ردیح يوزاب  نم  يوزاب  دَوب  هکنآ  اب 

رکیپ هب  تسییادخ  تسد  ارم  هکنآ  اب 

ربیخ هزغ و  زا  رت  تخس  دَوب  ربص  نیا 

رگید قدنخ  دُحا و  کی  دَوب  ربص  نیا 

ربکا ِهللاراث  تضهن  دَوب  ربص  نیا 

ربمیپ نآرق و  هب  مالسا و  هب  دنگوس 
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میرادن هّیواعم  دادیبز  میب  ام 

میراذگب تحار  ار  رگمتس  هک  اشاح 

تسام رمث  تداهش  مییالو و  لخن  ام 

تسام ررش  ام  سفن  ره  ودع  ناج  رب 

تسام رپس  ام  رگج  دیآرب  ریت  نوچ 

تسام رفسمه  رطخ  جوم  الب  رحب  رد 

تسام رگد  هاوگ  زین  لمج  راکیپ 

تسام ردپ  ردیح  هک  میسارهن  زگره 

نم منکش  ربیخ  ردیح  یلع  يوزاب 
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نم منسح  نم  منسح  نم  منسح  مثیم » »

----------

تبیصم

تسا نم  هآز  رو  هلعش  یشتآ 

( تبیصم ) تسا نم  هآز  رو  هلعش  یشتآ 

تسا نز  درم و  ناج  هب  شرارش  هک 

عیقب هب  لد  هنیدم ، يوس  مشچ ،

تسا نخس  مه  هظحل  هظحل  نسح  اب 

بش ره  وا  ِغارچ  یب  تبرت 

تسا نم  بلق  غارچ  ناج و  عمش 

لد لفحم  عمش  هلان ، اب  هلعش 

تسا نمجنا  لُقن  گشا ، رهوگ 

نّوینیسح مد  تسا و  رفص 

تسا نسح  نسح  هلان ي  اج  همه 

ییایرد نایهام  هیرگ ي 

ییاشامت دوب  شیازع  رد 

دریگ یم  هناهب  بشما  ملد 

دریگ یم  هنابز  نآ  زا  هلعش 

مادم هلان  ِنامک  زا  هآ  ریت 

دریگ یم  هناشن  ار  مرگج 
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عیقبز يرتوبک  بشما  ییوگ 

دریگ یم  هنایشآ  ملد  رد 

نسح ماما  لد  ِمخز  لُگ 

دریگ یم  هناوج  مدوجو  رد 

هدرک ارم  لد  ِدصق  هّصغ 

دریگ یم  هنایزات  فک  هب  مغ 

میرگ یم  هنیس  زوس  زا  بشما 

میرگ یم  هنیدم  بیرغ  رب 

تساهنت نم  ناگدید  رد  گشا 

تساهنت نخس  ینادنز و  هلان 

زیرب کشا  هنیدم  نامسآ 

تساهنت نمجنا  رد  ارهز  هام 

دنیرگ یم  رحب  هب  مه  نایهام 

تساهنت نطو  رد  هک  یبیرغ  رب 

يوگ خساپ  هنیدم  يا  ماوت  اب 

تساهنت نم  ماما  میوگ  هک  هب 

دنیوگ یم  رهش  راوید  رد 

تساهنت نسح  یفطصم ، تّما 

دنیایند دبع  قلخ ، اجک  ره 

دنیاهنت قیرط ، نایداه 
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دندوب شنت  یمخز  اهریت 

دندوب شنماد  فقو  اهگشا 

ینمشد هب  دّحتم  نانمشد 
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شا

دندوب شنمشد  رای  ناتسود 

مانشد ییور و  ود  ّیشک و  قح 

دندوب شنشلگ  هب  ییاهراخ 

امن تسود  نانمشد  رسمه و 

دندوب شنتشک  رهب  نیمک  رد 

افج راخ  نابز و  غیت  مخز 

دندوب شنشور  مشچ  لد و  رد 

وا تبرت  رانک  ات  اهریت 

وا تبرغ  رهب  دندرک  هیرگ 

وا رهطا  ّدج  وچ  تلحر  درک 

وا رس  رب  بارخ  دش  نامسآ 

ارهز شردام  هک  كدوک  دوب 

وا ربارب  نیمز  شقن  تشگ 

تسکش هک  یمد  دش  هراپ  شرگج 

وا ردام  شوگ  هب  هراوشوگ 

تسا یناث  هریغم و  وا  لتاق 

وا رسمه  هرابود  ار  وا  تشُک 

عمش وچ  رهز  رارش  زا  رت  شیپ 

وا رکیپ  دوب  هدیدرگ  بآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2178 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نسح  ردپ  تبرغ  ثراو 

تسا نسح  رت  بیرغ  ردارب  زا 

يدرک ردپ  نوچ  ربص  نسح ! ای 

يدرک ربمایپ  نید  ظفح 

ار هیواعم  هتسبان ي  ِتشم 

يدرک رتزاب  قلخ  ِرب  رد 

يداد رمث  ار  رون  رجش 

يدرک روراب  وت  ار  نید  لخن 

الب برک و  مایق  زا  رت  شیپ 

يدرک رگد  یتضهن  اپ  هب  وت 

يدیشخب تایح  مّرحم  هب 

يدرک رفس  رفص  هام  هب  ات 

دش مغ  هناخ ي  دیحوت  کلم 

دش مّرحم  تمتام  زا  رفص 

وت برای  كاچ  هنیس  نامسآ 

وت بش  ره  زیر  کشا  بش  غرم 

دننامیا تابث و  حلص و  ربص و 

وت بتکم  راد  هنییآ  راچ 

تسادخ لوسر  هسوب ي  لگ  شقن 

رب نیسح و  يولگ  رب 
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وت بل 

تشط رد  ار  وت  لد  ياه  هراپ 

وت بنیز  بلق  هراپ  دش  دید و 

رگج زوس  هب  دز  دایرف  رهز 

وت بت  شتآز  تخوس  یم  مه  بآ 

تسیرگ وت  متام  هب  تقلخ  ّلک 

تسیرگ وت  مغ  زا  مه  مغ  ادخ  هب 

تناراد هیالط  زا  کَلَم  يا 

تنارای ناحتما  وت  ربص 

نسح ياوناب  دیحوت  غرم 

تناراسخاش درِگ  ناوخ  حدم 

تقلخ ملاع  ّیمیرک و  وت 

تناراوخ هزیر  لیخ  زا  همه 

تگرج زا  هلال  غاب  کی  تشط ،

تناراهب لُگ  لد  هراپ ي 

تسد رس  رب  هفیقس  نامک  اب 

تناراب ریت  درک  نود  مصخ 

تردپ اب  ضغب  ّیفالت  هب 

ترگج دش  هراپ  هراپ  تبقاع 

وت ِرورپ  رادتقا  ِردپ 
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وت ردام  لثم  تشاد  يرسمه 

دوب هک  بابر  هفطاع  ناهج  کی 

وت ردارب  رگنس  مه  رای و 

شیوخ هناخ ي  بیرغ  يا  ییوت  نیا 

وت رسمه  داد  رهز  ار  وت  هک 

لد نیگنس  رای  هک  يدوب  وت  نیا 

وت رکیپ  ناج و  هب  دز  دش  رام 

تسشنب اهلاس  هک  يدوب  وت  نیا 

وت رد  رب  موش  ِدغج  نوچ  هدعج 

تخوس مغ  نیا  زا  نایعیش  رگج 

تخورف تسپ  دیزی  رب  ار  وت  وک 

تنت مخز  راد  مخز  اهریت 

تنفک ندب  تبرغ  رب  تخوس 

راهب ربا  وچ  وت  هب  دیاب  هیرگ 

تنمچ رب  هلمح  درک  نازخ  هک 

دشوج یم  هک  همطاف ! فسوی 

تنهریپ رات  رات  زا  تمصع 

دوبک سای  غاد  هچوک ، هّصق ي 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2181 

http://www.ghaemiyeh.com


تنهد زا  تخیر  تشگ و  لد  ِنوخ 

دیشک هنوگچ  متریح  رد  همه 

تندب زا  ردارب  ار  اهریت 

دوزف تیب  لها  غاد  رب  غاد 

دوبن عیقب  رد  ساّبع  شاک 

هدید رفص  هم  ارهز  تخد 

هدید ربمایپ  ِگرم  غاد 

شلد ِنوخ  تشط ، ود  رانک  رد 

هدیدرگ هناور  شمشچ  ود  زا 

ادهّشلادّیس سار  یکی  رد 

هدید رگج  هراپ ي  یکی  رد 

دیزی تسد  هب  نارزیخ  هبوچ ي 

هدید رز  تشط  نادند و  بل و 

هدرب رتشیب  جنر  زا  جنر 

هدید رت  تخس  غاد  زا  غاد 

تسشنن اپز  هگلتق  رد  هک  وا 

تسدز ربص  مامز  اجنیا  داد 

ار نآرق  توص  نآرق و  دید 

ار نادند  ّرُد  نارزخ و  بوچ 

داد رس  ادّمحماو  هلان ي 
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ار نابیرگ  دز  كاچ  لد  وچمه 

دوبن نیسح  رس  هاگن  رگ 

ار ناج  ُدب  هداد  تسد  زا  بنیز 

هفوک رد  دایز  نبا  بوچ 

؟ ار ناشطع  نابل  نآ  دوبن  سب 

یهدن يا  هظحل  تسد ، زا  مثیم » »

ار نایرگ  مشچ  نازوس و  ِلد 

يرادازع رد  گشا  ضوع 

يراج نک  هدید  وا  زا  لد  نوخ 

----------

نسح ماما  نسح ، اپارس  يا 

( تبیصم ) نسح ماما  نسح ، اپارس  يا 

نسح ماما  نمجنا ، ره  هام 

شیوخ رسمه  لیتق  هناخ  هب  مه 

نسح ماما  نطو  بیرغ  مه 

وت تبرغ  دای  هب  یتسه  کلم 

نسح ماما  نزحلا  تیب  همه 

راهب ربا  وچ  وت ، رهب  زا  دیرگ 

نسح ماما  نز  درم و  ةدید 

دیوگ تا  هراپ  هراپ  رگج 
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نسح ماما  نخس ، تیازع  رد 

دنراد وت  يازع  رد  نایهام 

نسح ماما  نسح » ای   » ۀلان

تسوت ةراپ  هراپ  بلق  رب  هیرگ 

نسح ماما  نم ، رمع  لصاح 

دندش وت  رکیپ  هب  تّدج  دعب 

نسح ماما  نزْهسوب  اهریت ،

دش نارابریت  هک  سب  تندب ،

نسح ماما  نفک  اب  یکی  دش 

دندرک یم  هظحل  هظحل  اهریت ،

نسح ماما  ندب  نآ  رب  هیرگ ،

ناور هدید  یتشاد ز  مغ  کشا 

نسح ماما  نهد  رد  لد  نوخ 

زاورپ رفص  رخآ  رد  درک 

نسح ماما  نت  تکاپ ز  حور 

تعییشت هب  لد  نوخ  زا  مثیم 

نسح ماما  نمسای ، دَروآ 

----------

نسح ای  وت  ماع  هرفس ي  تانیاک  يا 

( تبیصم ) نسح ای  وت  ماع  هرفس ي  تانیاک  يا 
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نسح ای  وت  ماقم  ملع و  مهو ، قوف  يا 

تفرعم رازلگ  یطوط  حیسم ، حور 

نسح ای  وت  مالک  تسم  میلک  ِناج 

وت يوخ  قلخ و  هتفیش ي  ود  افص  قدص و 

نسح ای  وت  مار  ریاط  ود  اضر  ربص و 

يردیح ارهز و  هنیس ي  يور  ِنآرق 

يربمیپ يامن  مامت  هنییآ ي 

ییوت شرهظم  دوب  بیغ  هک  لزا  نسح 

ییوت شرظنم  دنک  هولج  وچ  ادخ  يور 

نآ رون  تایآ  وت  رون و  باتک  نآرق 

ییوت شرهوگ  لک ، تمارک  می  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحا

وا ناج  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  تسادخ  ریش 

ییوت شرثوک  یلع و  رثوک  تسارهز 

مالس یلو  ره  یبن و  ره  تترضح ز  رب 

، یلع نبا  نسح  همطاف  دنزرف 
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مالس

يربکا دنوادخ  ّیلو  یتسیک  وت 

يربمیپ تلالج  ردق و  ملح و  ملِع و  رد 

یضترم راثیا ، تماقتسا و  ربص و  رد 

يرهطا يارهز  تلیضف ، تمصع و  رد 

تیب لها  نآرق و  بتکم  زورف  لعشم 

يردارب خرس  تضهن  راذگ  ناینب 

دوبن رگ  وت  توکس  ربص و  مایق و  حلص و 

دوبن ربخ  شمایق  نیسح و  تضهن  زا 

وت يادخ  مکح  وت  حلص  مایق و  دشاب 

وت ياضتقا  تحلصم و  تسادخ  مکح 

دوب نیسح  ِنآ  زا  حلص  دوب و  وت  زا  گنج 

وت ياج  هب  وا  يو و  ياج  وت  رگا  يدوب 

رت تخس  ریشمش  لّمحت  زا  وت  حلص 

وت ياه  لاس  لد  ِنوخ  دوب  وت  ربص 

تلهاله رهز  هزوک ي  دوب  ربص  نیا 

تلد زا  دز  یم  رس  دش و  یم  هلعش  زور  ره 

تسا تبرغ  راوخ ، نوخ  نمشد  ورود و  رای 

تسا تبرغ  رای ، ینمشد  هناخ  نیب  رد 

مصخ ِنعط  رایغا و  هدنخ ي  رای و  مانشد 
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تسا تبرغ  راکیپ  هنحص ي  هب  ندش  اهنت 

رت بیرغ  نابیرغز  نتشیوخ  رهش  رد 

تسا تبرغ  راصنا ، تتامش  مغ  هوک  اب 

رت تخس  گنس  رگج  زا  لد  ار  وت  مصخ 

رت تخس  گنج  زا  هیواعم  اب  وت  حلص 

ترهطا ّدج  لسر  متخ  ِتافو  زا  دعب 

ترس رب  تخیر  الب  گنس  هنتف  ِماب  زا 

غیت فالغ  شتآ ، هرارش ي  دگل ، برض 

تردام هب  دش  يوبن  تلاسر  رجا 

دش هّصغ  رمع  کی  سپ  زا  لتاق  ریشمش 

ردپ تماما  رجا 
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ترتسگداد

دوب ریذپ  لد  بجع  وت  تماما  رجا 

دوب ریت  ِناراب  لتاق و  رهز  مانشد و 

دش هرامش  یب  تلد  ياه  مخز  هک  ادرد 

دش هراتس  تکشرس  نامسآ و  تنامشچ 

تردام دروخ  نیمز  هچوک  نیب  هک  يزور 

دش هراپ  هراپ  ترگج  كدف  ذغاک  نوچ 

تخیسگ مهز  تدوجو  هچوک  نایم  يزور 

دش هرارش  رپ  تلد  هدعج  رهز  هب  يزور 

تشُک رای  زور  کی  نمشد و  تشُک  زور  کی 

تشک راگزور  ار  وت  رابود  هن  راب  کی 

هتسیرگ ایرد  یهام  وت  تبرغ  رب 

هتسیرگ ارهز  ردیح و  لوسر و  مشچ 

تلتاق تخیر  نآ  رد  رهز  هک  يا  هزوک  نآ 

هتسیرگ اهنت  ربهر  وت  رب  هتسویپ 

هتخود توبات  هب  وت  رکیپ  هک  يریت 

هتسیرگ الوم  وت  ياه  مخز  رهب  زا 

هتخیر ساملا  هذوسز ي  تلد  نوخ 

هتخیر ساّبع  بنیز و  نیسح و  گشا 

نیسحای تخیر  تنت  ناج و  هب  دش  هلعش  مغ 
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نیسح ای  تخیر  تنهد  زا  دش  نوخ  دایرف ،

ناتسودز تمالم  گنس  وت  خساپ  دش 

نیسح ای  تخیر  تنخس  ِرهوگ  هک  اج  ره 

لگ ياج  رهز و  زا  دش  هلال  غاب  وچ  تبلق 

نیسح ای  تخیر  تندب  رب  ریت  ناراب 

دنتخوس تیبیرغ  هب  اهریت  هکنآ  اب 

دنتخود توبات  هتخت ي  هب  ار  وت  مسج 

دوب وت  رورپ  مغ  لد  رد  هّصغ  رمع  کی 

دوب وت  رسمه  وت  لتاق  هکنیا  زا  مزوس 

ترهطا مسج  دوش  نفد  دنتشاذگن 

دوب وت  ردام  وت و  کِلم  هک  يا  هناخ  رد 
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نفد دندش  ارهز  لتاق  ود  وت  تیب  رد 

دوب وت  رتسگ  متس  مصخ  ياج  هن  اجنیا 

بابک دوش  یم  مرگج  مرب  اجک  مغ  نیا 

باتفآ رد  ترازم  وت  وت ، تیب  هب  نمشد 

تشاد باسح  یب  مغ  درد و  هک  یلع  الوم 

تشاد بآم  یمتخ  دمحا  تخد  وچ  يرای 

نیسح الب  جنر و  بئاصم و  ناهج  کی  اب 

تشاد بابر  نوچ  ینز  هک  نیا  زا  دوب  دونشوخ 

ترسمه هناخ  رد  هک  وت  رب  تسیرگ  دیاب 

تشاد باتش  هنیدم  بیرغ  يا  تلتق  رب 

دش بآ  وت  دوجو  داد  بآ  وت  رب  ات 

دش بابک  مثیم »  » لد مه  بآ ، بلق  مه 

----------

وت بل  زا  دفکش  یم  لسر ، متخ  ةدنخ 

( تبیصم ) وت بل  زا  دفکش  یم  لسر ، متخ  ةدنخ 

وت برای »  » زا دنز  رپ  کلف ، هب  یسیع  حور 

وت ِبکوکم  ِهر  ِشرف  دَوب ، دیشروخ  مشچ 

وت با  ّما و  وت و  يادف  هب  ملاع  ناج 

ینمجنا رازه  هام  ادخ ، مسا  رازه  هب 

ینسح ییادخ ، نسح  همه ، قرف  ات  ياپ 
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دریگ یم  ناج  وت ، كاپ  سفن  زا  یحو  غاب 

دریگ یم  ناما  ّطخ  امش ، رهم  زا  نمؤم 

دریگ یم  نابز  وت  حدم  هب  دواد  وچ  دص 

دریگ یم  ناور  وت  مشچ  شدرگ  زا  حور 

وت بت  بات و  ۀلعش  ۀتفیش  اعد  يا 

وت بکرم  یبن ، شود  دَُوب  هک  یتسه  هک  وت 

تیوخ تشهب  غاب  زا  لگ  هخاش  کی  ملح ،

تیوج رانک  هتسشنب  هک  هنشت ، کی  رضخ ،

تیور رهم  ز  زیچان ، ةّرذ  کی  رهم ،

تیوک كاخ  هب  هدنامرد ، لئاس  کی  هام ،

هتفرگ هولج  نارتخا ،
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وت تولج  زا  همه 

وت تولخ  مرح  راد  هنیآ  باتفآ 

دزان یم  تمرک  دوج و  هب  هتسویپ  دوج ،

دزان یم  تمدق  بارت  هب  يزارفرس ،

دزان یم  تمرحلا  تیب  هب  هبعک ، مرح 

دزان یم  تمد  ضیف  رب  هک  تساحیسم ، نیا 

وت تبرت  دَُوب  تسا  یهلا  کلم  اجک  ره 

؟ وت تبرغ  زا  رپ  تسا  هنیدم  رهش  ارچ  سپ 

یننملاوذ ۀنیآ  مدق ، هب  ات  رس ، هک  وت 

ینسَح رد  نسَح  ییادخ و  نسُح  ِدوخ  وت 

ینمجنا ره  دهاش  ینطو ، ره  رد  هک  وت 

ینطو بیرغ  ریصقت ، هچ  یمرج و  هچ  هب 

ترگج نوچ  هدش ، هراپ  نابز ، مخز  زا  تلد 

ترس هب  دمآ  هچ  هک  دنادن  تسنادن و  سک 

يدید ردام  ندروخ  کتک  هک  يدوب ، لفط 

يدید ردارب  غاد  ردپ و  مشچ  کشا 

يدید ربمیپ  لآ  رس  هب  دمآ  هچنآ 

يدید ردیح  ِییاهنت  تبرغ و  اه ، لاس 

وت لد  نوخ  وت ، توق  طقف  رمع  کی  دوب 

وت لتاق  وت ، رسمه  دش  هک  تفگ ، ناوت  هچ 
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ترگج ارهز ، فسوی  يا  دش  هراپ  اهراب 

تردپ رب  ودع  وت ، روضح  تفگ ، ازسان 

ترس تشپ  هدش  رام  همه  رای  ور ، شیپ 

ترتشیب لد ، هب  تسود  دز  هک  مخز ، اسب  يا 

دیرگ ارحص  هب  گنس ، تمغ  رگ ز  بجع  هن 

دیرگ ایرد  یهام  دوش و  نوخ  اه  بآ 

نسح تشک  ار  وت  راکمتس  خرچ  اهراب ،

نسح تشک  ار  وت  راوید ، رد و  يارجام 

نسح تشک  ار  وت  راصنا ، يدرد  یب  مغ 

نسح تشک  ار  وت  رای ، رگد  ریصقت  هچ  هب 

رب اه  لاس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2193 

http://www.ghaemiyeh.com


دندز ریشمش  هزین و  ترگج 

دندز ریت  تندب  رب  ناهج ، ناج  يا  هچ  زا 

موش وت  رازم  عمش  یبش ، هک  مراد  تسود 

موش وت  رات  بش  رد  ناشفْرون ، مزوس و 

موش وت  رارق  ربص و  یب  هتخاب ، لد  ناج و 

موش وت  راز  رئاز  مهن ، راوید  هب  رس 

منز راز  منک  هلان  رگج  زوس  زا  هچ  ره 

منز راوید  هب  هسوب  کی  هک  دنراذگن 

تسا رد  هن  قاور و  هن  غارچ و  هن  ار ، تمرح 

تسا رحس  میسن  تسا و  هام  وت ، ربق  رئاز 

تسا رظن  لها  ۀبعک  وت ، رئاز  یب  ربق 

تسا رگج  نینوخ  مثیم »  » لد نوخ  شا  هلال 

دزیخ ترازم ، كاخ  زا  هک  تسا ، هعیش  هآ 

دزیر تکاپ  تبرت  رب  هک  تسا ، يدهم  کشا 

----------

تسا نسح  رمث  ار  یحو  رجش 

( تبیصم ) تسا نسح  رمث  ار  یحو  رجش 

تسا نسح  رسپ  نیمود  یبن  هب 

ارهز ترضح  بلق  ةویم 

تسا نسح  ربمایپ  ناج  ِناج 
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یلع تسا و  دمحم  رسات  ياپ 

تسا نسح  ردپ  ردام و  یتسه 

دنیوگ یم  هنیدم  ياه  هچوک 

تسا نسح  رت  بیرغ  ردارب  زا 

ار وا  یکدوک  نس  رد  هکنآ 

تسا نسح  رگج  دش  هچوک  رد  هراپ 

تسیرگ دید و  هچوک  نیب  رد  هچنآ 

تسیرگن مه  نیسح  كاپ  مشچ 

****

شرگداد یح  دنوادخ  زج 

شرس هب  هدمآ  هچ  دنادن  سک 

ار وا  دندز  نابز  مخز  هک  سب 

شرگج نوخ  دوب  هدروخانرهز 

دز ار  شردام  هک  رگمتس  نآ 

شردپ رب  داد  مانشد  زاب 

تسود نمشد و  يافج  زا  اه  لاس 

ناور نوخ 
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شرت ِمشچ  ود  زا  دوب 

ارهز شردام  نفد  بش  زا 

شرپ لاب و  تخیر  دندید  همه 

یناحبس ّیلو  نآ  لتاق 

یناث هریغم و  تسا و  ذفنق 

****

شلد راب  دوب  هودنا  هوک 

شلد رارق  یب  دیدرگ  ربص 

دنتشگ دحتم  هک  اه  نازخ  سب 

شلد راهب  رب  دندرک  هلمح 

یلفط زا  هکلب  هن ! یناوج ، زا 

شلد راک  دوب  دوب و  نتخوس 

شهآ زا  تفرگ  شتآ  هزوک 

شلد رارش  زا  تخوس  یم  رهز 

مشچ هب  دنتسیرگ  یم  اه  کشا 

شلد رادغاد  دوب  مه  غاد 

وا رس  رب  مصخ ، دروآ  هچنآ 

وا رکیپ  ِنفد  هب  یفالت  دش 

****

دش ناراهب  شمد  زا  قلخ  هک  نآ 
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دش ناراب  هلال  ریت ، زا  شنت 

فرطراهچ زا  شتوبات  نت و 

دش نارای  شود  هب  نارابریت 

شلد غاد  هب  نوچ  درب  ورف  رس 

دش نارادغاد  وزج  مه  ریت 

نسح ماما  اب  تفگ  ناوتن 

دش ناراکبان  اه ز  متس  هچ 

متس ملظ و  ماما ، نآ  اب  تشگ 

دش ناراگزور  رود  رد  هچنآ 

دش نوگلگ  تشهب ، سای  نت 

دش نوخ  ۀمشچ  ود  مثیم »  » مشچ

----------

منسح یفطصم  دنزرف  همطاف  زیزع 

( تبیصم ) منسح یفطصم  دنزرف  همطاف  زیزع 

منطو رد  بیرغ  اما  مملاع  ماما 

دیشکن متسوا  لثم  یسک  هک  یلع  زا  سپ 

منم هنامز  ربهر  نیرت  هدیشک  متس 

لد رد  متشاد  هصغ  مغ و  رحب  رازه 

منهد زا  رخآ  تخیر  نورب  نوخ و  تشگ  هک 

روهشم متنج  سوواط  هب  قلخ  نایم 
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منمچ رد  هیاس  هدنکفا  مغ ،  موش  دغج  هک 

اجک
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هناخ رد  رای  هک  میوگ  هک  هب  مور 

منت ناج و  هب  افجرهز  هلعش  هدنکف 

نم هزانج  رب  دنراذگ  هک  لگ  ياج  هب 

مندب رب  ریت  داتفه  هبوچ  هدیسر 

رمع یمامت  رد  دوب  نیا  همه  نم  بیصن 

منزن مد  عمش و  وچ  مزوسب  عمج  نیب  هک 

نشور متبرت  هب  یغارچ  تسین  هچرگا 

منمجنا غارچ  تبحم  لها  مزب  هب 

رشحم رد  هراپ  هراپ  رگج  رب  تساور 

منفک هتشر  هتشر  زا  دشک  رس  هرارش 

تفگ ربمیپ  تیمولظم  تبرغ و  دایب 

منسح مغرد  دنیرگ  همه  نایهام  هک 

فیلات دش  هعیش  دایرف  و  مثیم )  ) زوس ز 

منحم ئو  هصغ  هودنا و  تبرغ و  باتک 

ناج نسح  دوب  رگج  نوخ  بش  همه  تتوق 

( تبیصم ) ناج نسح  دوب  رگج  نوخ  بش  همه  تتوق 

ناج نسح  دوب  رحس  مشچ  تمغ  نایرگ ز 

دش متس  هتسویپ  وت  هب  نمشد  تسود و  زا 

ناج نسح  دوب  ردپ  ثرا  وت  یمولظم 

دیزرل وت  كاپ  نت  دروخ  نیمز  هک  ردام 
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ناج نسح  دوب  رصب  کشا  تکمک  اهنت 

یپایپ ياه  نابز  مخز  زا  هنعط و  زا 

ناج نسح  دوب  رگد  مخز  تلد  هب  مد  ره 

ردارب مسج  زا  رت  حورجم  وت  بلق  دش 

ناج نسح  دوب  رت  هتخوس  ترگج  وا  زک 

مرحم دوب  یلع  نب  نیسح  هام  رگ 

ناج نسح  دوب  رفص  هام  وت  مغ  هام 

ریشمش مد  زا  دسر  مخز  شنت  هب  سک  ره 

ناج نسح  دوب  رگج  هب  هن ، نت  هب  وت  مخز 
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هریغم هناخ  رد  دجسم و  رد  هچوک و  رد 

ناج نسح  دوب  رظن  شیپ  ار  وت  هتسویپ 

تییادف راچ  یلع  نب  نیسح  هار  رد 

ناج نسح  دوب  رسپ  راچ  الببرک  رد 

تفگ یم  وت  نازوس  لد  زا  نخس  هک  مثیم " "

ناج نسح  دوب  ررش  هعیش  لد  هب  شرعش 

----------

مرگج هراپ  میارهز و  هراپ  رگج  نم 

( تبیصم  ) مرگج هراپ  میارهز و  هراپ  رگج  نم 

مرت مولظم  همه  زا  دوخ  مرای و  ار  همه 

لتاق رگمتس  رای  هگلتق و  ما  هناخ 

مرس هب  ات  اپ  ز  رهز ، ررش  زا  هتخوس 

بش همه  زور و  همه  مّرحم ، دوب  نم  رمع 

مرفص هام  هب  تشک  افج  رهز  زا  لتاق 

درک یم  تناها  هک  مدید  متسب و  ورف  بل 

مردپ رب  نم  همولظم  ردام  لتاق 

ار مناراهب  تشُک  نازخ  هک  يدوجو  اب 

مرگج نوخ  هلال ز  لگ و  غاب  دش  تشط 

یهنگ مرج و  هچ  هب  متشهب  سوواط  هک  نم 

؟ مرپ لاب و  نایخزود  ررش  زا  هتخوس 
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زور ره  یلفط  هک ز  دجسم  هب  دوب  متمسق 

مرگن ربنم  رس  ار  دوخ  ردام  لتاق 

دوبک تشگ  یبن  سای  خر  هچوک  نآ  رد  ات 

مرظن شیپ  هب  دیشروخ  تروص  دش  هریت 

مدوب ناریح  مدیزرل و  مدوب و  برطضم 

مرب هناخ  يوس  هب  ار  دوخ  ردام  ناسچ  هک 

نیمز شقن  نم  ردام  دش  هک  هظحل  نامه  رد 

هگن نم 
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مرسپ ایادخ  تفگ  وا  مدرک و 

بجع تسین  ناهج ، تخوس  رگ  وت  هآ  زا  مثیم » »

مربخ اب  تلد  زوس  رگج و  رارش  زا 

----------

مناهن زوس  زا  هاگآ  ادخ  زا  ریغ  سک  تسین 

( تبیصم ) مناهن زوس  زا  هاگآ  ادخ  زا  ریغ  سک  تسین 

مناهد زا  نوریب  تخیر  مدروخ  هک  ییاهلد  نوخ 

رپرپ هلال  لثم  دوب  مبلق  هدیشونان  رهز 

منابز مخز  ناتسود  زا  رگج  رب  دمآ  هک  سب 

مبیرغ مه  دوخ  هناخ ي  نایم  رد  هن  نطو  رد 

منابرهمان رسمه  برای  هدید  رگ  ملتاق 

مدید هچوک  رد  دوخ  هک  يزور  نآ  هراپ  دش  نم  بلق 

مناگ هدید  شیپ  دیدرگ  نیمز  شقن  مردام 

هریغم دشاب  ملتاق  اّما  داد  مرهز  هدعج 

مناج تسا  لاس  لهچ  هدرک  وا  هک  یملظ  زا  بل  رب 

يرمع دندروخ  یلع  ارهز و  هک  ییاه  لد  نوخ 

مناشف نوخ  مشچ  ود  زا  دش  ناور  دیدرگ و  گشا 

هریغم ای  یناث  هب  ای  ممشچ  داتفا  اجک  ره 

مناوختسا زغم  تخوس  دیرپ و  میور  زا  گنر 

متشهب سوواط  تسا  هدناوخ  ایبنالا  متخ  هک  نم 
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منایشآ یب  ریاط  نوچ  نایشآ  نایم  رد 

مبیرغ سب  زا  یلو  میحو  نشلگ  نابغاب 

مناتسوب غاب و  نیب  رد  اهراخ  نیشن  مه 

رخآ مولعم  دش  رهز و  زا  مبل  توقای  تخوس 

مناهد رب  دز  یم  هسوب  یلفطز  ربمغیپ  هچ  زا 

« مثیم  » دید ناوارف  ملظ  یفطصم  لآ  هچ  رگ 

منادناخ رد  رت  مولظم  سکچیه  نم  زا  تسین 

----------

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما 

تدالو

! کیربت ناج ! سنا و  هللا ! هکئالم  الا 

! کیربت ناج ! سنا و  هللا ! هکئالم  الا 

! کیربت نامسآ  لها  نیمز ! قلخ  مامت 

داب كرابم  ناتدیع  ادخ ! ناربمیپ 

! کیربت نامزلا ! بحاص  ادخ ! رما  یلو 

نیسح ماما  همطاف  رسپ  تدالو 

! کیربت ناکمال  دنوادخ  كاپ  تاذ  هب 

هب دیهد  ربخ 
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تسادخ دیع  دیع ، هک  ملاع 

تسادهشلادیس دالیم  هک  دینک  بدا 

****

هدرک اطع  رسپ  ارهز  ترضح  هب  ادخ 

هدرک اطع  ردپ  تقلخ  ملاع  هب  وگب 

ربمغیپ هب  اهراکهنگ  وفع  يارب 

هدرک اطع  ربتعم  دنس  نیرت  يوق 

دمحا بل  رب  دنخبل  ۀلال  هتفکش 

هدرک اطع  رمث  شدیما  لخن  هب  ادخ 

بشما دش  هدید  دنوادخ  بیغ  لامج 

بشما دش  هدیمد  یهاهنتمان  غورف 

****

شنهد بل و  رب  هسوب  ادخ  لوسر  دنز 

شنت وضعوضع  هکلب  شنهد  بل و  رب  هن 

شیابیز لامج  رون  هب  رون  دورد 

شندب فحصم  تایآ  هب  حور  مالس 

فسوی ار  شیوخ  بلق  دَرَد  هماج  ياج  هب 

شنهریپ يوب  داب ، درب  رصم  هب  رگا 

تسوا رورپ  حور  ياه  بل  ۀنشت  حیسم ،

تسوا رکیپ  نورد  دّمحم  ناج  مامت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2205 

http://www.ghaemiyeh.com


****

تسوا تمارک  می  تقلخ  ملاع  مامت 

تسوا تماما  رد  دیحوت  بتکم  ياقب 

! دناسرتن یسک  تمایق  زور  ارم ز 

تسوا تماق  سکع  هتفگ  ادخ  هک  یتمایق 

رابدص مسق  مروخ  یم  یلع  نایعیش  هب 

تسوا تماقتسا  سرد  نامه  هعیش  سرد  هک 

تسوا تداهش  بش  رد  ام  ۀیرگ  هچرگا 

تسوا تدالو  بش  مه  وا  تداهش  بش 

****

هدش هدیرفآ  يو  رون  روح ز  تشهب 

هدش هدید  لامج ، نیا  رد  همه  قح  لامج 

ین رس  رب  ماش ، هب  ات  البو  برک  تشد  ز 

هدش هدینش  وا  ياه  بل  یحو ز  مالک 

زوریپ نارگمتس  مامت  هب  دش  نیسح 

؟ هدش هدیرب  افق  زا  شرس  هک  رگا  كاب  هچ 

رگ هولج  نانس  كون  هب  شرس 
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زور ره  دوش 

زور ره  دوش  رت  هدنز  ادخ  هار  دیهش 

****

تسا نامیا  غارچ  رشحم  فص  ات  نیسح 

تسا ناج  دبا  ات  دیحوت  نت  رد  نیسح 

میوا زا  نم  نم و  زا  نیسح  تفگ : لوسر 

تسا نآرق  نیسح ، دّمحم ؛ تسیک ؟ نیسح ،

اه تضهن  مامت  رد  فرش  ظفح  يارب 

تسا نازیم  نیسح ، تما  ةوسا  نیسح 

تسا زورفا  ملاع  نازوس  لعشم  نیسح ،

تسا زوریپ  هشیمه  ماما  تسیک ؟ نیسح 

****

تسوا رکیپ  مخز  هعیش  رگج  رد  زونه 

تسوا رس  نانس  رس  رب  ام  ربهر  زونه 

دیسرن وا  کشخ  ياه  بل  هب  بآ  هچرگا 

تسوا رجنح  نوخ  نوخ ز  يوربآ  هشیمه 

دشوج نت  هب  شربکا  یلع  نوخ  زونه 

تسوا رغصا  کشخ  ياه  بل  هب  هدنخ  زونه 

تسوا ۀنیدم  ناگدازآ  ۀنیس  زونه 

تسوا ۀنیفس  ۀشرع  ام  رگنس  زونه 
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تسادخ شاهبنوخ  دنوادخ و  نوخ  نیسح ،

تساه لد  ۀبعک  اه و  ناج  ۀلبق  نیسح ،

میلست دوش  یک  هراوخرگج  دنه  روپ  هب 

؟ تسارهز ةداز  تسا و  لوسر  ناج  هک  یسک 

يزور وا  زور  دننامه  تسین  هچرگا 

تساروشاع زور  زور ، ره  هک  تسوا  دای  هب 

تسوا تیاده  لعشم  يرگن  اجکره  هب 

تسوا تیالو  زکرم  ادخ  کلم  مامت 

****

تساروشاع مان  دیواج ، هدنز و  هشیمه 

تساروشاع مایپ  شراعش  هعیش  هشیمه 

! دنگوس ناربمیپ  مامت  يوربآ  هب 

تساروشاع مایق  زا  شیوربآ  هعیش  هک 

دیسانشب دیونشب ، ناهج ! قلخ  مامت 

تساروشاع ماما  طخ  وریپ  هعیش  هک 

تسوا رجنح  نوخ  نید ز  يوربآ  زونه 

تسوا رکیپ  ياه  مخز  لگ  هب  هدنخ  زونه 
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راهب تسا و  لگ  لبلب و  زا  نخس  ات  هرامه 

راهن لیل و  هب  دنک  تماما  زین  نیسح 

****

تسا زورفا  ملاع  هام  ین  رس  رب  نیسح 

تسا زوریپ  هراپ  هراپ  ندب  اب  نیسح 

ناراکهنگ همه  تاجن  باب  نیسح 

تسا زومآ  تریصب  ملاع  همه  رب  نیسح 

تخیر ار  بش  هاپس  هایس  نوخ  نیسح 

تسا زور  تقیقح  رشحم  فص  ات  نیسح 

تسوا مرحم  نامز  البو و  برک  وچ  نیمز 

تسوا مثیم "  " کشا هب  خزود  شتآ  شومخ ،

----------

يآ یم  ازف  حور  یشوخ  ياوآ  بشما 

يآ یم  ازف  حور  یشوخ  ياوآ  بشما 

دیآ یم  اضف  يوس  نآ  زا  رون  رکشل 

دیآ یم  ابص  داب  سفن  زا  لگ  يوب 

دیآ یم  امس  جوا  زا  کلم  هتسد  هتسد 

دیآ یم  ادخ  هدرپ  یب  هک  نیرآ  هدجس 

دیآ یم  ادهشلا  ماما  هدرپ  سپ  زو 

دینیب ار  یلزا  لامج  هدوشگب  مشچ 
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دینیب ار  یلع  نبا  نیسح  راسخر  لگ 

دنیوگ شیادخ  هک  یئادخ  دبع  نآ  دمآ 

دنیوگ شیادف  هب  یحور  هرسکی  ایبنا 

دنیوگ شیادن  هب  خساپ  همه  ملاع  قلخ 

دنیوگ شیادف  هب  ناج  ناهج  نابوخ  همه 

دنیوگ شیادج  قوشعم  هر  رد  نت  رس ز 

دنیوگ شیادهش  مامت  عمج  دیس 

درک رپ  ار  اج  همه  شرطع  هک  هلال  نآ  مرخ 

درک رپ  ار  ادخ  کلم  شا  هعساو  تمحر 

تسوا بل  غاد  دوش  هنشت  رگا  رضخ 

تسوا بت  بات و  شتآ  دشک ز  هلعش  رگا  روط 

تسوا بش  اه  بش  يو و  زور  هرسکی  اهزور 

ای هتفیش  ادخ  تسا  رفک  هن  نیا 
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تسوا بر 

تسوا بکوک  ناشفرون  دوش  شوماخ  هچ  ره 

تسوا بتکم  الب  برک و  وا  بهذم  یقشاع 

تسادیپ شیور  فحصم  رد  همه  نآرق  رون 

تسادیپ شیوم  هقلح  رد  هدش  مگ  لد  هچره 

یهام ایرد  لد  رد  وا  شتآ  زا  دزوس 

یهاش ار  وا  رد  يادگ  تسایند  ود  رب 

یهارمگ دبا  هب  ات  ار  همه  شغارچ  یب 

یهاوخ تلادع  نوخ  وا  تقلخ  گر  رد 

یهاگآ وا  هبتر  زا  مه  درگ  ار  قلخ 

یهللا نیسح  دندرگ  همه  مراد  میب 

تسادج دنوادخ  هن ز  دوب  دنوادخ  هن 

تسادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  نامه  نیا 

تسا نیسای  وا  طخ  اهاط و  وا  نسح 

تسا نیریش  شبل  دای  اب  دمحا  نهد 

تسا نیعلا  روح  رپ  شزان  رتسب  شلاب و 

تسا نیگآ  رطع  شا  هرط  زا  همطاف  نماد 

تسا نیکسم  شرد  نیکسم  هب  دلخ  نزاخ 

تسا نیا  دشخبی  لاب  ار  وت  هک  نآ  اس  رطف 

نینوکلا یلوم  هناخ  رد  يآ  دیما  هب 
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نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  نیا 

وا هراچیب  همه  اما  همه  زاس  هراچ 

وا هراسخر  یخرس  زا  قح  نیدور  خرس 

وا هراپ  ادص  نت  نادیهش  قشع  فحصم 

وا هرابرد  هدش  لزان  نآرق  همه 

وا هراوهگ  هب  دنتفرگ  تسد  ایبنا 

وا هراوآ  هادلد و  هرسکی  ایلوا 

دینیب شیورب  هدنخ  ناور  هدید  زا  کشا 

دینیب شیولگ  هب  دمحا  هسوبلگ  شقن 

تسا ران  تدابع  رجا  یلع  نب  نیسح  یب 

تسا راخ  یبوط  هخاش  زا  دفکشب  رگا  لگ 

بآ رگ  هردس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2212 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا راب  یب  دروخن  شکشا  ز 

تسا راخ  یبوط  کشا  زا  هک  هدید  نآ  شوخ  يا 

تسا راشرس  وا  شتآ  زا  هک  هنیس  نآ  شوخ  يا 

تسا راداد  دحا و  میرک و  هک  یئادخ  هب 

تسوا زا  هدنز  ادهش  نوخ  هک  تسیدیهش  نیا 

تسوا زا  هدنز  ادخ  نید  ادخ  یئادخ  ات 

تسد هب  تسد  ار  دنداد و  همطاف  یلع 

تسمرس شهاگن  ماج  زا  هدش  لوا  لقع 

تسه هک  هچ  ره  وا  هقادنق  رپ  يادف  يا 

تسلازور زا  هک  تسا  نیسح  تسا  نیسح  نیا 

تسبب دهع  ادخ  هب  تفرگ و  دهع  ادخ  ز 

تسکش گنس  زا  شرس  دیرد و  غیت  زا  شنت 

ین رس  رب  شرس  بسا و  مس  ریز  شندب 

یط دزاس  نینچ  قوشعم  هر  قشاع  تفگ 

وت هناخ  ادخ  وچمه  لد  هناخ  مرح  يا 

وت هناورپ  هتخوس  لزا  شنیرفآ ز 

وت هناوید  هرسکی  کلم  روحو و  مدآ 

وت هناناج  سگرن  ناهج  ناج  هتشر 

وت هنامپی  هب  شقن  ناگمه  تشونرس 

وت هنابیرغ  کشا  ادخ  نونکم  رد 
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دوب روش  امرس  رد  تمغ  دای  اب  هک  سب 

دوب اروشاع  هلیل  مه  وت  دالیم  زور 

رتشوخ ناوضر  نشلگ  زا  تخر  لایخ  يا 

رتشوخ ناحیر  هلال و  زا  وت  يارحص  راخ 

رتشوخ نامرد  وت ز  درد  مهرم و  زا  تمخز 

رتشوخ ناویح  همشچ  زا  وت  قشع  شتآ 

رتشوخ ناج  نتشاد  زا  وت  هب  ناج  داد 

رتشوخ نآرق  هب  هبعک  مرح  زا  تمرح 

تسادخ تیب  نیا  هک  تسناشن  گنس  کی  هبعک 
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تسادهش نوخ  وت و  نوخ  هب  هتسش  البرک 

ام لد  نیشن  ردص  دش  وت  قشع  شتآ 

ام لگ  بآ و  هتخیمآ  وت  يالوت  اب 

ام لماش  تمرک  فطل و  هدش  ایند  ود  رد 

ام لحاس  ام  یتشک  الب  يایرد  هب  وت 

ام لصاح  تیتسود  هدش  هتشکان  رذب 

ام لباقان  هیرگ  وت  مغ  لوبق  يا 

يدرورپ ارم  تیمالغ  هب  لوا  زک  وت 

يدرک ملوبق  وت  دب  رگا  مبوخ  رگا  لاح 

ماوت يوج  شوخ  تسد  یلو  هرطق  ما  یک  نم 

ماوت يوجلد  دق  رس و  هیاس  نکاس 

ماوت يوک  گس  هک  نیا  ما  یمدآ  فرش 

ماوت يور  هتفیش  یهیسور  همه  اب 

ماوت يوگانث  حادم و  رکاذ و  رعاش و 

ماوت يوهایه  مرگ  منخس  توکس  رد 

وت زج  مرادن  رای  ناهج  ود  رد  مثیم ) )

وت زج  مرادن  رادیرخ  هک  مدنسپب 

----------

دنک یناشفا  لگ  ناوضر  همطاف  تیب  هب  بشما 

دنک یناشفا  لگ  ناوضر  همطاف  تیب  هب  بشما 
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دنک یناوخ  لزغ  اروح  يرگ ،  تحدم  سدقلا  حور 

دنک ینابر  راونا  زا ،  نهاریپ  نت  هب  یتیگ 

دنک یناهنپ  ادیپ و  افص  لد  اب  مغ  يداش و 

دنک یناتسلگ  شتآ  هتخوس  ياه  هنیس  رد 

دنک ینابرق  هرابکی  دوخ ،  یتسه  ناهج  دبیز 

هدمآ ارهز  دنزرف  لسر  متخ  هناحیر 

هدمآ ایندب  بشما  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  يرآ 

همطاف هتفرگ  نآرق  دوخ ،  تسد  يور  هب  بشما 

همطاف هتفرگ  ناحیر  وزرآ ،  غاب  بشما ز 

همطاف هتفرگ  ناجرم  الو ،  يایرد  بشما ز 

نامیا رهوگ  رواد  بشما ز 
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همطاف هتفرگ 

همطاف هتفرگ  ناناج  لد ،  لها  يارب  بشما 

همطاف هتفرگ  ناج  نوچ  رب  هب  ار  شنیسح  بشما 

رگد يروش  هدش  اپ  رب  نایئاروشاع  رد  بشما 

رگد يرون  نامسآ  رب  دور  ارهز  هناخ  زا 

هتفای ار  شرهوگ  لد  الو  يایرد  ریس  رد 

هتفای ار  شرگنشور  الب  تاملظب  ناج  ای 

هتفای ار  شروحم  قح  مگ ،  رد  رس  هدش  لطاب 

هتفای ار  شروآ  بآ  الو  زبسرس  ناتسب 

هتفای ار  شرب  گرب و  همطاف  دیما  لخن 

هتفای ار  شرپ  لاب و  هدمآ  زاورپ  هب  سرطف 

همزمز نیا  شوگ  هب  دیآ  نیمز  زا  نامسآ و  زا 

همطاف نیسح  دمآ  نایصاع  يا  نایصاع  يا 

نیا تسا  اروشاع  روش  اب  ناقشاع  نیرفآ  روش 

همطاف تساهلد  رگنشور  ناج  مزب  زورف  لعشم 

نیا تسارهز  هنادرد  لسر  متخ  هناحیر 

نیا تسارآ  ناهج  رهم  نینوملاریما  هام 

نیا تساپ  ات  رس  نآرق ز  اپب  ات  رس  زا  دیحوت 

نیا تسامیس  ادخ  دبع  ادخ  نوخ  ادخ  هجو 

میهاگآ تسه  هچنا  زا  وا  فصو  رد  رگا  میوگ 
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میهللا نیسح  دناوخ  دونشب  سک  ره  هک  مسرت 

شا هناحیر  وا  غاب ،  لد  شا  هناد  رد  وا  رحب و  ناج 

شا هناوید  همه  ملاع  شا  هدادلد  همه  یتسه 

شا هناورپ  همه  تقلخ  شلفحم  عمش  راثیا 

شا هناخ  يادگ  رسکی  نامسآ  نیمز و  قلخ 

شا هنازرف  هناوید و  نونج  ماج  زا  تسمرس 

شا هناگیب  مه  شیوخ  مه  تمحرم  فطل و  نوهرم 

وا يارحص  همه  بلق  وا  يایرد  همه  مشچ 

اج ره 
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وا ياروشاع  هظحل  ره  الب  برک و  هدش 

نک زاس  ینیسح  روشایب  سرطف  اپب  سرطف 

نک زاربا  نک  زاربا  ار  شیوخ  نورد  درد 

نک زاغآ  نک  زاغآ  ار  هتسکشب  لد  فرح 

نک زاورپ  نک  زاورپ  وش  هناورپ  وش  هناورپ 

نک زاورپ  نک  زاورپ  وا  يور  عمش  درگرب 

نک زان  ملاع  قلخ  رب  نینزان  ناز  شکب  يزان 

رسپ نیا  تسا  نیملاع  رد  ناقشاع  هویحلا  نیع 

رسپ نیا  تسا  نیسح  ینعی  نایصاع  هاجنلا  باب 

مدق ملاع  نیا  رد  دزات  مدق  ناتسب  ورس  نآ 

مه دوخ ز  مشچ  هدوشگن  نابز  رب  یفرح  هدروان 

مرک فطل و  تمحر و  زا  تفرگ  يراتفرگ  تسد 

مرح نآ  درگ  دیدرگ  نک  زاورپ  نز  دنخبل 

مه دیسوب ،  شا  هقادنق  شا  هراوهگ  رب  هسوب  دز 

؟  مغ هچ  ناراک  هنگ  ینعی  يا  هتکن  دراد  هصق  نیا 

ناتتسد مریگب  نایصع  می  رد  ات  مدمآ  نم 

ناتتسمرس هناوید و  منک  دوخ  قشع  ماج  زا 

منک ایحا  ار  هدرم  لد  ناج  لذب  اب  مدمآ  نم 

منک ارجا  قح  نامرف  رس  كرت  اب  مدمآ  نم 

منک ایند  رد  هدازآ  ار  درف  ره  مدمآ  نم 
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منک او  ملاع  ياپ  زا  متس  دنب  مدمآ  نم 

منک اپرب  فرش  لدع و  مچرپ  ات  مدمآ  نم 

منک اروشاع  نالعا  ار  زور  ره  مدمآ  نم 

موش اهلزنم  یط  رد  امنهر  ات  مدمآ  نم 

موش اهلد  رگنشور  دبا  ات  نینوخ  يور  اب 

نم يور  نیا  نم  نسح  نیا  ادخ  يور  ادخ  نسح 

نیا یبن  يوخ  یبن  قلخ 
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نم يوخ  نیا  نم  قلخ 

نم يوب  نیا  نم  گنر  نیا  نانج  يوب  نانج  گنر 

نم يوم  نیا  نم  رات  نیا  ناقشاع  نیتملا  لبح 

نم يوک  نیا  نم  تیب  نیا  نافراع  يافص  یعس و 

نم يوج  نیا  نم  رحب  نیا  رگا  دیناماد  هدولآ 

متما تاجن  کلف  الب  يایرد  نیب  نم 

متما تایح  بآ  دوخ  ناشطع  بل  اب  نم 

نم نوخ  زا  با  دنشون  نید  غاب  نالگ  نینوخ 

نم نوهرم  یگدازآ  نم  ریگ  نماد  راثیا 

نم نوناق  نتخومآ  نتخوس ،  دوخ  نتخورفا ، 

نم نونمم  افو  قشع و  تزع و  لالج و  دجم و 

نم نوحیج  همه  مشچ  نم ،  نوناک  همه  بلق 

نم نوگلگ  هرهچ  زا  نیمز ،  رب  دزیر  هک  ینوخ 

دوش یم  نارفغ  رحب  دص  دشوج و  یم  شا  هرطق  ره 

دوش یم  ناویا  تفه  نیز  نوزف  شجوم  ره  هک  يرحب 

شرپ لاب و  دش  هدیئور  یسرطف  اجنیا  هن  اهنت 

شروای نم  شمدمه ،  نم  ار  هداتفا  ره  رشح  ات 

شرگنل نم  شا ،  یتشک  نم  دش ،  قرغ  نافوط  هب  سک  ره 

شربهر نم  شا ،  يداه  نم  مگ ،  تشگ  ارحص  هب  سک  ره 

شرورس نم  شدیس ،  نم  دش ،  تسود  دیهش  سک  ره 
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شرغاس نم  شا ،  یقاس  نم  دش  رای  تسم  هک  سک  ره 

نم ادرف  سر  دایرف  رگدادما  وگ  کیبل 

منماد رب  الو  تسد  دنز  رفاک  رگا  یتح 

نم يادیش  قشاع  قح  قح ،  يادیش  قشاع  نم 

رگ منکشن ،  ار  دوخ  نامیپ 
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نم ياضعا  دنکشب 

نم ياپ  ات  رس  هظحل  ره  نوخب  دطلغ  رگا  هر ،  دص 

نم يامیس  رس  نوخ  زا  دوش  وگلگ ن  رگا  راب  دص 

نم يادرف  نم  زورما  ز  رت ،  هدنز  ددرگ  زور  ره 

نم ياروشاع  دالیم و  یکی  دشاب  اهلسن  رب 

دوب ام  ناج  دالیم  ناگدازآ  رب  زور  ره 

دوب ام  نابز  مثیم "  " ناگدادلد لفحم  رد 

----------

دنک يرغاس  کلف  رون ،  ماج ،  هب  بشما 

دنک يرغاس  کلف  رون ،  ماج ،  هب  بشما 

دنک يرتسگ  انث  هدنخ  هب  کلم  بشما 

دنک يروآ  مایپ  یحو ،  نیما  بشما 

دنک يربلد  ادخ  شیوخ  قلخ  بشما ز 

دنک يرتخا  نیمز  درگ  رهپس  بشما 

دنک يرگنشور  همه  رب  هنیدم  بشما 

نیسح اب  زاین  مرگ  دوجو ،  بشما 

نیسح ای  گناب  دسر  تانئاک  بشما ز 

زان رهپس  رب  نیمز  لها  دننک  بشما 

زاین خر  ار  کلف  كاخ ،  هب  دوب  بشما 

زامن درب  ارهز  هناخ  هب  کلم  بشما 
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زاجح همغن  منوش  یم  شرع  بشما ز 

زار تیب  لها  مرح  رد  دیرب  بشما 

زاب هتشگ  وفع  رد  قلخ ،  يور  هب  بشما 

دناوخ زاب  رجفلاو  هروس  لوسر ،  بشما 

دناوخ زامن  ینیسح  روش  هب  یلع  بشما 

شا هراظن  ریسا  رهم ،  هک  یهم  دزرس 

شا هراشا  رد  دنز  جوم  تایح  حور 

شا هراتس  زا  دنلب  رهپس  یناشیپ 

شا هرارش  اه  لد  نماد  هب  دنک  یم  لگ 

شا هراپ  هام  همطاف و  يادف  ناج  يا 

شا هراوهاگ  رب  همه  ناگتشرف  مشچ 

تیب رد 
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دش رگ  هولج  ادخ  رون  یحو 

دش رگ  هولج  ادهشلادیس  راسخر 

قشع بالگ  ناشفیب  قوش  کشا  بشما ز 

قشع بآ  هب  یصاعم  حول  يوش  هب  بشما 

قشع باوثلاراد  هب  هانپ  ربب  بشما 

قشع باتفآ  امس  هب  نیمز  زا  هدیبات 

قشع باب  دندوشگ  هنیدم  زا  ملاع  رب 

قشع باتک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يارب  هدش  لزان 

نیسح بش  دمآ  هک  لابب  نامسآ  يا 

نیسح بل  لاخ  هب  دوجو  دش  هدیشخب 

تسا تبحم  مام  هراپ  هام  تسیک  نیا 

تسا تبحم  ماج  هرامه  یقاس  نیا 

تسا تبحم  ماظن  نیرفآ  روش  نیا 

تسا تبحم  ماما  قشع  ایرد  رد  نیا 

تسا تبحم  مایق  گرزب  ربهر  نیا 

تسا تبحم  ماک  هب  هشیمه  رثوک  نیا 

تسا همطاف  نآرق  هنئمطم  سفن  نیا 

تسا همطاف  ناج  ادخ  لوسر  هناحیر 

یمکحم تایآ  هروس  هکلب  هن  تروص 

یملاع بلق  هلسلس  هکلب  هن  وسیگ 
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یمه وا ،  تامارک  ربا  قلخ  هب  دراب 

یمد ره  هب  شحیسم  رازه  ناج ،  دنریگ 

یمتام رحب  وا  مغ  رد  کشا ،  هرطق  ره 

یمرحم درآ  دنز  رس  هک  ون  هام  ره 

شتدالو باتک  تسخن  هحفص  رد 

شتداهش زور  هصق  تبث  هدیدرگ 

تسوا يوربآ  نوخ  هک  حیبذ  نآ  تسا  نیا 

تسوا يولگ  رب  ادخ  لوسر  هسوبلگ 

تسوا يوزرآ  مرح  هکلتق  لادوگ 

تسوا يوضو  بآ  رس  نوخ  كاخ و  هداجس 

تسوا يوک  كاخ  همه  قشع  زامن  رهم 

تسوا يوه  ياه و  زا  رپ  رشح  زور  وچ  ملاع 

دهم زا 
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هاگلتق لادوگ  لد  ات  زان 

هاگن دوخ  قاشع  تشادن ز  رب  هظحل  کی 

تسا ردیح  ناج  یبن  ناور  قح  نوخ  نیا 

تسا رهطا  يارهز  نماد  هب  لگ  غاب  نیا 

تسا روانش  نوخ  قفا  رد  باتفآ  نیا 

تسا ربارب  جح  دون  هب  شترایز  رجا 

تسا رهوگ  وچ  ناشخرد  ثیدح  نیا  رد  شحدم 

تسا ریمغیپ  زا  نیسح  نیسح و  زا  ربمغیپ 

دیرفآ روش  دوخ  تدالو  بش  سب  زا 

دیرفآ اروشاع  هنحص  یحو  تیب  رد 

رسپ نیا  رواد  هنیآ  تساپ  هب  ات  رس 

رسپ نیا  ربمغیپ  تما  درب ز  یم  لد 

رسپ نیا  رغاس  دنز  شیوخ  نوخ  کشا  زا 

رسپ نیا  رورپ  ردپ  تسا  ردام  دننام 

رسپ نیا  ردیح  لغب  رد  تسالبرک  کی 

رسپ نیا  ردام  محر  رد  هدرک  مالعا 

مرس یب  حورجم و  نت  اب  هک  منم  ردام 

مرب یم  قلخ  مغراب  رشح  زور  ات 

متدالو حبص  هک  نیسح  منم  ردام 

متداهش رهظ  هصق  دروآ ز  دای 
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متداع تسا  وفع  تمحر و  فطل و  ناسحا و 

متداعس هاوگ  هنیس  هب  اهریشمش 

متدابع ماقم  هاگلتق  لادوگ 

متدایس دشخرد  رشح  زور  حبص  ات 

مربمیپ نید  یناگدنز  بآ  نم 

مرکیپ تسالیتق  كاری  نآ  قادصم 

وت يادف  یتسه  ملاع  دوب  تسه و  يا 

وت يادخ  اهنت  وت  نوخ  اهبنوخ  يا 

وت يادج  نت  زا  رس  ادخ  تیآ  يا 

وت يادص  هزین  رس  زا  زونه  دیآ 

وت يادن  زا  فهک  هروس  هرامه  دزیخ 

وت يادی  تبت  عطق ز  ملظ  يوزاب 
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تسوت نوخ  نوهرم  همه  دوب  ات  دیحوت 

تسوت نوگ  هلال  خر  ور ز  خرس  مالسا 

نیسح يربهر  ناگدش  مگ  هب  دبا  ات  وت 

نیسح يرس  ملاع  همه  رب  يرس و  یب  وت 

نیسح يروحم  فرش  نوخ و  رهپس  رب  وت 

نیسح يربمغیپ  هنیفس  لعشم و  وت 

نیسح يردیح  همطاف و  یفطصم و  وت 

نیسح يرشحم  رد  همه  ام  ریگتسد  وت 

تسا ملاع  ناج  ررش  وا  رعش  هک  مثیم ) )

تسا مرحم  شمشچ  هب  وت  مغ  زا  مه  نابعش 

----------

داز رینم  هام  تمصع ، رهپس  بشما 

داز رینم  هام  تمصع ، رهپس  بشما 

داز ریش  دنوادخ ، ریش  يارب  ارهز 

داز ریفس  نادیهش ، ماما  دّیس و  رب 

داز ریما  ار  نخس  کلّم  هباطخ  تخت 

تسا بنیز  دابآ  همطاف  ِدیما  غاب 

تسا بنیز  دالیم  هک  دینک  شک  شیپ  ناج 

تسا یلع  رثوک  نیا  همطاف  تخد  ریش  نیا 

تس یلع  رتخد  نیا  تمواقم  ردام  نیا 
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تس یلع  روای  شا  یکدوک  نینس  زا  نیا 

تس یلع  رورپ  ردپ  تخد  هنادزان  نیا 

درب شا  هراسخر  هب  کشر  حبص ، دیشروخ 

درب شا  هراوهگ  هب  هانپ  یگنادرم 

تسا نم  ردام  نیا  هک  دنلبرس  تسا  ربص 

تسا نم  روآ  مایپ  هک  دنک  یم  رخف  نوخ 

تسا نم  رتخد  نیاک  همطاف  شیوخ  هب  دلاب 

تسا نم  رهاوخ  نیا  هک  نیسح  وا  هب  دزان 

تسا یلج  نشور  همز  نت  جنپ  راونا 

تسا یلع  ای  دّمحم و  نیسح ، نسح ، ارهز ،

تسالبرک نادیهش  نوخ  رادساپ  نیا 

تسالبرک نافوط  یتشک  يادخان  نیا 

نامرهق نیا 
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تسالبرک نادیم  هصرع ي 

تسالبرک نابایب  نیگمشخ  ریش  نیا 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  راختفا  نیا 

تسا ملاع  تاداس  هّمع ي  نیسحلا  تخا 

یلع رتخد  زا  منز  مد  هک  متسیک  نم 

یلع رورپ  نسح  نیسح و  هناحیر ي 

یلع رتسگ  نخس  نابز  ّقح  ِدایرف 

یلع رگید  همطاف ي  لوسر و  ناج 

شدسانش یم  یلزی  مل  يادخ  تاذ 

شدسانش یم  یلع ، نیسح ، نسح ، ارهز ،

دنک يردیح  نخس ، ماقم  رد  هک  وا  زج 

دنک يروحم  الب  رهپس  رب  هک  وا  زج 

دنک يردام  نسح  نیسح و  رب  هک  وا  زج 

دنک يروآ  مایپ  دیهش ، رب  هک  وا  زج 

تسا بنیز  راک  ادهش  تضهن  لیمکت 

تسا بنیز  راتفرگ  دیزی ، مسق  هللااب 

درک مامت  ار  الب  برک و  بالقنا  وا 

درک مایق  تراسا  سابل  رد  هرابکی 

درک ماش  ریخست  هفوک و  لها  ریقحت 

درک مالس  شقطن  هب  نیسح  ین  كون  زا 
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نیرفآ درم  یسک  هدیدن  وا  لثم  نز 

نیرفآ تفگ  یلع  دناوخ  هبطخ  هک  اج  ره 

تسا بنیز  يارآ  لد  قطن  یحو ، زاجعا 

تسا بنیز  ياّرغ  هبطخ ي  حتف ، ریسفت 

تسا بنیز  يامیس  ینعم  رون  تایآ 

تسا بنیز  ياشامت  ِوحم  نیسح  مشچ 

شلفحم هام  دوب  هدیرب  رس  هدجه 

شلباقم رد  همه  دننک  یم  میظعت 

لالج همطاف  کی  تمارک و  یفطصم  کی 

لامک یبتجم  کی  تیالو و  یضترم  کی 

لامج نت  جنپ  کی  هدهاجم  البرک  کی 

لآ لوسر و  ادخ و  دورد  وا  ربص  رب 

هدقع قلخ  ّلک  زا 
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شا هتسب  ِتسد  اشگ 

شا هتسشن  زامن  هب  دوب  ادخ  رخف 

تشاد نیع  ود  زا  ناور  گشا  لیس  هک  بش  نآ 

تشاد نیملاع  مغ  هنیس  ياه  هلعش  رد 

تشاد نیز  بیز و  شبش  زامن  زا  بش  مزب 

تشاد نیسح  ياعد  سامتلا  شوگ ، رد 

وا زارفرس  ادهش  سّدقم  حور 

وا زامن  وحم  همطاف  نیسح  یّتح 

یتیاده غارچ  غورف  یتسیک  وت 

یتیاهن یب  همطاف ي  هن  یبنیز  وت 

یتیالو خرس  بتکم  رادساپ  وت 

یتیآ قوف  اضر  ربص و  ماقم  رد  وت 

وت لامک  جوا  دهاش  وت  هنارکش ي 

وت لالح  اداب  همطاف  ریش  هک  قحلا 

يربمیپ شود  تنیز  نیسح ، نوچ  وت 

يردیح ارهز و  هنیس ي  يور  نآرق 

يرتخا هدنزورف  باتفآ  ود  نیب 

يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زا 

تسوت لامک  هاوگ  وت  ّینَدل  ملع 

تسوت لالج  ارهز  تقیقح  روآ  دای 
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تسا ملاع  دنوادخ  باتک  رد  وت  فصو 

تسا مّرکم  لوسر  ِصخش  راک  وت  حدم 

تسا می  هرطق و  لَثَم  وت  يانث  ام و 

تسا مثیم »  » لخن وت  تمرک  زا  ییامرخ 

داد راب  هتسویپ  وت  يانث  زا  لخن  نیا 

داد راهب  ّتبحم  زبس  ناتسوب  رب 

----------

تسا ربمیپ  کشا  مسبت و  بش  بشما 

تسا ربمیپ  کشا  مسبت و  بش  بشما 

تسا رتهب  ردق  بش  رازه  زا  ههبش  یب 

یضترم شوغآ  رد  تسا  دّمحم  ناج 

تسا رگید  نآرق  همطاف  تسد  يور  ای 

شیوخ عیسو  کلم  تعسو  هب  ادخ  بشما 

تسا رتسگرون  دوخ  ینیسح  ةولج  اب 

يارب دَوب  بشما 
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نیسح بش  مه  ادخ 

نیسح بل  لعل  هب  تسا  یبن  ۀسوبلگ 

دهد ناهج  قلخ  هب  همیلو  ادخ  بشما 

دهد ناج  دیحوت  رکیپ  هب  ادخ  بشما 

لوسر رب  هدرپ  خر  هدوشگ ز  ادخ  بشما 

دهد ناشن  دّمحم  هب  ار  نیسح  يور 

رپ لاب و  زاب  دهدن  کلم  کی  هب  اهنت 

دهد ناما  طخ  همه  رب  نیسح  بشما 

دنک یم  زان  کلم  جوف  جوف  هب  سرطف » »

دنک یم  زاورپ  همطاف  ِنیسح  رود 

تسا ربمیپ  ناج  همه ، لد  ۀلبق  نیا 

تسا ربمیپ  ناور  ایبنا و  حور  نیا 

همطاف تسد  رس  هب  یبن  فحصم  نیا 

تسا ربمیپ  نابز  تسا و  ردیح  تسد  نیا 

تسا دّمحم  لادم  هناش  زارف  رب  نیا 

تسا ربمیپ  ناوت  بات و  هنیس  يور  نیا 

تسا ملاع  ياقآ  هک  نیسح  نآ  تسا  نیا 

تسا مک  وا  رب  ملاع  یمامت  ییاقآ 

نک هراظن  ار  ادخ  هام  لوسر ، هام 

نک هراظن  ار  اده  نامسآ  دیشروخ 
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مشچ رازهدص  اب  همطاف  تسد  يور  رب 

نک هراظن  ار  ادهشلادیس  راسخر 

درگب لسر  متخ  ِلد  ۀبعک  درگ  رب 

نک هراظن  ار  افص  يافص  روآ و  یعس 

همطاف داز  ادخ  لوسر  مدق  ات  رس 

همطاف داز  ادهشلادیس  هک  قحلا 

نیرفآ ردام  نیا  رب  هداز  نیسح  ردام ،

نیرفآ ردیح  نیا  رب  تسا ، یلع  ِردیح  نیا 

تسا دمرس  دنوادخ  لامج  رظنم  نیا 

نیرفآ رظنم  نیا  رب  نیرفآ و  رظنم  رب 

همطاف بلق  فدص ، نیسح و  دَوب  رهوگ 

رهوگ نیا  رب  مالس و  فدص  نیا  رب 
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نیرفآ

وا يوس  هب  دتسرف  مالس  ادخ  بشما 

وا يولگ  دسوب  رب و  رد  لوسر  دریگ 

اهرایرهش ِرس  ِجات  تاپ  كاخ  يا 

اهرابت اه و  هفیاط  لد ز  هدرب  يا 

وا تسد  دنسوب  همه  ایبنا  هک  دمحا 

اهراب هسوب  ار  وت  وضعوضع  تسا  هداد 

زونه نامز  تشذگ  لاس  رازه  زا  شیب 

اهراهن لیل و  همه  تا  هرازه  دشاب 

تسوت ياونین  ادخ  ناتسود  ياه  لد 

تسوت يالب  برک و  ةرازه  کی  هظحل  ره 

وت يارس  نحص و  ۀشوگ  دوجو  کلم 

وت يافصاب  مرح  ایبنا  ياه  لد 

نامز ره  هب  تیاده  غارچ  مسق  هللااب 

وت يادج  نت  زا  رس  ین  كون  هب  دشاب 

تفرگ وضو  تیولگ  نوخ  ادخ ز  نید 

؟ وت ياهبنوخ  ادخ  تسه  هک  یتسیک  دوخ 

يدّمحم تشرس  مامت  اپ  هب  ات  رس 

يدّمحم تشهب  هک  منک  یم  رارقا 

يا هتفرگ  ییادخ  لالج  ادخ  زا  وت 
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يا هتفرگ  ییاهر  تارب  یملاع  رب 

ادخ زا  وت  ناماما  ایبنا و  نیب  رد 

يا هتفرگ  ییادهشلادیس  ناونع 

مخز رازه  اب  يدش  تسود  يادف  دوخ  مه 

يا هتفرگ  ییادف  شیوخ  تسد  يور  مه 

دیرب ار  وت  يولگ  مصخ  غیت  هک  یتقو 

دیرخ شدوخ  ياهب  هب  ادخ  ار  وت  نوخ 

اه هزین  ياج  وت  رهطم  نت  رب  يا 

اه هزین  يان  رد  وت  يابرلد  ياوآ 

ماقم لهچ  رد  وت  سدقم  رس  زا  ریغ 

؟ اه هزین  يالاب  هب  هدید  هک  ار  دیشروخ 

ماش ياه  هزاورد  رد  ات  هک  ناوخب  نآرق 

اه هزین  ياشامت  هب  نز  درم و  دنیآ 

دندز سب  زا 
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رتشین وت  كاپ  نت  رب 

رتشیب تشگ  هرز  ياه  هقلح  تمخز ز 

تتدابع شرف  وت  ياه  مخز  نوخ  يا 

تتداع راثیا ، هّیجس و  مرک ، فطل و 

يا هدوشگ  نابعش  هم  رد  هرهچ  دنچ  ره 

تتداهش گرزب  زور  تسوت  دالیم 

ایبنا حور  ازج  زور  دادماب  ات 

تتدارا ضرع  یپ  البرک  دنیآ 

تسا ینیسح  مثیم »  » وت قیرط  رد  هن  اهنت 

تسا ینیسح  مه  ادخ  دنینیسح و  ملاع 

----------

تسا کیالم  مامت  لوزن  بش  بشما 

تسا کیالم  مامت  لوزن  بش  بشما 

تسا کیالم  ماک  هب  تخب ، دینک  رواب 

تشهب ةداب  مه  تیالو و  رثوک  مه 

تسا کیالم  ماج  هب  رحبرحب  هتسویپ 

نامسآ یهلا ز  وفع  تارب  دراب 

تسا کیالم  مایق  تسا ، تمایق  حبص 

وسراهچ زا  درگن  یم  هک  کلم  ره  رب 

تسا کیالم  ماما  يور  هام  هب  شمشچ 
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تسا رتهب  ردق ، بش  رازهدص  بشما ز 

تسا ربمیپ  تسد  هب  نیسح  ۀقادنق 

****

تسا تیانع  وفع  می  قح ، عیسو  کلم 

تسا تیالو  غورف  نامسآ ز  زیربل ،

نیسح تروص  مرگن  یم  هک  يا  هروس  ره 

تسا تیالو  کی  وا  تدالو  رد  هیآ  ره 

تفرگ رب  هب  ار  امس  ضرا و  نیسح ، رون 

تسا تیاهن  یب  ادخ  رون  وچمه  رون ، نیا 

دیسر رس  هب  تلالض  یگریت و  نارود 

تسا تیاده  غارچ  عولط  بش  بشما 

تسا مدآ  دالوا  لفحم  عمج  عمش  نیا 

تسا ملاع  ناقیرغ  تاجن  یتشک  نیا 

****

شا هراظن  وحم  هدش  همه  ناربمغیپ 

شا هراوهاگ  رب  رود و  دنا  هتسب  فص 

تقو هک  تیالو  رهپس  نآ  تسا  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2240 

http://www.ghaemiyeh.com


حبص

شا هراتس  رود  هب  هتشگ  هام  دیشروخ و 

دبا ات  تاوامس ، لها  نیمز و  قلخ 

شا هرامش  یب  تمحرم  فطل و  نوهرم 

زیختسر زور  رد  هک  تسین  بیجع  هللااب 

شا هراشا  کی  اب  ددرگ  تشهب  خزود 

دنک اه  هچ  دوخ  مَرَک  اب  رشح  زور  رد 

دنک اهر  ار  دوخ  لتاق  ران ، مسرت ز 

وا يوم  رات  کی  هب  هتسب  دوجو  کلم 

وا يور  هب  دّمحم  ياه  هسوب  هدرک  لگ 

تانئاک یمامت  هک  يا  هبعک  تسا  نیا 

وا يوس  هب  لسوت  تسد  دنا  هتفرگب 

وربآ شاه  مدق  كاخ  هب  دهن  تروص 

وا يوربآ  زا  دنک  وربآ  بسک  ات 

مه رود  دننیشنب  ایبنا  هک  اجره 

وا يوگو  تفگ  ناش  لفحم  غارچ  دشاب 

تسا ینیسح  ملاع  هک  میهد  ادن  دیاب 

تسا ینیسح  مه  ادخ  لوسر  مسق ! هللااب 

****

تسیز نیسح  اب  ناهج  ود  رد  هک  یسک  مرخ 
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تسین نیسح  شماما  هک  یسک  نآ  هارمگ ،

نانچمه هک  يدیهش  ماما  نآ  تسا  نیا 

تسیرگ وا  رب  مه  وا  تدالو  بش  دیاب 

وا يارب  هنرگو  تسادخ  ۀتشک  نیا 

؟ تسیچ وهو ز  ياه  نیا  هدص  هدراهچ  زا  دعب 

تشهب هر  مه  دوخ  لتاق  هب  ناشن  هداد 

؟ تسیک نیسح ، نیا  گرزب ! يادخ  بجعلای !

شا ییادخ  لاصخ  رازه  هدنب و  کی 

شا ییادخ  لالج  تس  یگدنب  نیع  رد 

****

وا هار  كاخ  همه  راگزور  نابوخ 

وا هایس  مالغ  دبع  تس  یگدازآ 

تمواقم ربص و  ۀجیتن  ام  گنهرف 

وا هاگلتق  للم  مامت  هگشناد 

یلو متسین  وا  تعافش  رکنم  نم 

هاگن کی  همه  تاجن  رب  تس  یفاک 
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وا

تسه دوب و  هک  یگرزب  ماما  نیرتاهنت 

وا هاپس  ملاع  همه  یسک  یب  نیع  رد 

یملاع تساهنت  سک و  یب  بیرغ و  وا  یب 

یمد دوش  مک  وا  ۀیاس  دابم  برای !

****

شنشوج دیحوت ، رکیپ  هب  دش  هدیشوپ 

شنت ةراپدص  فحصم  تسام  نآرق 

وسراچ تمایق ز  زور  دید  دیهاوخ 

شنماد یهلا ز  وفع  تارب  دزیر 

دنا ملاع  نادهیش  مخز  رشح ، زور  رد 

شنشلگ ییادخ ز  يور  خرس  ياه  لگ 

دید لالج  ردق و  تمارک و  وا  زا  سب  زا 

شنمشد لادوگ ، هب  دناوخ  میرک  وفک 

شبل رب  دوب  شطع  غاد  هک  وا  ریغ  یک 

؟ شبکرم هب  دناروخ  بآ  هنشت  ماک  اب 

****

تسام رارق  نیا  میا  هدش  وا  رارق  یب  ام 

تسام رازم  وا  هر  كاخ  تسه  هک  اجره 

میا هدرک  خرس  دوخ  ۀنیس  نیسح ، رب  ات 
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تسام راختفا  ینز  هنیس  سابل  ادرف 

رمع مامت  قدزرف  تیمک و  لبعد و  نوچ 

تسام راد  بوچ  نامه  نیسحای  دایرف 

دینک کح  دیسیونب و  ام  ربق  گنس  رب 

تسام راعش  رشحم  فص  ات  نیسح  رکذ 

دش هتشرس  ام  لگ  بآ و  هک  لزا  زور 

دش هتشون  ام  لد  حول  ردص  هب  شمان 

****

تسا مظعا  مسا  ادخ  دزن  نیسح  مان 

تسا مدآ  کشا  وا  ۀنشت  يولگ  نوخ 

تسیک نیسح  ینادب  تسرد  رگا  یهاوخ 

تسا مرکم  لوسر  بلق  يور  نآرق 

شوج یمد ز  دتفین  هک  وا  كاپ  نوخ  رب 

تسا مد  بحاص  لجوزع  يادخ  اهنت 

تساه هلال  غاب  وا  تداهش  ۀمان  نوخ 

کی
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تسا مثیم »  » لخن ادخ  فطل  هب  نآ  گرب 

! ناتسود دینیشنب  وا  لخن  ياپ  رد 

! ناتسود دینیچب  هویم  خرس  لخن  نیز 

----------

تسا نیسح  روش  زا  رپ  ملاع  همه  بشما 

تسا نیسح  روش  زا  رپ  ملاع  همه  بشما 

تسا نیسح  رون  زا  نشور  کیالم  مشچ 

تسا نیسح  روط  زا  هلعش  کی  لد  يانیس 

تسا نیسح  رورسم  هللا  لوسر  بلق 

دیشخرد بشما  نایهّللاراث  دیشروخ 

دیشخب رون  ار  ناگدازآ  همه  مشچ 

دراد هناوید  لد  يروش  بجع  بشما 

دراد هنادرُد  فک  هب  تمحر  می  بشما 

دراد هناحیر  لغب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بشما 

دراد هناش  يور  هب  نآرق  یلع  بشما 

ارهز دنخبل  لگ  دشاو  مه  بشما ز 

ارهز دنزرف  نینزان  ایند  هب  دمآ 

تسا نیقرشملا  ّبر  راونالا  قرشم  نیا 

تسا نیملاعلا  ماما  نیا  ملاع  ناج  نیا 

تسا نیع  رون  ار  یلع  ینعی  قح  نیع  نیا 
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تسا نیسح  ربمغیپ  لآ  عمج  عمش  نیا 

كرابم دمرس  قلاخ  يور  رادید 

كرابم دمحا  هنیس ي  يور  هب  نآرق 

تسا تاجن  کلف  ادهلا  حابصم  تسیک  نیا 

تسا تائّیس  مامت  حول  هدنیوش ي 

تسا هویحلا  نیع  ار  رضخ  شکشخ  ماک  نیا 

تسا تامم  رد  تایح و  رد  ام  یتسه  نیا 

دنوادخ تسه  ایبنا  رادن  راد و 

دنوادخ تسد  ادخ  يور  ادخ  مشچ 

تسا نیسح  ياشامت  وحم  یبن  مشچ 

تسا نیسح  ياهبل  كاچ  نابیرگ  رثوک 

تسا نیسح  يابیز  يور  رشحم  دیشروخ 

تسا نیسح  يالاب  ّدق و  تمایق  ّلک 

دنراد زاب  يور  رشح  رد  وا  قاّشع 

اب
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دنراد زان  ّتنج  هب  شیور  ندید 

كرابم اداب  ادتبا  نسح  دیشروخ 

كرابم اداب  ادتقم  ار  ناگدازآ 

كرابم اداب  ادخ  نوخ  نید  مسج  رب 

كرابم اداب  ادهلا  حابصم  دالیم 

وا رظنم  قاور  لد  مارحلا  تیب 

وا رکیپ  رد  ایبنا  مامت  حور 

تسا مامت  رفک  وا  رهم  نود  هب  نامیا 

تسا مارح  وا  ناتسود  ریغ  هب  ّتنج 

تسا مالس  ًادرب  وا  يور  دای  هب  خزود 

تسا مامتان  وا  بتکم  ياوس  نآرق 

ار ام  تسا  روشنم  نآرق  وا  راسخر 

ار ام  تسا  رون  هیآ ي  کی  وا  مخز  ره 

دنتشون ام  بلق  هب  لّوا  نیسح  مان 

دنتشرس وا  رهم  هب  ار  ام  لِگ  هگنآ 

دنتشک هنیس  رد  وا  ّبح  رذب  هکنانآ 

دنتشهب لابند  هن  روح و  قشاع  هن 

تسا نیسح  يوس  ناشمشچ  رشحم  يادرف 

تسا نیسح  يور  ناشدلخ  روصق و  روح و 

وت هناورپ ي  ایبنا  كاپ  حور  يا 
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وت هناخ ي  ملاع  نابوخ  همه  بلق 

وت هناش ي  رب  ناهج  قلخ  مغ  هوک 

وت هناوید ي  هناوید ي  درخ  لقع و 

مشاب وت  يوم  هتفشآ ي  ات  راذگب 

مشاب وت  يوک  يریجنز  هناوید ي 

مدوب وت  شوغآ  رد  ییوگ  یکدوک  زا 

مدوب وت  شوپ  هیس  مغ  لاله  ره  اب 

مدوب وت  شوج  دوخ  قاّشع  هرمز ي  رد 

مدوب وت  شوماخ  ایوگ و  سفن  ره  رد 

یلایخ سکع  کی  وت  زا  مدید  هناخ  رد 

یلاح هب  یلاح  ارم  يدرک  هگن  کی  اب 

هب لد  ياه  هراپ  زا 
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مدناشن لگ  تکاخ 

مدناشف تیاپ  رب  هک  یکشا  ما  هیامرس 

مدناشک تیوک  رس  رب  وس  ره  ار ز  دوخ 

مدناوخن نآرق  وت  رهم  یب  مسق  هللااب 

وت ییوت  منامیا  قشع و  هولص و  موص و 

وت ییوت  منآرق  توص  ياه  ژاولگ ه 

مشاب وت  اب  ات  متسین  لباق  دنچ  ره 

مشاب وت  اب  یبقع  ایند و  رد  راذگب 

مشاب وت  اب  اهنت  رشح  ربق و  گرم و  رد 

مشاب وت  اب  اه  نمجنا  رد  تولخ و  رد 

وت ییوت  منامیا ، منید ، مباتک ، مقشع ،

وت ییوت  مناج  هلبق ي  مه  ما  هبعک  مه 

ارهز نبای  مرامش  یب  ياه  مرج  نیا 

ارهز نبای  مرابکشا  ياه  مشچ  نیا 

ارهز نبای  مراودیّما  تهگ  رد  رب 

ارهز نبای  مرادن  راد و  ییوت  اهنت 

میامش يوک  مثیم »  » متسه هک  ره  نم 

میامش يوگانث  اّما  ما  هدولآ 

----------

دیزیخ اپ  هب  ناروآ  مایپ  يا 
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دیزیخ اپ  هب  ناروآ  مایپ  يا 

دیزیگنا رب  همه  رگید  راب 

ادّهشلا دّیس  ياه  مدق  هب 

دیزیر لد  ياه  هراپ  زا  هلال 

دینک مالس  وا  يور  لگ  هب 

دیزیوآ رد  وا  فلز  رس  هب 

داب كرابم  اده  باتفآ 

داب كرابم  ادخ  نوخ  دیع 

دینک مایق  همه  کیالم  يا 

دینک مارتحا  تسا  نیسح  نیا 

لوخد نذا  هتفرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زا 

دینک ماحدزا  هراوهگ  رود 

دیهن هنیس  عب  بدا  تسد  همه 

دینک مالس  شترضح  رب  همه 

دیرب شرف  هب  شکشیپ  دوخ  ناج 

هب شا  هقادنق  هکلب 
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دیرب شرع 

دولوم نیا  تسادتبا  ةولج 

دولوم نیا  تسادتقم  کلم  هب 

همه تاجن  یتشک  دوب  مه 

دولوم نیا  تساده  غارچ  مه 

لجوّزع يادخ  شیاهبنوخ 

دولوم نیا  تسادخ  نوخ  هکلب 

شنابنج هراوهاگ  قح  کیپ 

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

هدروآ بکوک  ردق ، هلیل 

هدروآ بش  رد  دیشروخ  صرق 

بیذهت يزابکاپ و  ردام 

هدروآ بّذهم  يزابکاپ 

ادخ ياه  هراتس  نامسآ 

هدروآ بل  رب  حیبست  هام 

تسا مالسا  يوضو  بآ  شنوخ 

تسا مالسا  يوربآ  نماض 

تسا دّهشلادّیس  يّالوت  نید 

تسا دّهشلادّیس  يّالجت  قح 

موصعم هدراهچ  عمج  عمش 
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تسا دّهشلادّیس  يامیس  رهم 

مارکالا لالجلاوذ و  ۀیآ 

تسا دّهشلادّیس  يابیز  يور 

تسوا تدالو  ۀلیل  زا  نخس 

تسوا تداهش  وا  دالیم  لصا 

نیسح تسیک ؟ ریما  ار  ناقشاع 

نیسح تسیک ؟ ریگتسد  ار  قلخ 

مهاوخ یم  رینملا  جارس  نم 

نیسح تسیک ؟ رینملا  جارس  نیا 

لد تقلخ  رتشیپ ز  دش  هکنآ 

نیسح تسیک ؟ ریسا  شقشع  هب  لد 

هارمه دوب  ملد  اب  اج  همه 

هالاو نَم  بولق  یف  ُهُربَق 

تسا نم  تاجن  یتشک  نیا ؟ تسیک 

تسا نم  هولص  نم  موص  نم  ّجح 

نم تیالو  نم  حور  نم  قشع 

تسا نم  تایح  نم  رضخ  نم  حون 

یهاک زا  رتکبس  شوفع  شیپ 

تسا نم  تّآیس  نیگنس  هوک 

دنداد ممد  وا  يّالوت  هب 
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دنداد مملاع  ود  ره  تّزع 

شتسب اپ  سوبتسد و  ناکلاس 

شتسم رس  شون و  هعرج  نافراع 

دمحا یتسه  وا ز  یتسه 
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شتسه زا  تسا  دمحا  یتسه 

ادخ تاذ  هب  مسق  ییادخ ، زج 

شتسد رد  تساهراک  ۀمه 

تسا یهاگآ  رگ  تهّللا  باتک  زا 

تسا یهّللا  هفیلخ  ماقم  نیا 

تسوا تماقا  یلد  ره  رد  هکنیا 

تسوا تمارک  مسق  تمارک  هب 

دیحوت تّوبن و  رادتقا 

تسوا تماما  ۀیاس  رد  ود  ره 

نم مراد  راک  هچ  تمایق  هب 

تسوا تمایق  همه  میاه  هظحل 

شیوک رد  تسه  هچ  ره  ّتنج و 

شیوم کی  ِرات  نابرق  همه 

منییآ مامت  يا  نیسح  يا 

منید متقیرط  میوربآ 

مدّیما ياه  هلال  ّتنج 

منیریش ياه  هظحل  ۀمه 

مترخآ مامت  ایند  ّلک 

منیکمت راختفا و  تّزع و 

مراک هنگ  مدب ، مهایس ، ور 
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مراد ار  وت  ما  هتفگ  همه  هب 

نیسح نیسح  ینم  يوزرآ 

نیسح نیسح  ینم  يوربآ 

مدنب ورف  بل  هچ  میوگب  هچ 

نیسح نیسح  ینم  يوگتفگ 

نم تدابع  نم ، رکذ  نم ، رکف 

نیسح نیسح  ینم  يوه  ياه و 

يدرب ارم  لد  لّوا  زا  وت 

يدرب ارم  لصاح  ۀمه 

نم ۀتسشن  نوخ  هب  دیما  يا 

نم ۀتسخ  لاح  هب  نک  يرظن 

يوشب رون  هب  ملد  زا  یگریت 

نم ۀتسب  مشچ  هب  هد  ینشور 

یلسن ره  هب  دسر  تیادص  ات 

نم ۀتسکش  لد  نورد  زا 

نم میامش  مغ  اب  انشآ 

نم میامش  مثیم  مثیم  »«

----------

مایق اج  زا  دینک  ناربمغیپ ! همه  يا 

مایق اج  زا  دینک  ناربمغیپ ! همه  يا 
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مانالاریخ تیب  هب  فعش ، اب  ور  دیهن 

همه اعد ، رکذ و  هب  همه 
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مالس ضرع  هب 

ماقم دراد  نیسح  یبن ، تسد  يور  هک 

مالک ره  رد  میلک  سفن ، ره  رد  حیسم 

مامت قایتشا  هب  نیسح ، زا  مد  دننز 

تسادن نیا  زارپ  ناهج  تسادخ  رورس  بش 

تسادف یحور  نیسح  تسادهلارون  روهظ 

*****

نیسح يوزرآ  رد  دوب ، مالسا  ناهج 

نیسح يور  هب  هدنخ  دنز ، مرکا  لوسر 

نیسح يوم  هب  هناش  دشک  اهیبا » ما  »

نیسح يوس  هب  هدید  ادخریش  هدوشگ 

نیسح يوربآ  وربآ ز  نید  هتفرگ 

نیسح يوک  هب  نیبج  ناربمغیپ  دنهن 

« نیبمرون » نیسح میظعلازوف » » نیسح

« نیقیلا قح  » نیسح تایحلا » نیع  » نیسح

*****

مرک وفع و  ماما  ناهج  رد  اپ  داهن 

مرا ِکشر  هنیدم  هدمآ  شمدقم  ز 

ملقلا نون و  ةروس  وا  يابیز  تروص 

مسق شیوک  كاخ  هب  مسق  شیوربآ  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2257 

http://www.ghaemiyeh.com


مدق دز  لد  کلم  هب  وا  میدوبن و  ام  هک 

مرح کی  وا  رب  ادخ  هتخاس ، یلد  ره  هب 

تسا لد  راهب  لگ  تسا  لد  رای  نیسح 

تسا لد  راک  قشع  هک  مشوخلد  وا  رهم  هب 

*****

تسوا زا  مغ  وا ، زا  طاشن  وا ، زا  مد  وا ، زا  سفن 

تسوا زا  مرکا  لوسر  ادخ ، لوسر  وا ز 

تسوا زا  ملاع  مامت  ادخ ، زا  وا  مامت 

تسوا زا  مدآ  تاجن  وا ، زا  ملاع  تایح 

تسوا زا  مه  ام  بولق  ، تسام بلق  دوخ  نیسح 

ِزور ات  هک  منم 
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تسوا زا  متسه  مامت  تسه 

نیسح ینعی  مایق  نیسح  ینعی  دوعق 

نیسح ینعی  مالس  نیسح  ینعی  دوجس 

*****

تسوا رای  ناهج  قلخ  تسین ، رای  یب  نیسح 

تسوا راتفرگ  قلخ  یگدازآ ، جوا  هب 

تسوا رامیب  حیسم  وا ، شوهدم  میلک 

تسوا رازاب  عاتم  ادخ ، تسه  مامت 

تسوا راوید  هب  هیکت  قح  هک  ینیسح  نآ  هب 

تسوا رادیرخ  ادخ  دوش  ینیسح  هک  ره 

تسوا نوخ  یخرس  نید ز  رازلگ  يزبس 

تسوا نوهرم  زامن  وا  نویدم  مایق 

*****

وا شود  رب  هرامه  یتما ، ِمغ  ِراب 

وا شوت  ندب  مخز  نوخ ، جارعم  ریس  هب 

وا شوگ  رد  تسود  لیئربج ز  یب  مایپ 

وا شون  وگم ، شین  اه  هزین  رس  مخز 

وا شوپ  نفک  هعیش  تسه  تسا و  هدوب  هرامه 

وا شوغآ  مه  ادخ  نوخ  شوغآ  نایم 

تسوپ تسوپ  هدش  ندب  كاچ  كاچ  هدش  ولگ 
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تسود ، تسود دهد  ادن  شرجنح  گر  ره  ز 

*****

مینک تدالو  نیا  رد  شکشیپ  ناج  هک  الا 

مینک تداهش  سرد  رورم  نوخ  بتکم  هب 

مینک تدارا  ضرع  وا  رب  سرطف »  » وچ همه 

مینک تدایس  دزس  قلخ ، هب  تدالو  نیا  زا 

مینک تدابع  رهُم  رهِم ، ار ز  شرد  كاخ 

مینک تداعس  بسک  وا  نارای  كاخ  ز 

نیسح ات  ام  جورع  نیسح  اب  ام  ةدعو 

نیسح ای  ام  ياعد  ام  رکذ  ام  دورس 
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*****

تسا یگدازآ  ربهر  رشح ، زور  ات  نیسح 

تسا یگدازآ  رهوج  وا  ناناوج  نوخ 

تسا یگدازآ  رهظم  وا  نادیهش  كاخ 

تسا یگدازآ  روحم  وا  سابع  تماق 

تسا یگدازآ  رگنس  دبا  ات  شهگلتق 

تسا یگدازآ  رظنم  وا  كاچ  دص  رکیپ 

تسیز دازآ  هک  یسک  تسیک ؟ تسیک ؟ وا  وریپ 

تسین هدنب  ادخ  هب  زج  وا  هاگرد  ةدنب 

*****

يرهظم ار  يادخ  نیسح ! ای  یتسیک ؟ وت 

يربمغیپ حور  وت  دوجو ، عمج  عمش  وت 

يرس ملاع  قلخ  ین ز  كون  ترس  اب  وت 

يرکیپ رد  حور  وچ  ار  مالسا  ِلک  وت 

يرگنشور غارچ  دبا ، ات  ار  قلخ  وت 

يرگید ِدمحم  فرش  لالج و  رد  وت 

نیسح ای  تکَرابَت  ةروس  ندب  مخز 

نیسح ای  تکرابم  یهللاراث  ِتعلخ 

*****

تسادخ نوخ  وت  نوخ  وت ، نادیهش  نوخ 
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تساهبنوخ ار  وت  ادخ  ادخ ، تاذ  هب  مسق 

تسانشآ تفده  اب  یملاع  یبیرغ و 

تسام نوخ  رد  وت  رهم  ام  بلق  رد  وت  ربق 

تسالبرک زا  يا  هعطق  ام  حورجم  ۀنیس 

تساون ین  ۀمزمز  زا  رپ  ام  ةرجنح 

وت ناماد  هب  تسد  تسادخ  قلخ  هک  ییوت 

وت ناماد  هب  تسد  تساپ  تسد و  یب  " مثیم "

*****

----------

نکاو لد  مشچ  اجز و  زیخرب 

نکاو لد  مشچ  اجز و  زیخرب 

نک یلاعت  قح  لامج  رادید 

هللاراث لامج  ۀنیآ  رد 

نک اشامت  ار  يادخ  ریوصت 

نابعش موس  حبص  ۀخفن  ای 
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نک افصم  ار  شیوخ  ۀنیئآ 

ار شنیرفآ  غاب  رگایحا 

نک ادیپ  یحو  زبس  نشلگ  رد 

ردیح دمحا و  هب  وگب  کیربت 

نک ارهز  يارس  رد  هب  يداش 

لگ بل ، ۀچنغ  لصو  ةدنخ  اب 

نک ایرد  هدید  قوش ، ۀیرگ  اب 

سرطف نوچ  وآرب  مق  ۀقلح  زا 

نک العا  شرع  ماب  هب  زاورپ 

دمآ نیملاع  ماما  دالیم 

دمآ نیسح  ناینیسح  کیربت ،

نیب ارهز  لامک  یلع و  نسُح 

نیب ایرد  ود  زا  بان  رهوگ  کی 

دیشروخ کی  يور  رهپس  ود  زا  ای 

نیب ارآ  لد  یهم  قفا  ود  زا  ای 

نارمع یسوم  هدیدن  هک  یئور 

نیب یلاعت  قح  لوسر  روط  رد 

ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نآرق 

نیب ابیز  لامج  نآ  رد  هتسویپ 

رگنب ش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اپ  ات  رس  زا 
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نیب العا  یلع  رس  ات  اپز  و 

رگنب ار  لیئربج  ةدنخ  مه 

نیب راوح  تسد  هب  لگ  ۀخاش  مه 

ار ناج  ناهج  کی  ناهج و  ود  ناج 

نیب ارهز  تسد  یلع و  شود  رب 

وا نابز  رب  تسادخ  تایآ 

وا ناهد  رد  تسا  یبن  تشگنا 

هناورپ شایلوا  لعشم و  وا 

هناحیر شایبنا  ّتنج و  وا 

دیشروخ وا  تسا و  تملظ  همه  یتیگ 

هنادرُد تسوا  رحب و  همه  ملاع 

شراسخر عمش  درگ  هب  دندرگ 

هناورپ وچمه  تشهب  ياه  نز 

بشما وا  دوجو  لگ  يوب  زا 

هناخلگ تشگ  تشهب  يارحص 
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تسا مورحم  تخس  لقع ، تمعن  زا 

هناوید تسوا  قشعز  هن  وکنآ 

زگره منک  رذح  شمغ  ریت  زا 

هن اورپ ، هلعشز  دنک  هناورپ 

ار دمحا  تسا و  ملاع  ود  هام  نیا 

هناش رب  باتفآ  وچ  هتسشنب 

تسکشب تب  داتس و  یلع  هک  اج  نآ 

تسشنب وا  نیسح  همه  دندید 

نک شیوب  تشهب  لگ  وچ  میرم ،

نک شیوش  تسش و  قوش  ۀیرگ  اب 

شریگ رب  تسا  یفطصم  هنیئآ 

نک شیوربور  زین  همطاف  اب 

مزمز اب  ریگب  وضو  درگ ، رب 

نک شیور  هام  هب  رظن  وآ  زاب 

رگنب شردام  تسد  رس  رب  ره 

نک شیوج  تسج و  قلخ  لد  رد  مه 

اشگب نابز  ایبنا  ۀجاوخ  يا 

نک شیوخ  قلخ و  لامک و  فیصوت 

هسوب نزب  بل  لعل  هب  هدنخ  اب 

نک شیولگ  رب  هاگن  هیرگ  اب 
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ار ام  مسق  شتبحم  هب  برای 

نک شیوگ  هحیدم  مرک  فطل و  زا 

نادرگ ما  هدنب  نیسح  رهم  اب 

نادرگ ما  هدنز  ناتسب و  مناج 

هدروآ ربنع  تشهبز ، اراس 

هدروآ رثوک  بآ  هیسآ  ای 

شتسد رب  هّلُح  هتفرگ  هب  میرم 

هدروآ رجاه  دلخز ، قیربا 

اوّح ای  هلباق و  هدش  ایَعل 

هدروآ رس  همطاف  مدقم  رب 

لیربج تینهت  مایپ  هدنخ  اب 

هدروآ رواد  یح  بناج  زا 

بشما همطاف  هک  هللا  هللا 

هدروآ رظنم  يادخ  دازون 

مناوخ شردیح  يور  ۀنیئآ 

هدروآ رگید  لوسر  هک  نآ  ای 

رون غارچ  ای  تاجن  یتشک 

هدروآ رشحم  زور  عفاش  ای 
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ار شمسا  نیسح  یبن  تشاذگب 

ار شمسج  مامت  بل ، هن  دیسوب 

تیوم نافراع  ردق  ۀلیل  يا 

تیور همه  كرابم  هام  يا 

تمشخ زا  يران  میحج  يارحص 

تیوگانث ناج  مزب  هب  لاکیم 

تدالیم زور  عولط  اروشاع 

تیوهایه زا  مرحم  وچ  نابعش 

تقشع ۀتشک  درم  ود  داتفه و 

تیوک رئاز  هقرف  ود  داتفه و 

تناگژم ریت  لایخ  دیص  لد 

تیوربا غیت  دای  ۀتشک  ناج 

تنارجه ماش  لصو و  بش  بش  ره 

تنابعش تسا و  مرحم  زور  ره 

یئالوم وت  هدنب و  همه  تقلِخ 

یئایرد وت  هنشت و  همه  ملاع 

یناشطع هچ  رگا  یمرک  رحب 

یئاهنت هچ  رگا  يا  همه  رای 

دمحا ۀنیس  يور  فحصم  هگ 

یئارهز تسدب  يا و  هلال  هگ 
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اج ره  رد  باتفآ  هّرذ و  نوچ 

یئام اب  هرامه  وت  وت و  اب  ام 

یسوم وت  هنتف  لبن  هب  قرغ  ام 

یئاحیسم وت  ناج و  هدرم  ام 

ین زارفرب  قلخ  يداه  مه 

یئارحص كاخ  هب  ادخ  نوخ  مه 

يدوب ناج  يافص  لزا  حبص  زا 

یئاه لد  غارچ  دبا  ماش  ات 

ترون زا  دوج  دوبن و  یلاخ 

تروشاع تسا و  مرحم  زور  ره 

دزان یم  وت  تقلخ  هب  راداد 

دزان یم  وت  ّتبحم  هب  تقلخ 

هدناشنب شود  زارف  هب  دمحا 

دزان یم  وت  تقیقح  هب  نآرق 

تراثیا زارفرس  هدش  ترتع 

دزان یم  وت  تماما  هب  تما 

تنوخ رد  هقرغ  مسج  هب  روشاع 

دزان یم  وت  تدالو  هب  نابعش 
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يدیشخب مصخ  هب  دوخ  رتشگنا 

دزان یم  وت  تمارک  هب  نمشد 

يدرک شتحیصن  نوخ  مزلق  رد 

دزان یم  وت  تّوتفب  لتاق 

ناریح تتمه  ربص و  تسود ز  مه 

دزان یم  وت  تریغ  هب  مصخ  مه 

تسوت كاچ  كاچ  مسج  هدنز ز  قح 

تسوت كاپ  نوخ  نیهر  مالسا 

ینامیا غارچ  وت  هدش  مگ  ام 

ینامیلس وت  فیعض و  روم  ام ،

ناشوج ۀمشچ  وت  یهت  ماج  ام 

یناراب وت  تمحر و  ۀنشت  ام 

ایرد وت  میکچوک و  ةرطق  ام 

یناتسلگ وت  ریوک و  تشد  ام 

یتشک وت  الب و  می  قرغ  ام 

یناج یسیع  وت  نت و  هدرم  ام 

يرون ةروس  وت  یگریت و  ام 

ینآرق وت  یصاعم و  حول  ام 

يدنوادخ یتسه  وت  چیه و  ام 

ینامرد بیبط و  دوخ  وت  درد و  ام 
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قح فطل  تسد  وت  اعد  تسد  ام 

یناسحا باب  وت  ادگ  زین  ام 

میدوس خر  وت  ّتبحم  كاخ  رب 

میدوب تقشاع  تسخن ، زور  زا 

وت یئادخ  ةدنز  هک  هتشک  يا 

وت یئاقب  ملاع  رگایحا 

يراد انشآ  دوجو  کلم  دص 

وت یئالبرک  بیرغ  هک  نآ  اب 

يراد ناگتسکش  لد  لد  رد  اج 

وت یئاون  مه  هتسخ  ۀنیس  اب 

یقلخ سنوم  هرامه  هک  نآ  اب 

وت یئادخ  اب  تسادخ  هک  اج  ره 

اپ زا  يا  هداتف  نوخ  مزلق  رد 

وت یئادخان  قشع ، یتشکرب 

ییاهنت بیرغ و  نوخ  میرد  ره 

وت یئادتقم  قلخ  همه  رب  مه 

وت زا  مکح 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2270 

http://www.ghaemiyeh.com


ام زا  مادم  تعاط  و 

وت یئام  ماما  ادخ  هب  يرآ 

يدنوادخ تمحر  رهظم  وت 

يدنب یمن  رد  شیوخ  مثیم )  ) رب

----------

بشما رون  ياه  هدرپ  رد  الولا  تیب  دش  هتسب 

بشما رون  ياه  هدرپ  رد  الولا  تیب  دش  هتسب 

بشما رود  قح  خر  ياشامت  زا  ناطیش  مشچ 

بشما روط  هوک  کشر  هنیدم  يانیس  هتشگ 

بشما روح  رمجم ،  هب  لد  دنپس  وس  ره  زا  دزیر 

هراتس دزیر  کلف  زا  هراظن ،  وحم  نامسآ 

هراوهاگ رد  هم  صرق  هرامهددنخ ،  یم  رهم 

ادیپ رادلد  خر  دش  بشماک  دیریگ  فکب  ناج 

تمحر ياید  رد  قرغ  بشما  هتشگ  شنیرفآ 

تمحر يالعالا  هنج  دش  ادخ  مشخ  خزود 

تمحر يابوط  زا  دزیر  ینیسح  قشع  هویم 

تمحر ياهرد  دش  زاب  اه  بضغ  باب  دش  هتسب 

لصاح داد  نآرق  لخن  لطاب  تشگ  ناطیش  شقن 

لگ هناخ  دش  لگ  غاب  لد  هبعک  يافص  زا 

ادیپ راونالا  علطم  دش  ار  دیحوت  ملاع 
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كرابم ناشفا  رون  دیشروخ  ار  قشع  نامسآ 

كرابم ناج  لولح  دیع  یگدازآ  نت  رب 

كرابم نافوط  نمادر  یجن د  حون  تعجر 

كرابم نآرق  رب  داب  نآرق  دالیملا  هلیل 

ار ادتبا  نسح  رون   ، ار ادخ  يور  نیب  زیخ و 

ار ادتقم  نادیهش  رب  ار ،  يدهلا  حابصم  قرب 

ادیپ رازاب  رس  رب  دش  الو  رصم  فسوی 

دمآ شوخ  دمآ  نینح  رودب  حتاف  راگدای 

دمآ شوخ  دمآ  نیع  رون  ار  یلع  ینعی  قح  نیع 

دمآ شوخ  دمآ  نیملاع  ریگتسد  امنهر و 

دمآ شوخ  دمآ  نیسح  دمآ  نیسج  ناراک  هنگ  يا 

لها
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نیا تسا  مغ  يایرد  حون  نیا ،  تسا  مدمه  ار  لد 

نیا تسا  مدآ  بلق  بلق  نیا ،  تسا  ملاع  ناج  ناج 

ادیپ رادقم  شمدقم  بارت  زا  مدآ  هدرک 

هتفرگ رس  زا  یگدنز  شنیرفآ  شنیب ،  لها 

هتفرگ رب  خر  زا  هدرپ  قح  هب  هدرپ  یب  نخس  ین 

هتفرگ رب  رد  همطاف  ار  یملاع  ناج  ناج 

هتفرگ ربمغیپ  هسوب  شوضع  وضع  زک  بجع  يا 

شهاگن کی  ریسا  ناج  شهآ  ریت  ناشن  لد 

شهانپ رد  شنیرفآ  شهار  كاخ  راثن  رس 

ادیپ راسخر  لگ  نیا  رد  دوب  ام  وفع  طخ 

وا هراچیب  دبا  ات  ملاع  ود  نازاس  هراچ 

وا هراوآ  نیمز  رد  اهنامسآ  نانکاس 

وا هرابرد  ادخ  زا  یحدم  رجفلا  هروس و 

وا هراوهگ  رب  هدروآ  فاوط  لد  ناوراک 

هداد لابقا  نوخ  هب  مه  هداد ،  لآ  رب  فرش  مه 

هداد لاح  ملاعب  مه  هداد  لاب  شرطف  هب  مه 

ادیپ راب  رهوگ  مشچ  زا  دوب  شقاشع  لاح 

نم ربهر  هناگی  دماک  ادن  يدازآ  داد 

نم رکیپ  رد  ادخ  حور  دوب  نیا  اتفگ  قشع 

نم رگید  تایح  دمآ  زاب  هک  دمآ  شوج  هب  نوخ 
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نم رهوگ  رب  وا  دیشخب  اقب  وا  اتفگ  کشا 

وا ربنامرف  اهکاخ ،  وا ،  رد  كاخ  اهداب ، 

وا ردام  رهم  بآ ،  وا ،  رضحم  رد  لگ  ران 

ادیپ راچ  نیا  رد  تسه  بناج  راچ  زا  وا  رهم 

درادن ناناج  یلع  نب  نیسح  یب  ناج  ملاع 

درادن ناج  هکلب  هن  لد  ددنبن  وا  رب  هک  ره 
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درادن نایاپ  وا  ياروشاع  زاغآ  یب  روش 

درادن نامرد  وا  لصو  زج  لد  نامرد  یب  درد 

شیور قاتشم  ایربک  شیوک ،  راوز  ایلوا 

شیوبس تسم  ایقتا  شیوج ،  باریس  ایبنا 

ادیپ رایشه  مه  هناوید  مه  تسوا  میرح  رد 

یئادخ تراک  ادخ  کلم  رد  ودبع  ار  ادخ  يا 

یئایربک تناگدنب  رب  هدنب و  ار  ایربک 

یئادخان مه  لد  یتشک  رد  هدرک  یئادخ  مه 

یئادهلا حابصم  مان  دزان  وت ،  رب  دلاب ،  وت  زا 

یتایحلا نیع  ار  رضخ  یتارف  رد  ناشطع  هچرگ 

یتائیسلا عیفش  مه  یتالص  مه  یموص  وت  مه 

ادیپ راثآ  هنگ  هوک  زا  وت  رهم  اب  تسین 

تهاگن رد  شنیرفآ  مشچ  هدید  ار  ادخ  يا 

تهاگمارآ ایلوا  ایبنا و  بولق  يا 

تهاپس مدآ  ملاع و  مامت  ییاهنت  هب  يا 

تهار كاخ  راثن  داد  نیرفآ  ناج  ناج  هچ  ره 

وت یبل  رب  مه  لد  هب  مه  وت ،  یبا  ار  قیالخ  مه 

وت یبنیز  لاله  مه  وت ،  یبکوک  ار  یبن  مه 

ادیپ رازاب  رس  رب  هگ  ین  هب  هگ  خبطم  هب  هگ 

لد درب  یم  مدآ  دالوا  زا  رشح  ات  وت  مان 
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لد درب  یم  ملاع  قلخ  زا  زونه  تنآرق  توص 

لد درب  یم  مزمز  تیاهبل ز  هبعک ،  زا  وت  يور 

لد درب  یم  مه  نت و  رب  ناج  دهد  یم  وت  قشع 

مرحم مه  نابعش  هام  مغ ،  یشوخ  ره  تدایب  يا 

" مثیم  " لخن رب  هد  هویم  ملاع ،  مشچ  نایرگ  وت  رب 

دوبن نآ  رب  ات 
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ادیپ راب  گرب و  وت  حدم 

----------

دیآ یم  هدیپس  زا  لگ  يوب 

دیآ یم  هدیپس  زا  لگ  يوب 

دیآ یم  هدیدز  مفوش  گشا 

حیبست اب  هظحل  هظحل  نارتخا 

حیسم راک  دننک  یم  مد  هب  مد 

كالفا همه  ناگ  هراّیس  همه 

كاخ هب  دنرب  یم  هدجس  رحس  ات 

تسا کلف  تنیز  رون  هیآ ي 

تسا کَلَم  بل  رب  رجف  هروس ي 

بشما دنا  سگرن  غاب  کلف  هن 

بشما دنا  سلجم  هام  نارتخا 

دنراب یم  قوش  گشا  ایبنا 

دنرآ ور  هنیدم  يوس  همه 

فافع ِمیرح  رد  دنرآ  همه 

فاوط نیسح  هراوهگ ي  ِرود 

تسادخ قلخ و  ِرورس  نشج و  بش 

تسادهّشلا دّیس  دالیم  بش 

بشما تسا  دمحا  دنخبل  بش 
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بشما تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دیع  بش 

کیربت ار  وت  ایصوالا  دّیس 

کیربت ار  وت  ایبنالا  متاخ 

دیشروخ ُهن  ِدنلب  ِنامسآ 

دیشخر همطاف  تسد  ِرس  رب 

نیا تسا  تیب  لها  روط  رجش 

نیا تسا  تیب  لها  رون  هروس ي 

میظعت ربب  ادخ  لیلخ  يا 

میظع حبذ  هب  تهَّلا  حیبذ  اب 

تسم شرون  ِبارش  زا  نایروح 

تسد هب  وفع  تارب  زا  لگ  هتسد 

ناراب لگ  هتشگ  وفع ، زا  ملاع 

ناراک هنگ  يا  تسا  نیسح  نیا 

تسام هّمذ ي  هب  دبا  ات  وا  رهم 

تسام هّمئالاوبا ي  ردیح  دعب 

شمرک نبلگز  یگرب  وفع ،

شمرح رد  رب  حور  تروص 

وا هراظن ي  رد  وحم  ّلک  لقع 

وا هراوهاگ ي  هب  سرطف  مشچ 

تسایلوا فحصم 
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شیاضعا

شیاپ ارس  یبن  هاگ  هسوب 

رشب رخف  تانئاک  هجاوخ ي 

رب هب  هتفرگ  شهّللا  باتک  نوچ 

نینوکلا دّیس  تفگ  شوخ  هچ  هب 

نیسحز نم  تسا و  نم  زا  نیسح  هک 

تسا نم  يایربک  هجو  وا  هجو 

تسا نم  ياقب  تلّع  وا  نوخ 

نیسح داد  تاجن  ار  نید  کُلف 

نیسح داد  تایح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

شنوخ زا  دنا  هدنز  ایبنا 

شنویدم زامن  تمایق  ات 

تسا مرتحم  نیسح  نوخز  ّجح 

تسا مرح  وا  يالبرک  زا  مرح 

زاین هدرب  زاین  شزاین  هب 

زامن هتشگ  زامن  شزامن  زا 

وا تداهش  ّجح  هبعک ، البرک 

وا تدابع  هتشُک ي  هگلتق 

دوب بآ  ِتایح  شا  کشخ  بل 

دوب بارتوبا  ردیح  دعب 
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هار لعشم  تسادخ  ات  شبتکم 

هللا لوسر  تثعب  شتضهن 

شرادملع يوزاب  ّقح  تسد 

شراصنا ياپ  كاخ  ام  ناج 

دیما قشع و  ّیگدازآ و  يور 

دیفس تسوا  هایس  مالغ  زا 

سان هدید ي  غارچ  شنوُج »  » يور

ساّبع تعاجش  ار  شا  سباع 

هار وریپ  قشع و  ریپ  شا  ملسم 

هللا ّبُح  لامک  شا  بیبح  رد 

ّتیّرح غارچ  شّرُح  يور 

تیّرح ِغاب  خرس  هلال ي 

همه يادخ  تّجح  شربکا 

همه ياسراپ  ریپ  شرغصا 

رون تملظ و  میسق  وا  مساق 

رود شلامج  هم  زا  َدب  مشچ 

شسای هضور ي  تسمرس  حور ،

شساّبع يادف  ملاع  ناج 

دنرت هدنز  هدنزز  شیادهش 

دنرشب مّلعم  تمایق  ات 
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شندب ایبنا  ّلک  فحصم 

ادخ تاولص 
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شنت مخز  هب 

شبش غارچ  هتخوس  هنیس ي 

شبل رادغاد  بآ ، رگج 

نیمز نامسآ و  هام  وا  رس 

نیبج طوطخ  رد  رون  هروس ي 

هیآ هدفیه  هب  یباتفآ 

هیاس نارتخا  قرف  رب  هدرک 

کشُم يوب  زا  رپ  يرتسکاخ  فلز 

کشُخ هبوچ ي  ود  هدش  رت  بطر 

روح هدید ي  لحُک  راسخر  درگ 

رون هتشر ي  هتشر  هدیربب  گر 

هللا لوسر  لد  وا  مرح 

هالاو نم  ِبولق  یف  هربق 

شمغ ماج  هتفرگ  شتآ  لد 

شمرح هبتک ي  تباجتسا 

شمغ ماج  يانشآ  شسفن 

همه درد  يافش  شربق  كاخ 

ام هنیس ي  رورس  نزح و  تسوا 

ام هنیفس ي  مه  تسا  غارچ  مه 

تمرح ناج  تشهب  يا  نیسح  ای 
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تمغ ریسا  یملاع  لد  يا 

يدیشخرد رگا  دالیم  بش 

يدیشخب قلخ  مشچ  رب  رون 

وت تداهش  هظحل ي  زا  هدوب 

وت تدالو  هظحل ي  اه  هظحل 

ییوت روهظ ، شیادیپ  ِّرس 

ییوت رون  رهش  تفه  یناب 

تسوت زا  شتدایس  دجم و  هعیش 

تسوت زا  شتداهش  ات  شفرش 

تخوس وت  غارچ  هلعش ي  اب  هعیش 

تخومآ ین  كونز  نآرق  هعیش 

تسا هگلتقز  شا  لِگ  بآ و  هعیش 

تسا هپس  کی  هک  هن ، درف  کی  هعیش 

تسالب مزب  ماج  تسمرس  هعیش 

تسالب برک و  رادساپ  کی  هعیش 

تسارهز نمادز  يدرگ  هعیش 

تساروشاع ّطخ  زابرس  هعیش 

تسا زیربل  رونز  شماج  هعیش 

تسا زیخ  نامسآ  دایرف  هعیش 

لاح همه  رد  نیسح  ینعی  هعیش 
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زا
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لادوگ ات  هتفرگ  تدالو 

دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

دنگوس ادج  نتز  نارس  هب 

ادهش سّدقم  ناور  هب 

ادخ نوخ  هب  مسق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

هدازآ كاپ و  ناریسا  هب 

هداّجس اعد و  زامن و  هب 

دناوخ بنیز  هک  یبش  زامن  هب 

دناشف هدید  ود  زا  هک  یکشرس  هب 

الب برک و  هب  مسق  هنیدم  هب 

الط تشط  بوچ و  کشخ و  بل  هب 

شیالوم لثم  تسا  هدنز  هعیش 

شیاج دوب  نوخ  جوم  رد  هچ  رگ 

تسا زبس  رت ، گشاز  ات  نید  غاب 

تسا زبسرس  هشیمه  مثیم »  » لخن

----------

تسادخ لامج  هولج ي  يرگن  فرط  ره  هب 

تسادخ لامج  هولج ي  يرگن  فرط  ره  هب 

تسادهّشلا دّیس  دالیم  هک  دینک  بدا 

يا هنیآ  تسد  يور  لسر  متخ  هتفرگ 
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تسادیپ ادخ  تروص  وا  هفیحص ي  رد  هک 

دینک هاگن  وضو  اب  وا  خر  فحصُم  هب 

تسارهز هسوب ي  ياج  نآ  هطقن ي  هطقن  هک 

شیدّمحم تروص  يرواد و  هوکش 

تسابیز سبز  درب  یم  ادخ  لوسر  زا  لد 

تسد هب  تسد  دنهد  ارهز  ردیح و  لوسر و 

تساهاط شنبلگ  هک  ار  یلگ  هدنخ  هدنخ  هب 

ار سرطف  تسد  تفرگب  هدمان  زونه 

تسام اب  ناگداتف  اپ  زا  يریگتسد  هک 

دیهاوخ یم  هچ  ره  دوبعمز  دینک  بلط 

تساعد فیرش  هلیل ي  نیا  رد  باجتسم  هک 

دیبات یتیاده  غارچ  یحو  تیب  هب 

تسایند تعسوز  نوزفا  شا  ییانشور  هک 

دینک هاگن  وگب  تعافش  نارکنم  هب 

ود هعیفش ي  تسد  يور  رب  عیفش 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2286 

http://www.ghaemiyeh.com


تسارس

داد یتاجن  یتشک  لسر  متخ  هب  ادخ 

تسایرد اهرازه  مگ  وا  تعسو  شیپ  هک 

تسوا اهنت  هّمئا  رد  لسر ، ایبنا و  رد 

تساود قلخ  درد  رهب  زا  شتبرت  كاخ  هک 

نیسحز نم  تسا و  نم  زا  نیسح  تفگ  لوسر 

تسادخ لوسر  نامه  شنیسح  نیسح و  یبن 

یلگ یحو ، زبس  ناتسب  هب  تسا  یندید  هچ 

تساپ ات  رس  هب  شربمغیپ  هسوب ي  شقن  هک 

دهدن دوخ  ماقم  ملاع  يرایرهش  هب 

تسادگ نیسح  هناخ ي  ِرد  تشپ  هک  یسک 

شتوملا يرا  تسا ال  رون  لعشم  زونه 

تسامس جوا  هل  وا  تاهیه  هرعن ي  زونه 

لّوا تدالو  نابعش  مّوس  حبص  هب 

تساروشاع ِزور  ِرهظ  شرگد  تدالو 

خیرات هحفص ي  هب  شنوخز  دنا  هتشون 

تساقب ياقب  انف  دش  ّقح  هر  رد  هک  ره  هک 

وا هرهچ ي  هایس  مالغ  تساوگ  ادخ 

تساقآ راگزور  نادیفس  هرهچ  لیخ  هب 

روهشم شتّبحم  اب  دوب  هعیش  هن  طقف 
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تسامش ام و  ماما  ادخ و  هب  نایناهج 

وا زا  هک  یتیاده  غارچ  تسیک  نیسح 

تسا يده  غارچ  ود  داتفه و  نشور ، هشیمه 

میحج هب  دنک  رذگ  رگ  شمرح  زا  یمیسن 

تساور زان ، دلخ  هب  دشورفب  رگا  میحج 

شرون ِلفحم  هک  یغارچ  تسیک  نیسح 

تسالط تشط  نانس و  كون  لتقم و  رونت و 

دوب ششود  هب  ایبنا  همه ي  هفیظو ي 

تسار تماق  درک  ناج و  زا  ورس  زا  تشذگ 

شیوناز هب  هن  داتفا  شیوربا  هب  مخ  هن 

لذب هب  تماق  تسار و  داتس 
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تسارآ ناج 

قلخ شکاخ  هتشگن  یکاخ  مدآ  زونه 

تساوخ تداهش  ادخ  زا  رپس  درک  هنیس  هک 

تسیک ینیسح  وگب  يدینش  نیسح  زا  وت 

« تساجنیا ومز  رت  کیراب  هتکن ي  رازه  »

للم مامت  رد  هک  یماما  تسیک  نیسح 

تسانعم یب  مالک  تیرشب  وا  نودب 

ادخ نید  هک  یهّللا  حیبذ  تسیک  نیسح 

تسادخ نوخ  نیسح  شنوخز  تفای  تایح 

دنیآ رانک  رگد  کی  اب  هک  تساور  اجک 

تساوه دبع  دیزی  ادخ و  دبع  نیسح 

تسا يدازآ  ناور  تقیقح  ناج  نیسح ،

تسارحص رد  هعطق  هعطق  وا  رکیپ  هچ  رگا 

دیوگ نخس  امش  اب  وا  هدیرب ي  رس 

تساطخ ود  ره  ملظ  مولظم و  ندرک  توکس 

دیوگ ام  هب  شمه  زا  ادج  وضع  وضعز 

تسادج ملظ  لهاز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  باسح 

« مثیم  » اهراد جوا  رب  هچ  غیت  ریز  هچ 

تسام هناش ي  هب  یهّللاراث  مچرپ  هشیمه 

----------
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تمارک يایرد  هدیدرگ  ناهج 

تمارک يایرد  هدیدرگ  ناهج 

تمایق حبص  ای  تسا  نشج  بش 

یتسه دودحمان  کلم  ییوگ  وت 

تماما رون  زا  تسا  یناغارچ 

بشما دنتسب  یمدآ  نج ، کلم ،

تماق رکش  زامن  رب  رسارس 

تسا نیسح  دابآ  یحو ، تشهب 

تسا نیسح  دالیم  داب ، كرابم 

تسا نیسح  ات  یتسه  لک  جورع 

تسا نیسح  اب  يداش  مرگ  دمحم 

دمحم ياهوزرآ  مامت 

تسا نیسح  ارهز  یتسه  مامت 

ینامداش تقلخ ، رکش  زامن 

تسا نیسح  ای  شنیرفآ ، ياعد 

دمحم
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دراد هنییآ  لغب  رد 

دراد هنیس  يور  هب  نآرق  یلع 

شلالج ردق و  رب  هللا  مالس 

شلامج هام  رب  مشچ  ار  ادخ 

یقرب هب  دزوس  یم  لیربج  رپ 

شلامک جارعم  دصق  رگ  دنک 

شوغآ مه  شرهم  اب  رشح  ات  نامز 

شلاصو حبص  دوب  مه  تمایق 

دمحم شون  همشچرس  شبل 

دمحم شود  رس  رب  شجورع 

تسا زاین  زار و  رد  تسود  اب  شبل 

تسا زامن  یلوبق  وا  يالو 

رشحم حبص  ات  ایبنا  نایم 

تسا زارف  رس  تدالو  نیز  دمحم 

تمحر ياهرد  همه  وا  يوک  ز 

تسا زاب  هتسویپ  ناج  سنا و  يور  هب 

تسوا هدنب  تمایق  رد  تمایق ،

تسوا هدنخ  راز  هلال  تعافش 

دنداد هام  مّظعملا  نابعش  هب 

دنداد هاگآ  يربهر  ار  رشب 
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هزات ناج  شنیرفآ  مسج  هب 

دنداد هار  غارچ  لد  مشچ  هب 

رگید هللاراث  هللاراث ، هب 

دنداد هللا  هجو  هللا ، هجو  هب 

كرابم تدنخبل  شقن  دمحم 

كرابم تدنزرف  دالیم  یلع 

تسا نیسح  راتفرگ  ملاع  لد 

تسا نیسح  رادید  وحم  دمحم 

هنحص هنحص  تبحم  رازاب  هب 

تسا نیسح  رادیرخ  فسوی  دصود 

تمایق ات  تردق  تسد  اب  ادخ 

تسا نیسح  رادملع  وریگ  ملع 

تسوا مچرپ  زا  يا  هیاس  ملاع  ود 

تسوا مغ  هام  نامز  هن ، مّرحم 

يدیرفآ دیحوت  مسج  رد  نوخ  وت 
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يدینش قح  زا  یعجرا  گناب  وت 

يدناوخ هزین  كون  ار ز  نآرق  وت 

يدید زان  دهم  هب  ار  لتقم  وت 

يداد حور  ار ، فرش  ار ، تّزع  وت 

يدیرب رکیپ  زا  رس  ار  ّتلذ  وت 

يدرک هدنخ  تداهش  رب  یتقو  وت 

يدرک هدنز  ار  ایبنا  مامت 

وت رکیپ  رب  دز  هسوب  تداهش 

وت رجنح  زا  نوخ  تفای  تدالو 

تفر ادخ  لابند  هب  لزنم  لهچ 

وت رس  نمشد  هزین  كون  هب 

هرامه نآرق  تا ، هنشت  قلح  هب 

وت رغاس  زا  تایح  بآ  دروخ 

تیادخ دزن  مهد  یم  تداهش 

تیاهبنوخ دش  ادخ  يداد ، نوخ  وت 

یبان مالسا  رگ  ایحا  دوخ  وت 

یباتفآ اه  یگریت  نورد 

یکاپ نوخ  نآرق  ياه  گر  رد  وت 

یبآ یحو  زبس  رازلگ  رب  وت 

يراهب ار  نامیا  لصف  ره  رد  وت 
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یبالقنا حور  لسن  ره  رد  وت 

ییادخ دایرف  مخز  ره  اب  وت 

ییادخ دای  مه  هزین  يور  وت 

تسام هماخ  خرس  ّطخ  تداهش 

تسام همانرب  وت ، یشم  وت ، طخ 

وت هلّذلا  اّنم  تاهیه  زا  سپ 

تسام هماج  نوخ  نهاریپ و  نفک 

تمخز هاجنپ  دصهن و  رازه و 

تسام همانترایز  نوخ  جوم  هب 

یتاکز وت  یتالص ، وت  یّجح ، وت 

یتایح ار  دمحم  مالسا  وت 

دندرشف اپ  نوخ  رد  هکنانآ  اشوخ 

تقشع هب 
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دندرپس رس  ناج  لد و  زا 

تسا نآ  هدرم  ام  هدنز  نید  هب 

دندرم قشع  ناگتشک  دیوگ  هک 

مثیم لخن  ياه  هویم  هشیمه 

دندروخ بآ  تناقشاع  نوخ  ز 

تسا وت  تلود  ّکبر  هجو  یقبَیو 

تسا وت  تلم  شنیرفآ  مامت 

----------

داب كرابم  ادن  نیا  دیونش  نایناهج 

داب كرابم  ادن  نیا  دیونش  نایناهج 

داب كرابم  ادهلا  جارس  رون  عولط 

داب كرابم  ادتقم  فرش  نوخ  کلم  هب 

داب كرابم  ادف  ار  ّلجوّزع  يادخ 

داب كرابم  ادتبا  یب  تمحر  راهب 

داب كرابم  ادخ  نوخ  تدالو  بش 

دینک مارتحا  تسا ، دیع  بش  ناربمیپ 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  هدمآ  نیسح 

****

بشما دینکرحس  يداش  هب  تسا  شوخ  یبش 

بشما دینک  ربخ  ار  ادخ  ناگتشرف 
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بشما دینک  رظن  تیالو  باتفآ  رب 

بشما دینک  رب  هب  رسارس  رون  سابل 

بشما دینک  رفس  دّمحم  لآ  رهش  هب 

بشما دینک  رذگ  هنیدم  ياه  هچوک  ز 

دینک مارتحا  بناج  ره  یحو ز  تیب  هب 

دینک مالس  بدا  اب  ادهشلادیس  هب 

****

دولوم نیا  تسایربک  ۀنیآ  هتسجخ 

دولوم نیا  تسایبنا  يوزرآ  مامت 

دولوم نیا  تساضترم  ِیلع  ۀلالس 

دولوم نیا  تسافش  نآرق ، ۀنیس  مخز  هب 

دولوم نیا  تسافص  یعس و  مزمز و  ماقم و 

دولوم نیا  تسادخ  نوخ  هک  مالس  وا  رب 

دید ار  ادخ  وا  نسح  ۀنیآ  رد  ادخ 

ار اضترم  ارهز و  دمحا و  لامج 
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دید

****

وا رکیپ  ناج و  هب  ناّنم  قلاخ  مالس 

وا رظنم  هتشگ  هتسش  یبن  قوش  کشا  هب 

وا رثوک  ياه  همشچ  دَوب  هک  اه  مشچ  هچ 

وا رغاس  ماک  هنشت  ادخ  ناربمیپ 

وا رّونم  ضراع  نایملاع  غارچ 

وا رس  ات  ياپ  قرغ ، یبن  ياه  هسوب  هب 

تشاد نآرق  حور  دیحوت و  تسادق  سب  ز 

تشاذگن وضو  یب  تسد  وا  رکیپ  هب  یبن 

****

تسوا زا  مکحم  راگدرورپ ، مکحم  باتک 

تسوا زا  ملاع  مامت  ملاع ، قلاخ  هب  مسق 

تسوا زا  مدآ  هاج  رْدق و  فرش و  تلالج و 

تسوا زا  مه  نانج  ناهج ، اهنت  هن  تسوا ، زا  ناهج 

تسوا زا  مّلسم  قح  ِتسه  قح ، ییادخ  زج  هب 

دودو یح  راگدنوادخ  هکنیا  هن  رگم 

دوجو داد  نیسح  لیفط  هب  ار  دوجو 

 نیسح مالس ! ادخ  زا  تنت  ناج و  هب  الا 

 نیسح مایق  اه  لسن  رب  وت  سرد  هرامه 
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 نیسح ماوق  یگدازآ  هب  وت ، يا  هداد  وت 

 نیسح مارتحا  وت  مان  هتفرگ ز  ادخ 

 نیسح مارح  وت ، رهم  یب  همه  ِتدابع 

 نیسح ماما  ییوت  نید  ادخ  نید  هب  مسق 

يا همه  لد  ۀبعک  وت  هک  هبعک  هب  مسق 

يا همطاف  زیزع  مه  ادخ ، زیزع  مه  هک 

****

تسادخ ياول  اه ، هناش  يور  هب  وت  ياول 

تسادخ يادص  اه ، هزینرس  هب  وت  يادص 

تسادخ ياج  تشگ ، وت  يالو  فرظ  هک  یلد 

تسادخ يامنادخ  ِيور  وت  رینم  يور 
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تسادخ يایبنا  رکذ  لزا  وت ز  يانث 

تسادخ ياشگ  هرگ  ِتسد  وت  تسد  هدیرب 

تسادهشلادیس رشح  ات  وت  مان  هرامه 

تسادخ تاهبنوخ  دنگوس ، وت  كاپ  نوخ  هب 

****

دنأوت راسکاخ  تاوامس  ناگتشرف 

دنأوت رازم  رئاز  یگمه  ناربمیپ 

دنأوت رازم  ِلگ  نادیهش  تشهب و  دوخ  وت 

دنأوت رارق  یب  هتسویپ  هک  هورگ  نآ  شوخ 

دنأوت راوج  رد  دنشود ، هب  هناخ  هچ  رگا 

دنأوت راگن  نوخ ، جوم  رد  همه  اهراگن 

دشوج یم  حیسم  تنوخ  ةرطق  هرطق  ز 

دشون یگدنز  بآ  نید ، وت  کشخ  ماک  ز 

****

دنتسر نت  ماد  ییامس ز  ناینیمز 

دنتسه ات  دنتسین  تا  هلسلس  ادج ز 

دنتسب لد  تسد  وت  حیرض  ياه  هفرغ  هب 

دنتسویپ وت  اب  دندوبن ، هک  نامز  نآ  رد 

دنتسش نورد  ۀنییآ  وت  يوک  كاخ  هب 

دنتسکشب وت  مغ  گنس  هب  شیوخ  نیبج 
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تسوت ةراودای  مزب  ناشلد  سفن  ره  هب 

تسوت ةراپ  هراپ  مسج  ناشمکحم  باتک 

****

ترازاب ریسا  يرصم  فسوی  رازه 

تراثیا ياه  هلال  يرتشم  تسادخ 

ترادملع فک  رد  ادخ  خرس  ياول 

ترادیرخ هدش  ملاع  ود  قلخ  هدیدن ،

ترابنوخ مشچ  کشا  ناور  تسام  مشچ  ز 

تران ۀلعش  تسام ، لد  تشهب  ِلُگ 

تناشطع يولگ  رب  ادخ  مرگ  مالس 

تنابرق هب  ناهج  ناج  هبترم  رازه 

****

 نیسح تسوت  رادغاد  ام  ۀنیس  زونه 

 نیسح تسوت  راهب  مه  نازخ  لصف  زونه 

رابکشا ام  ةدید  زونه 
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 نیسح تسوت 

 نیسح تسوت  رارق  یب  ناهج  ناج  زونه 

 نیسح تسوت  رارش  ام  سفن  رد  زونه 

 نیسح تسوت  راوج  رد  ام  تّزع  زونه 

دیوش یم  هرهچ  وت  نوخ  هعیش ز  زونه 

دیوگ یم  هدیصق  مثیم »  » وت رهب  زونه 

----------

بشما دنتیانع  قرغ  همه  نایناهج 

بشما دنتیانع  قرغ  همه  نایناهج 

بشما دنتیآ  زیربل  همه  اه  هفیحص 

بشما دنتیاده  هام  همه  ناگ  هراتس 

بشما دنتیالو  تسم  همه  ناگ  هتشرف 

بشما دنتیاور  مرگ  همه  نارّسفم 

زاورپ ار  حور  غرم  دهد  هک  یتیاور 

تسادخ لوسر  هنامیپ ي  رثوک  طاشن ،

تسادخ لوسر  هناورپ ي  هرسکی  دوجو ،

تسادخ لوسر  هناخ ي  کلم ، حور  تشهب 

تسادخ لوسر  هنادرُد ي  هب  قلَخ  هاگن 

تسادخ لوسر  هناحیر ي  تدالو  بش 

زاجح تشد  هوک و  هب  دزیر  هکئالم  رپ 
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وا هراوهاگ ي  فارطا  همه  ناگ  هتشرف 

وا هراظن ي  ایبنا  همهز  اد  هدوبر 

وا هراشا ي  کی  هب  ملاع  ود  قلخ  تاجن 

وا هراودای ي  تسا  نامز  طیحم و  ناکم ،

وا هرازه ي  ام  ِزور  ره  هبترم  رازه 

زامن لاس  رازه  شکاخ  هب  دنرب  یم  هک 

تسادیپ وا  لالج  رد  یلزی  مل  لالج 

تسادیپ وا  لامج  هامز  رون  مامت 

تسادیپ وا  لاخ  ّطخ و  رد  نآرق  زومر 

تسادیپ وا  لایخ  سکع  هب  یحو  لامک 

تسادیپ وا  لاح  دنخبل و  لُگ  هیرگز و 

زان يا  هراوهاگز  هب  وا ، رب  تسا  لتقم  هک 

نیسح تسا  دّمحم  ناشف  رون  جارس 

نیسح تسا  دّمحم  نابز  مالک ، ره  هب 

تشهب
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نیسح تسا  دّمحم  ناور  حور و 

نیسح تسا  دّمحم  ناهد  لُقن  هرامه 

نیسح تسا  دّمحم  ناج  هریش ي  شاذغ ،

زاغآ زا  هدیکم  ار  لسُر  متخ  نابز 

تسادخ لوسر  یتسه  همه  تسیک  نیسح 

تسادن يادخ  ادخ  يادن  تسیک  نیسح 

تسا يده  غارچ  نیرت  ناشخرد  تسیک  نیسح 

تسادیپ وا  رد  ادخ  هجو  هک  تسیک  نیسح 

تسادهّشلا دّیس  رالاس و  ربهر و  نیسح 

زاغآ شتدالو  دش  وا  تداهش  اب  هک 

تساه نافوط  هب  رشب  تاجن  کُلف  نیسح 

تساه ناسنا  مامت  غارچ  مشچ و  نیسح 

تساه ناج  هلبق ي  اهلد و  هبعک ي  نیسح 

تساه ناملسم  ِلد  زوس  هلعش ي  نیسح 

تساه ناماد  فقو  هک  یکشا  ثعاب  نیسح 

زاین دنرب  وا  هب  ملاع  هک  تسیک  نیسح 

نامیا هدیقع و  داهج و  تسیک  نیسح 

نآرق تقیقح  تقیقح ، تسیک  نیسح 

ناقرف هروس ي  تسا و  رون  هیآ ي  نیسح 

ناما فهک  نیسح  نیصح و  نصح  نیسح 
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نایاپ یب  ِفطل  هتسویپ ، تمحر  نیسح 

زارد تسوا  يوس  هب  مدآ  ملاع و  تسد  هک 

تسوا تلیضف  ناربمغیپ  همه  تلیضف 

تسوا ّتبحم  رد  تاعاط  همه  یلوبق 

تسوا تمکح  غارچ  اه  لد  هتخوس  بولق 

تسوا تضهن  زور  زور  ره  هک  شاب  شوه  هب 

تسوا تداع  دوج  فطل و  مرک و  تیانع و 

زاربا دنک  لد  زار  وا  هب  هک  یسک  اشوخ 

نیسح تسوت  ياهبنوخ  ّقح  هک  وت  رب  مالس 

نیسح تسوت  ياونین  لد  هک  وت  رب  مالس 

نیسح تسوت  يالتبم  ناج  هک  وت  رب  مالس 
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نیسح تسوت  يالبرک  ادخ  کلم  کمامت 

نیسح تسوت  يانشآ  ناهج  ود  یبیرغ و 

زاجعا تتبرتز  دیآرب  هظحل  هظحل  هک 

يرت میظع  همه  زا  یمظعا و  مسا  وت 

يرشب زا  رترب  ّیتسا و  کلم  زا  رتهب  وت 

يربمایپ نیرتهب  رسپ  نیرتهب  وت 

يرگداد يادخ  لامج  هتفرگ  نوخ  وت 

يربتعم رهُم  تاعاط  هفحیص ي  رد  وت 

زاون هدنب  ّیح  لوبقم  تعاط ، تسوت  هب 

مرکا ربمیپ  دنلب  حور  هب  مسق 

مدآ ملاع و  يوناب  همطاف  هب  مسق 

میرم هروس ي  ناقرف و  هب  رون و  هب  مسق 

ملق حول و  رهپس و  شرف و  هب  شرع و  هب  مسق 

« مثیم  » زا يدوبر  نیتسخن  زور  هک  یلد 

زاب مناتس  نم  هن  وت  یهدب  سپ  زاب  هن 

----------

تسادخ رون  زا  رپ  بشما  ادخ  ریش  ۀناخ 

تسادخ رون  زا  رپ  بشما  ادخ  ریش  ۀناخ 

تسادهلا حابصم  دالیم  ۀلیل  هراشبلا 

رگ هولج  تیالو  سمش  یبن ، شود  رس  رب 
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تسادتبا ِنسح  ِتآرم  همطاف ، يور  شیپ 

لالج ردق و  رد  هک  يدنزرف  هدروآ  همطاف 

تسابتجم مه  نینمؤملاریما  مه  دمحم  مه 

نیسح دالیم  هب  نشور  نایهللاراث  مشچ 

تسادخ دیع  نیا  هک  نیریش  نایهللا  بزح  ماک 

تشهب ناتسلگ  کشر  شمدقم ، ِماگ  ماگ 

تسایربک عنص  قاروا  شرکیپ ، ِوضع  وضع 

نیملاعلا بر  بیغ  تسد  حابصم  نامه  نیا 

تسایبنالا متخ  بلق  يور  نآرق  نامه  نیا 

هن راسخر  رجنح و  هن ، نیبج  هن ، بل  هن ، مشچ 

تساضترم ياه  هسوبلگ  رد  قرغ  رس  ات  ياپ 
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دودح ار  قح  تمحر  دَوبَن  هکنآ  دوجو  اب 

تسایربک تاذ  ِّدح  یب  تمحر  يامن  نیا 

همطاف يوزرآ  ردیح ، لجن  دمحا ، طبس 

تساعد حور  نید ، بلق  نامیا ، لصا  نآرق ، نوخ 

تایح بآ  ۀمشچ  شفطل  رحب  زا  يا  هرطق 

تساود ار  ملاع  درد  شیوک  كاخ  زا  يا  هرذ 

دروآ نآرق  هک  دیوگ  یسک  دیاب  وا  فصو 

تساهبنوخ ار  وا  هک  دیوگ  یسک  دیاب  وا  حدم 

رس هب  ات  اپ  یبن  ار ، شلامج  منیب  یم  هچ  ره 

تساپ هب  اترس  یلع  ، ار شیانث  مناوخ  یم  هچره 

وا ياپ  كاخ  تشگ ، ناناج  میدقت  يرس  ره 

تسارس نحص و  وا  رب  ددرگ ، ادخ  ياج  یلد  ره 

درک میدقت  قح  كاپ  تاذ  تساوخ  وا  زا  هچ  ره 

تساوخ هچنآ  تفرگب  شیوخ  يادخزا  وا  ضوعرد 

نیسح دشاب  ادخ  میوگ ، یمن  میوگ ، یمن  نم 

تساور دهاوخ ، ادخ  زا  ییادخ  رگ  میوگ  کیل 

تسا یگدازآ  ردام  وا  ۀمولظم  رهاوخ 

تسادتقم نادرم  دازآ  همه  رب  تمایق  ات 

قلخ دنناوخ  شربکا  حبذ  هک  دراد  يرغصا 

تساشگ لکشم  شا  هتسب  تسد  هک  دراد  يرتخد 
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تسوا حاّدم  ادخ  نآرق ، رد  هک  دراد  يردام 

تس « یتأ لها  رون و« ورجفو  ردق  ریهطت و  وا  حدم 

شا هیاس  زا  يا  هشوگ  تمایق  دراد ، یتماق 

تسابرلد دمحم  مشچ  رد  هک  دراد  یتروص 

نینمؤملاریما يوزاب  وچ  دراد  ییوزاب 

تساضترم یلع  دوخ  ییوگ  هک  دراد  یتبیه 

همطاف ای  ایبنا  لک  رکذ  رشحم  زور 
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تسا

؟ تساجک نم  نیسح  ادنوادخ  دیوگ  همطاف 

یلع تخد  شرگنل  تاجن و  کُلف  دَُوب  وا 

تسادخان شیادخ  میوگ  رگا  رفک  دشابن  نیا 

« یلع نب  نیسح   » اه لد  روشک  رایرهش 

تساوق لک  ةدنامرف  نینبلا  ما  ةداز 

ازج زور  رد  تسا  راک  هنگ  ملاع  رد  هچنآ 

تساج هب  وا  بیبح  يوم  کی  هب  دشخب  ادخ  رگ 

تسوا يوس  ارهز  مشچ  رشحم  زور  یتح  هچ  رگ 

تسازج زور  وا  زور  ره  هعقاو ، وا  بش  ره 

وا دالیم  رد  مینایرگ  مینادنخ و  هکنیا 

تسالبرک نیمز  زا  ام  لِگ  تباث ، دنک  یم 

تسا رس  ملاع  زا  تسود ، راثن  دزاس  رس  هکنآ 

تساطخ يرادنپ  هتشک  رگ  ار  بوبحم  ۀتشک 

مارح قداص  قشاع  رب  دَوب  رتسب  رد  گرم 

تسانشآ ام  اب  هک  دناد  یسک  ار  امعم  نیا 

لاصو قوش  ام  قوش  تداهش ، روش  ام  روش 

تساقب بآ  ام  نوخ  تمحر ، يرای  ام  مخز 

نامسآ نیبج  رب  متشون  لد  نوخ  نم ز 

تسانف شنایاپ  تسین ، قح  هر  رد  یناف  هک  ره 
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رجِح قاشع : تبرت  لتقم ، نکر : هبعک ، ربق :

تس « افص  » مسابع ناویا  و  هورم »  » نم عجضم 

نم لتق  يارب  زا  تقلخ  دندرگ  یکی  وگ 

تساتود اتکی  قلاخ  يارب  اهنت  متماق 

ودع دناد  یمن  هتسب  ام  يور  رب  ار  بآ 

تسالب غیت  مد  بآ  ۀنشت  ام  رجنح 

تسد هب  دیآ  یم  ریشمش  مد  زا  ناناج  لصو 
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تس « الوِلل ُءالبلا   » زمر يانعم  نامه  نیا 

تشون دیاب  نوخ  طخ  اب  ار  عارصم  نیا  مثیم " "

؟ تسادج ام  زا  یک  تسود  دش ، ادج  نت  زا  ام  سأر 

----------

نابعش لاله  هب  نکاما  تاحفص 

نابعش لاله  هب  نکاما  تاحفص 

رتابرلد هدش  ناوضر  هاگن  ز 

لبلب ياونز  لگ  مسبتز 

رگید راهبز  هدیسر  مربخ 

الاو مام  ود  هب  دش  اطع  رسپ  ود 

ردیح لوسر و  هب  داد  ادخ  رمق  ود 

تیاده هم  ود  تیانع  می  ود 

ردارب وکن  ود  تیآ  گرزب  ود 

دمحا تاولص  ردیح  تاولص 

رواد تاولص  نآرق  تاولص 

ود ره  لامج  ود  ره  لالج  هب 

مد ره  زور و  بش و  ود  ره  لامک  هب 

هچ رگا  امس  هب  هچ  رگا  نیمز  هب 

وا تدالو  تسا و  نیسح  زا  نخس 

ردیح تسد  ود  هب  رگید  هاگن  هب 
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وا تدارا  سابع و  هب  رگنب 

وا تّوتف  هب  وا  توّخا  هب 

وا تدایس  هب  وا  یگرزب  هب 

وا تّدوم  هب  وا  ّتبحم  هب 

وا تداشر  هب  وا  تماهش  هب 

وا تدالو  هب  وا  تقیقح  هب 

وا تداهش  هب  وا  تدابع  هب 

قولخم تاولص  قلاخ  تاولص 

مدآ تاولص  ملاع  تاولص 

نآرق ضایر  هب  تیالو  رمث 

كرابم رجش  هب  ناراهب  لگ و  هب 

هراشا نیا  دنک  هراتس  امس  هب 

كرابم رحس  هب  دیشروخ  عولط  هک 

كرابم نیمز  هب  كرابم  امس  هب 

كرابم رشب  هب  كرابم  کلم  هب 

کیربت نیسح  هب  سابع  دیع  بش 

هب دنزرف  يور  لگ 
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كرابم ردپ 

كرابم افو  هب  كرابم  بدا  هب 

كرابم رفظ  هب  کیربت  داهج  هب 

دنداهج رفظ و  افو و  بدا و 

مرّکم وا  زا  مه  فرشم  وا  زا  مه 

قطنم مادک  هب  نومضم  مادک  هب 

سابع يانث  هب  میاشگ  دوخ  بل 

لباقم رهگ  هن  لباق  تسا  رُّد  هن 

سابع ياپ  هب  هچ  مزیر  هک  ملجخ 

یئاوه هدش  هک  میوه  ياه و  همه 

سابع ياوه  هب  میاوه  یب  لد 

شقشع يالبز  میالبرک  همه 

سابع ياون  هب  میاونین  همه 

سابع يافو  هب  سابع  يافص  هب 

سابع يادخ  هب  سابع  يادن  هب 

ار شتیالو  هک  ار  شتبحم  هک 

ملاع هب  مهدن  ار  شتّدوم  هک 

شیوگتفگ یپ  مشوگ  هظحل  همه 

شیور لایخ  هب  ممشچ  رمع  همه 

شکاخز مربب  يرابغ  دوش  هچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2313 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوبس زا  منز  یماج  هک  دوش  هچ 

شیوج بآ  نم و  شیوک  كاخ  نم و 

شیوب رطع و  نم و  شیوه  ياه و  نم 

شرهم هاگن  هب  شرهق  رارش  هب 

شیوخ لاصخ و  هب  شقلخ  يافص  هب 

شتسم مشچ  ود  هب  شتسد  نیبج و  هب 

شیوم جنکش  هب  شنسح  راهب  هب 

ناکما مامت  هب  ناج  دهد  مهگن 

مه نم  هب  دنکف  یهاگن  وا  رگا 

تعفر ماقمز و  دبیز  هک  يا  هله 

مناوخب ترگد  نیسح  ناهج  هب 

یهامز هب  هک  وت  يرهمز ، هب  هک  وت 

مناوخب ترمق  تأرج  مادک  هب 

قشع و افو و  هب  دبیز  هک  ادخ  هب 

مناوخب تردپ  تماهش  بدا و 
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هگنآ بالگ و  هب  میوشب  دوخ  بل 

مناوخب ترسپ  ارهز  لوسر و  هب 

ردارب نسح  هب  روای  نیسح  هب 

مناوخب ترصب  غورف  یلع  هب 

هدرک هولج  وتز  تیالو  فرش و 

مکحم هتشگ  وت  هب  تعاجش  رمک 

لیاصخ نسح  وت  لیامش  یلع  وت 

یئاشگ هرگ  وت  لئاضفلاوبا  وت 

يزوس هنیس  هب  وت  يزورف  ناهج  وت 

یئافص لد  هب  وت  یناج  مسج  هب  وت 

ترتع دیما  وت  تریغ  رهپس  وت 

یئازج فص  هب  تّما  عیفش  وت 

يدرد ياود  وت  يدرم  گرزب  وت 

یئافو می  وت  يرهم  طیحم  وت 

رواد دیهش  وت  رکشل  ریما  وت 

یئام هانپ  وت  ردیح  زیزع  وت 

مهرم مخز  وتز  نامرد  درد  وتز 

مّرخ ران  وتز  هلال  هلعش  وتز 

نآرق مامت  هب  ناّنم  يادخ  هب 

مراد وت  مرح  قوش  هنیس  هب  هک 
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یئوربآ دوب  وررب  هک  مرگا 

مراد وت  مدق  كاخ  يافصز 

مطارص زا  مغ  هچ  مروشن  زا  مغ  هچ 

مراد وت  مغ  هک  ممیحج  زا  مغ  هچ 

ار ناهن  ررش  ار  نایع  فرش 

مراد وت  مرک  فطلز و  ادخ  هب 

یناعم رهگ  ینامسآ  لد 

مراد وت  مدز  یناوخ  حدم  مد 

تیور تشهب  هب  تنسح  ضایر  هب 

؟ ملسم مورن  تیوکز  نورب  هک 

ربمیپ لد  هب  رواد  لالج  هب 

ردیح صولخ  هب  ارهز  زامن  هب 

مزمز ماقم و  هب  هبعک  میطح و  هب 

رعشم ینم و  هب  هورم  افص و  هب 

ییحی ریهز و  هب  سابع  نیسح و  هب 

هب
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ربکا ِّیلع  هب  ملسم  بیبح و 

نینوخ تارف  هب  نالفط  کشرس  هب 

رغصا ِّیلع  هب  نوزحم  بابر  هب 

یناوخب مرگا  ینارب  مرگا 

رد نیا  زا  مورن  وک ، نیا  زا  مورن 

مداد تسد  وت  هب  مدرپس  رس  وت  هب 

مد منز  یم  وتز  مداهن  ور  وت  هب 

ناج دهد  یم  هک  وت  لد  يرب  یم  هک  وت 

تهاگن زا  یهک  مّسبت  زا  یهگ 

رسارس ادهش  رشحم  زور  هک  وت 

تهاج ماقم و  هب  ترسح  دنربب 

تیادگ مه  هدش  ملاع  قلخ  هک  وت 

تهاپس مه  هدش  تمالغ  مه  هدش 

يراذگ مرس  هب  ّتنم  هک  دوش  هچ 

تهار بارتز  تیوک  رابغز 

ار اونیب  نم  یناوخب  مرکز 

تهاگراب يوس  ور  مهن  یبش  هک 

ار البرک  هر  ایادخ  اشگب 

( مثیم  ) يور هب  هچ  ملاع  يور  هب  هچ 

ادخ ریفس  دنز ف  یم  ومع  وفع  يالص 
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ادخ ریفس  دنز ف  یم  ومع  وفع  يالص 

ءادهشلا دیس  دالیم  هلیل  نمی  هب 

يدنزرف داد  هقیدص  ترضح  هب  ادخ 

ادفب ار  يردام  ردپ و  ره  ناج  هک 

لهج تملظ  ارد ف ز  تلفغ  می  زا  يارب 

يده غارچ  اب  هار  زا  هدما  هنیفس 

يرسپ همطاف  نامادب  مشچ  هدوشگ 

ادخ لامج  رهظم  شردپ  نوچ  تسه  هک 

ربمغیپ مشچ  رون  قح  رهظم  نیسح 

ارهز لد  هویم  یلع  ناج  رورس 

قرغ هدش  وا  رون  هب  تیالو  تیب  وچ  اضف 

افص هتفرگ  ادخ  لوسر  بلق  وچ  ناهج 

قح مظعا  مسا  دنوادخ و  جنگ  مسلط 

اسک لآ  عمج  هب  لمکم  تسوا  مان  هک 
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یکشخ شتواخس  دوج و  هفک  یفک ز 

ایرد شتیانع  فطل و  همشچ  یمن ز 

يراج شتداهش  مایپ  هب  اه  مایپ 

اپ رب  شسدقم  مایق  اه ز  مایق 

دومن هولج  هک  دق  میظعت  هب  دینک  ات  ود 

اتمه یب  راگدنوادخ  تاذ  لامج 

دولوم نیا  رب  ادخ  دورد  قلخ و  مالس 

 .. ات ار ،  وا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  يا  هظحل  ز 

دیما تسد  دنرب  شیوس  هک  رشح  زورب 

یتح شرهطا ،  دج  لسر  لیخ  مامت 

میوا زا  نم  ادخ  لوسر  تفگ  هک  یسک 

ارس هحیدم  شدیاب  ادخ  لوسر  نامه 

یحو نبلگ  هب  يا  هچنغ  ار  همطاف  تفکش 

ابص هب  شتفاطل  زا  ادخ  يوب  تخر  هک 

هدوشگن هدید  هدیشونن  ریش  زونه 

اطعا یهز  اطع ،  شرطف  هب  لاب  درک  هک 

بجع هن  کلم  رب  لاب  دهدب  رگ  دهم  هب 

ار دوخ  لتاق  هیده  نوخ  می  رد ،  داد  هک 

دابم راگزور  نیطالس  راوخ  لیلذ و 

ادگذ تشگ  هناتسآ  نیا  رد  هکنآ  تزع  ز 
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مد همه  وا  کشخ  ماک  زا  دیا  مایپ 

اج همه  وا  كاپ  نوخ  زا  دزیخ  مایق 

دتف هدنز  دیهش  نآ  رس  ياپ  هب  منت 

ادعا هزین  تسوا  نخس  رگنس  هک 

نمشد يروک  هب  شمخز  هناخ  هناخ  هز 

ادن تسود  تسود  ياوا  هب  هرامه  دهد 

دوشن ادج  يا  هظحل  شلد  رای  قشع  ز 

ادج دننک  نت  رس ز  رگا  شراب  رازه 

ین رس  ات  رونت  تخرد و  تشط و  رید و  ز 

وا زا 
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ادص دنلب  دوش  نآرق  ندناوخب 

نوخ مزلقب  وا  كاچ  دص  نت  مگ  وچ  دوش 

ادیپ ادخ  هولج  وا  تعلط  دوب ز 

شنارای نیسح و  طخ  وریپ  تسیسک 

ادا شیوخ  نید  هنوگنیا  دنک  نید  رهب  هک 

زورید اجباپ  راکمتس  شیپ  داتس 

ادرف ار  ملظ  راب  دشکن  شا  هعیش  هک 

رشح ات  وربآ  درب  نامز  دیزی  زا  هن ، 

اوسر وا  بالقنا  زا  دوش  اهدیزی 

تسوا وریپ  هکیسک  رب  ادخ  قلخ و  دورد 

ازج زور  بورغ  ات  لزا  هاگحبص  ز 

دراد رظن  ادخ  شیازع  مزب  هب  نا  زا 

ازع قیرط  زا  مئاد  دهد  مزر  طخ  هک 

تفرگن شمتام  کشا  زا  هفطاع  هکیسک 

ازس تسازس  شتلذ  ودع  دزن  هب  نامه 

قح تدابع  دوب  شیازع  کشا  هن  رگا 

؟  ارچ تسیرگ  وا  دالیم  بش  رد  لوسر 

تخومآ نم  هب  شیمولظم  هلان  يادص 

آرد ملظ  دنب  زیتسب و ز  متس  اب  هک 

تسا زوریپ  داد  قشع  هر  هب  رس  هکیسک 
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ارس رانک  رد  هتشگ  نیشن  هشوگ  هکنآ  هن 

نابزب یسک  دروآ  نیسح  فص  وز  نخس 

ارمح هلال  وچ  نوخ  زا  دوب  شا  هرهچ  هک 

نتسج الب  زا  يرود  ندز و  الو  زا  مد 

؟  ار وت  دننک  الو  مزب  برقم  ناس  هچ 

هدنز دنک  يا  هتشک  نآ  تیالو  ارم 

الب موجه  رد  تفگ  یلب  درشفاپ و  هک 

تفگ دناوت  یسک  اهالب  جوم  هب  یلب 

دیوگ ال تسود  ریغ  زا  دونشب  هچ  ره  هک 

هک ار  هدید  تسش  ولگ  نوخ  نانچ ز 
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دیدن

یلعلا یبر  ناحبس  هرهچ  ریغ  هب 

ششوغآ رد  وا  دوب  ادخ  هاگلتق  هب 

اروشاع رهظ  هن  شلاصو  حبص  دوب  هک 

ددرگرب تفگ  دوب  ادخ  وحم  هکسب  ز 

يربک بنیز  همیخ  يوسب  شلتقم  ز 

تشادن كاب  چیه  دوب و  ادخ  هب  شهجوت 

افق ای ز  دنرب  وا  رس  ولگ  زا  هک 

یلسن ره  هب  دسر  اما  دش  هتشک  نیسح 

ازف حور  ياون  اب  وا  هدنز  مایپ 

ار مدج  نید  هک  ینیذخ ) فویس   ) ای هک 

ایحا دننک  نم  نارای  نم و  تداهش 

تسود هر  رد  تسا  شوخ  رام  هک  تسود  هب  مسق 

ءاضعالا عطقم  ندیپط  شیوخ  نوخ  هب 

یسک تسا  ام  مصخ  مولظم  هلان  هب  مسق 

ءاضما ار  ملظ  طخ  دنک  توکس  اب  هک 

لزنم لهچ  مرس  ین  رسب  دور  رگا 

ارحص رد  هعطق  هعطق  مندب  دتف  رگ  و 

رونت كاخ  يورب  مراذگ  هرهچ  هک  رگا 

الط تشط  نایم  رد  مروخ  بوچ  هک  رگ  و 
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بنیز ما  هزین  ياپ  دنکش  رس  هک  گرا 

الیل مربکا  غاد  زا  دروخ  نوخ  هک  رگ  و 

نت تلذ  هب  يا  هظحل  مهدن  مزیزع و 

ایند همه  مرس  رب  دوش  بارخ  وگب 

تاهیه دهد  ودع  تسد  هب  تسد  نیسح 

اشاح اپب ،  دهدن  تراسا  دنب  نیسح 

؟  تسد دیاشگ  نوچ  هراوخ  رگج  دنه  روپ  هب 

ارهز نماد  هداد  ششرورپ  هک  یسک 

رفاک نآ  تسد  هب  نم  مهد  تسد  هنوگچ 

اپ نارق  يورب  دراذگ  راکشآ  هک 

تسار یتیگ و  ود  مامز  ارم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2324 

http://www.ghaemiyeh.com


بارش ماج 

؟  اجک راوخ  بارش  اجک و  راد  مامز 

مغ هچ  غیت  هب  ملطاب  دنکف  اپ  رگا ز 

اول تسا  ام  تسدب  قح  فرط  زا  هشیمه 

تسین تداهش  زج  هدازآ  مدرم  تایح 

اقب نیع  تسا  انف  یهلا  قیرط  رد  هک 

شوماخ یبن  تما  یبن ،  ياج  دیزی 

؟  ایح مرش و  تساجک  نامیاو ،  تریغ  تسا  اجک 

دنتسه نادیزی  دیزی و  هک  ات  هنحص  هب 

ام بهذم  هب  دوب  ینیع  بجاو  مایق 

نیرفن ادخ  زا  مئاد  ار  وت  يودع  الا 

اعد قلخ  بش ز  زور و  ار  وت  بحم  الا 

تخومآ یگدنز  سرد  امب  وت  تداهش 

ار ناسنا  هدیقع  داهج و  تسا  یگدنز  هک 

دوب وت  سدقم  مایق  دای  هرامه 

اروشاع وچ  نامز  الب و  برک و  وچ  نیمز 

" مثیم  " ار شیوخ  نیماضم  وت  زا  تفرگ 

ارغ هدیصق  نیا  تفگ  وت  يانث  رد  هک 

----------

تسا نیسح  ناوضر  ۀضور  ناهج  تسا و  دیع 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2325 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نیسح  ناوضر  ۀضور  ناهج  تسا و  دیع 

تسا نیسح  ناتسلگ  شرف ، یلا  شرع  زا 

ارهز ردیح و  یبن و  قوش  ۀیرگ  اب 

تسا نیسح  نادنخ  بل  رب  ناگمه  مشچ 

لّسوتم سرطف  هدش  شیوس  هب  هن  اهنت 

تسا نیسح  ناماد  هب  تسد  ناهج  ود  قلخ 

دیرادب ساپ  وا  تمرح  کلم  لیخ  يا 

تسا نیسح  نامهم  هتخوسرپ ، ِریاط  نیاک 

شوگ مدق  هب  ات  رس  هدمآ  نیسح  دالیم 

تسا نیسح  ناوخانث  دنوادخ  هک  اریز 

ارهز فسوی  زا  نک  وفع  بلط  سرطف » »
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تسا نیسح  نامرف  هب  وفع  وگب ، وفعلا 

تیاده حابصم  هک  دیدرگن  هارمگ 

تسا نیسح  نازورف  ِنسُح  ازج  زور  ات 

لّسوت درب  وا  رد  رب  طقف  هن  مدآ 

تسا نیسح  ناسحا  ةرفس  رس  هب  ملاع 

تعاجش راثیا و  تریغ و  یگدازآ و 

تسا نیسح  ناتسبد  يابفلا  راچ ، نیا 

دیناوخب دیسیونب و  نادیهش  نوخ  اب 

تسا نیسح  ناوید  ۀحولرس  هک  تیب  نیا 

ندادن راکمتس  هب  تلهم  ندادرس و 

تسا نیسح  نامیا  بتکم و  فده و  طخ و 

دییایب دییاقب ، بآ  ِبل  هنشت  رگ 

تسا نیسح  ناشطع  ِبل  رد  نآ  ۀمشچرس 

تمایق حبص  ۀنماد  ات  هک  تسا  هعیش 

تسا نیسح  ناتسبش  عمش  لد  شتآ  اب 

لد ِرد  زاب  نارگد  رب  نکم  هعیش  يا 

تسا نیسح  نآ  زا  هدز  شتآ  ۀناخ  نیا 

ییادخ گنر  ناهج  تفای  نآ  زا  هک  ینوخ 

تسا نیسح  ناناوج  نوخ  مسق  هللاو 

تسا نایع  هزین  رس  هب  تمایق  حبص  ات 
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تسا نیسح  نآرق  هک ز  هیآ  ود  داتفه و 

ییاهب تفای  ناوتن  شکشا  رهوگ  رب 

تسا نیسح  نایرگ  دیرگ و  یم  هک  هدید  نآ 

ینیبب هک  نک  هگن  قشع  ۀکرعم  رد 

تسا نیسح  ناگوچ  هب  يوگ  نوچ  همه  اهرس 

دوخ نت  مخز  زا  دنک  احیسم  زاجعا 

تسا نیسح  نادیم  هب  هداتفا  هک  هتشک  ره 

میسارهب رگمتس  ریشمش  هک ز  اشاح 

ۀنیس رد 
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تسا نیسح  نابیرگ  كاچ  ام 

وج کی  هب  رفک  اب  شبآ  دورن  زگره 

تسا نیسح  ناملسم  مالسا ، تما  ات 

سودرف هب  میشورف  زان  رگا  تسا  قح 

تسا نیسح  ناوضر  ۀضور  ام  لد  اریز 

تسه يربخ  نآرق  زورما ز  رگا  مثیم » »

تسا نیسح  نایامن  حتف  ِرثا  زا  نیا 

----------

يا هدروآ  باتفآ  نابعش  هام 

يا هدروآ  باتفآ  نابعش  هام 

يا هدروآ  باسح  یب  روش  دجو و 

يا هدروآ  بارتوب  رب  لگ  هتسد 

يا هدروآ  بان  مالسا  ناهج  کی 

تسیلجنم ملاع  مشچ  رد  قح  رون 

تسیلع نبا  نیسح  دالیم  دیع 

هدش ادیپ  قح  يور  باتفآ 

هدش ارهز  ةدید  نآ  زا  نشور 

هدش يرسا  ۀجاوخ  شیور  وحم 

هدش او  تلاسر  غاب  ۀچنغ 

وا يوب  زا  هدش  رپ  یتسه  کلم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2329 

http://www.ghaemiyeh.com


وا يوس  هدیشک  رپ  دمحا  حور 

شا هراچیب  دبا  ات  نایوج  هراچ 

شا هراوآ  ّقح  هار  ناورهر 

شا هراوهگ  بناج  میرم  مشچ 

شا هراس  اروهط  ماج  اب  هتسش 

شرب رد  هتفرگ  ناج  نوچ  هیسآ 

شرجاه ور  ورس  رب  هدناشف  لگ 

هادف یحور  ناهج  ناج  نآ  دمآ 

هادف یحور  نامسآ  يامنهر 

هادف یحور  ناکم  ّیح ال  نوخ 

هادف یحور  ناج  ِناج  ار  یفطصم 

ما هدید  شلایخ  مشچ  اب  هچ  رگ 

ما هدید  شلامج  رد  ار  ادخ  نم 

نیسح ینعی  نیرفآ  ناج  یتسه 

نیسح ینعی  نیلسرملا  متخ  ناج 

نیسح ینعی  نید  غاب  رایبآ 

نیسح ینعی  نیقی  لها  ۀبعک 

لاخ و ّطخ و 
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تسا یفطصم  زا  وخ  قلُخ و 

تسا یفطصم  زا  وا  تسوا  زا  یفطصم 

تشادن رب  نآرق  لخن  شدوجو  یب 

تشادن رس  يدرم  دازآ  رکیپ 

تشادن رهوگ  فرش  راثیا و  رحب 

تشادن رگنل  دبا  ات  نامیا  کلف 

دوبن ربمغیپ  نییآ  نادواج 

دوبن ردیح  زا  ارهز و  زا  یمان 

تسوا هار  رد  یلئاس  يراثن  ناج 

تسوا هاگشناد  سرد  يدرم  دار 

تسوا هآ  زوس و  نوناک  اه  هنیس 

تسوا هام  لاس و  نایرگ  اه  هدید 

نیا تسا  حون  ار  داجیا  یتشک 

نیا تسا  حور  ار  موصعم  هدراچ 

تسادخ وا  يادخان  هنیفس  وا 

تسا يدهلا  حابصم  زاغآ  زا  شمان 

تسادن نیا  شکاچ  كاچ  يولگ  رد 

تسادج شهار  زا  هک  سکنآ  تسا ، هرمگ 

داهن زا  دایرف  رشح  ات  دشک  یم 

داهج نّوینیسح ، نّوینیسح  يا 
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تسا رس  یب  دیهش  نآ  يادن  نیا 

تسا رگید  یمایق  نم  مایق  هک 

تسا ربکا  يادخ  ِنوخ  نم  نوخ 

تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  رب  رما 

منک یم  يرای  هللا  مالک  زا 

منک یم  يراب  دنب و  یب  اب  گنج 

تسام راثیا  ۀنحص  شنیرفآ 

تسام رادیب  ِلد  دنخبل  مخز ،

تسام راب  شتآ  هآ  ثیدح  نوخ 

تسام رای  دش  قح  نید  رای  هک  ره 

میتخوس ملاع  قلخ  يارب  ام 

میتخومآ باجح  سرد  نز  هب  ام 

نم ناماد  رب  تسد  ار  امش  يا 

نم نامرف  رب  شوگ  تمایق  ات 

نم ناشطع  رجنح  زا  دیونشب 

نم نایرع  رکیپ  ياه  مخز 

امش اب 
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دینم رای  امش  دیوگ 

دینکشن ار  دوخ  نامیپ  ادخ  اب 

نهد هدوشگب  هنیس  رب  نم  مخز 

نخس دیوگ  ناگدنیآ  امش  اب 

نتشیوخ ردق  سانشب  ناوج  يا 

نم گنن  یشابن  دوخ  هانگ  اب 

شوه هب  ار  ام  میراد  ار  وت  ام 

شوکب نآرق  يرای  يارب  زا 

میا هداد  تّدوم  حور  ار  وت  ام 

میا هداد  ّتبحم  کشا  ار  وت  ام 

میا هداد  تفارش  ردق و  ار  وت  ام 

میا هداد  تمصع  نامرف  ار  وت  ام 

شاب كاچ  دص  رکیپ  نیا  مهرم 

شاب كاپ  شاب و  كاپ  شاب و  كاپ 

تسا نم  نوخ  یگدازآ  گر  رد 

تسا نم  نویدم  تسا  هدنز  رگا  نید 

تسا نم  نوهرم  مالسا  دبا  ات 

تسا نم  نوناق  فورعم  رب  رما 

تسوت دای  ارهز  دنزرف  ناوج  يا 

تسوت دایرف  نم  دایرف  خساپ 
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نم دای  هنتف  جوم  نیا  رد  تسیک 

نم داد  نمشد  دریگ ز  ات  تسیک 

نم دایرف  خساپ  دیوگ  تسیک 

نم دازآ  ورهر  یتسه  هک  یسک  يا 

تسادخ نوخ  رجنح  زا  مایپ  نیا 

تسادج ینیدیب  يرادنید ز  زرم 

رود تسا  رود  طخ  زا  نم  ۀعیش 

رون تسا  رون  مدق  ات  رس  زا  هعیش 

روش زوس و  تمایق  کی  ینعی  هعیش 

روز مصخ  ملاظ  مصخ  ینعی  هعیش 

سب تسا و  رای  ار  تیبلا  لها  هعیش 

سب تسا و  راّیس  نآرق  کی  هعیش 

زاین زار و  قشاع  ینعی  هعیش 

زادگ زوس و  ناهج  کی  ینعی  هعیش 

هار ۀتشُک  ینعی  هعیش 
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زامن

زارفارس تمایق  ات  ینعی  هعیش 

هتخورفا لعشم  نوچمه  هعیش 

هتخوس ار  دوخ  هدیشخب  ینشور 

نیسح نوخ  زا  تسایرد  کی  هعیش 

نیسح نوگلگ  يور  ینعی  هعیش 

نیسح نوناق  حور  ینعی  هعیش 

نیسح نونکم  ّرس  ینعی  هعیش 

هتفای ار  ادخ  لّوا  زا  هعیش 

هتفای ار  البرک  خرس  ّطخ 

وک تیناحور  حور  ردارب  يا 

وک تینآرق  رون  وت  رب  ياو 

وک تیناسنا  راتفر  هویش و 

وک تیناملسم  یناملسم  وت 

نک زاب  رپ ، نید  فاق  يامه  يا 

نک زاورپ  سفق ، رد  یتفخ  هچ  زا 

نیسح ات  نک  رفس  دوخ  زا  نز  لاب 

نیسح اپ  ات  رس  هرابکی  يوش  ات 

نیسح ای  گناب  تسار  تدنب  دنب 

نیسح اب  نک  یتشآ  نک  یتشآ 
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وش رود  يدیزی  طخ  زا  مثیم » »

وش رون  شاب و  هللاراث  وحم 

----------

يا هدروآ  باتفآ  نابعش  هام 

يا هدروآ  باتفآ  نابعش  هام 

يا هدروآ  باقن  یب  ار  قح  يور 

غارچ ار  ردیح  مشچ  ارهز  بلق 

يا هدروآ  بالگ  ار  دمحا  حور 

رون يایرد  لد  زا  تقیقح  رد 

يا هدروآ  بان  ِّرُد  دّمحم  رب 

ار راثیا  يداو  ناگنشت 

يا هدروآ  بآ  رت ز  نیریش  بآ 

نیسحای زا  هدش  رپ  شنیرفآ 

نیسح اب  تولخ  هدرک  یتسه  لک 

تسادهلا حابصم  دیع  ملاع  لها 

تسادخ دیع  تقلخ و  لک  دیع 

یبن شود  رب  یحو  مامت  نیا 

تسایبنالا متخ  نآرق  نامه  نیا 

لیئربج اتفگ  هدوشگن  دوخ  مشچ 

تسالبرک دیهش  نیا  دّمحم  ای 
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تسا تقلخ  زا  رتشیپ  ماما  نیا 

رد قلخ  عیفش  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2337 

http://www.ghaemiyeh.com


تسازج زور 

نیع رون  ار  ناربمغیپ  دَوب  نیا 

نیسح يا  تسا  نیسح  نیا  تسا  نیسح  نیا 

تسا ربمغیپ  ۀناش  لادم  نیا 

تسا ردیح  تسا و  دمحا  اپارس  نیا 

ایبنا نوخ  هللا  لوسر  نیا 

تسا ردام  تسد  هللا  باتک  نیا 

تسافطصم زا  وا  تسوا ، زا  یفطصم 

تسا رکیپ  رد  یفطصم  ناج  هکلب 

دنا هدناوخ  شیولگ  يدیفس  رد 

تسا رس  كرت  قشاع  تدالو  زک 

تسا هدناوخ  مرکم  ار  وا  قح  تاذ 

تسا هدناوخ  مدآ  رهب  ار  شا  هضور 

نیبب ار  رواد  هجو  لد ، وش  مشچ 

نیبب ار  روصم  حور  وش  حور 

نیسح يور  لگ  رب  نک  هگن  کی 

نیبب ار  ردیح  ارهز و  دمحا و 

ناوخب نم  اب  ار  رجفلاو »  » ۀیآ

نیبب ار  رگید  رجفلاو  ةروس 

مدق ات  رس  وا  ياضعا  همه  رب 
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نیبب ار  ربمیپ  ياه  بل  ياج 

يوش شنابهگن  بشما  لیئربج 

يوش شنابنج  هراوهگ  نک  یعس 

دینک یناشفا  لگ  بشما  ار  شرف 

دینک یناغارچ  مه  اب  ار  شرع 

شرع هب  دیآ  نیسح  بشما  نایشرع 

دینک ینابرق  لابقتسا  هب  ناج 

نانچمه شلامج  ياشامت  اب 

دینک ینآرق  تایآ  رد  ریس 

نیسح فصو  رد  یحو  نایب  اب 

دینک یناوخانث  ربمغیپ  لثم 

ار شرف  وا  رب  لاب ، زا  دیرتسگ 

ار شرع  ناج  دیریگ  لغب  رد 

تسوا يوک  كاخ  تسیچ  ّتنج  رطع 

تسوا يوم  یهلا  ردق  ۀلیل 

دلخ غاب  رد  یلگ  گرب  ره  يور 

تسوا يوخ  قلخ و  فصو  رد  يا  هیآ 

میظع دنوادخ  کلم  تعسو 

رپ تمایق  ات 
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تسوا يوه  ياه و  ز 

ادخ وفع  تمحر و  ياه  همشچ 

تسوا يوج  زا  ناور  ملاع  همه  رد 

تسا تمحر  ماما  نیا  تسا  نیسح  نیا 

تسا تمحر  مامت  مه  ماما و  مه 

نیسح نید  مامت  تیالوت  يا 

نیسح نییآ  هنییآ و  ادخ  يا 

مدق ات  رس  زا  هللا  لوسر  يا 

نیسح نینوخ  ةرهچ  ار  ادخ  يا 

ام هب  دوخ  كاچ  كاچ  يولگ  زا 

نیسح نیمآ  وگب  مه  نک  اعد  مه 

خلت تسا  خلت  یگدنز  ندوب  وت  یب 

نیسح نیریش  دَوب  نداد  ناج  وت  اب 

ینک یم  ییابرلد  تمایق  ات 

ینک یم  ییادخ  ملاع  لد  رد 

ییوت ناناج  یناج و  ار  یفطصم 

ییوت نآرق  شا  هنیس  تسد و  يور 

وت لیلهت  وت ، ریبکت  وت ، دمح 

ییوت نآرق  ییوت  نامیا  ییوت  نید 

ادخ کُلم  تعسو  مامت  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2340 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوت ناطلس  یلو  کلُملا و  کلام 

الب نافوت  جاوما  لد  رد 

ییوت نابیتشک  وت ، یتشک  وت ، حون 

نیسح تناسحا  تسد  ام و  مشچ 

نیسح تنابرق  داب  ملاع  ناج 

نیسح ای  یناج  مارآ  ار  حور 

نیسح ای  یناهج  رد  ناج  ناهج  کی 

« رون هللا   » ینعم هللا  هللا 

نیسحای ینامسآ  نیمز و  رد 

تمنیب یم  ادخ  شوغآ  رد  مه 

نیسحای یناتسود  غارچ  مه 

البرک ماک  هنشت  نامهیم 

نیسحای ینابزیم  ار  یملاع 

وت رونلا  تیب  مالسا  ملاع 

وت روشنم  وت  كاچ  دص  رکیپ 

تسوت يایرد  اه  مشچ  تمایق  ات 

تسوت ياه  بل  ۀنشت  بل  مه  بآ 

مدق كاخ  ادج  نت  زا  رس  ره 

هتسکشب لد  ره 
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تسوت ياپ  ياج 

ربص راثیا و  ۀیآ  ربکا ، مخز 

تسوت ياضما  رهوج  رغصا ، نوخ 

وت زور  نوچمه  تسین  يزور  هچرگ 

تسوت ياروشاع  زور  ره  اهزور 

دوش یم  مکحم  تایآ  وت  فصو 

دوش یم  مثیم »  » لخن ياه  هویم 

----------

منیبم ّرس  میک  نم  منید  رالاس  میک  نم 

منیبم ّرس  میک  نم  منید  رالاس  میک  نم 

منیعم ار  قح  میک  نم  رگمتس  مصخ  میک  نم 

منیعم ءام  میک  نم  متایحلا  نیع  میک  نم 

منیمز تاوامس و  رون  ار  هللا  میک  نم 

منینمؤملاریما ارهز و  دنزرف  میک  نم 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

میادهلا حابصم  رشح  ات  يا  هتشگمگ  ره  هب  نم 

میادتقم ماما و  ار  نادرم  دازا  همه  نم 

میادتبا زا  شیپ  دبع  قح  سدقا  تاذ  هب  نم 

میادخ نوخ  ادخ  رون  ادخ  هجو  میک  نم 

منیرفآ تسه  یتسه  تقلخ  يالوم  میک  نم 
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منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

مماقم نکر و  میک  نم  ممیطح  رجح و  میک  نم 

ممایق نوخ و  میک  نم  متابث  ربص و  میک  نم 

ممامت هام  میک  نم  تیالو  سمش  میک  نم 

ممایص نم  متالص  نم  مدوجس  نم  معوکر  نم 

منیما نم  مناما  نم  ممیرک  نم  مداوج  نم 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

میافص میعس  ممزمز  نم  ما  هبعک  نم  میک  نم 

میافو قشع و  نبلگ  نابغاب  نم  میک  نم 

میافقلاب ًاحیبذ  نم  محیبذ  دص  لیلخ  نم 

میاضترم ِیّلع  لجن  همطاف  زیزع  نم 

منیرفآ روش  ار  قلخ  نیریش  ناج  ار  یبن  نم 

متخ شوغآ  تنیز  منیسح  نم 
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منیلسرملا

يرآ تسارآ  ناهج  دنوادخ  نوخ  نم  نوخ 

يرآ تسارهز  مردام  ردیح ، باب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دج 

يرآ تساربک  رشحم  زور  زور  ره  نم  زور 

يرآ تساروشاع  دالیم  هن ، نابعش  مّوس 

منیرخآ نیلّوا و  قلخ  بلق  رد  ادخ  نوچ 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

ار مرس  ات  اپ  زا  هدیسوب  لسر  متخ  اهراب 

ار مرکیپ  هداد  شیوخ  مشچ  کشا  اب  وشتسش 

ار مرغاس  ُرپ  قح  تاذ  ریش  زا  شیپ  هدرک 

ار مرئاز  مراد  تسود  مراد  تسود  مراد  تسود 

منیشنمه دوخ  رئاز  اب  نانج  ناتسلگ  رد 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

مداد لابقا  دوخ  كاپ  نوخ  ار ز  تداهش  نم 

مداد لاح  رشحم  حبص  ات  نایئاروشاع  هب  نم 

مداد لآ  لوسر و  نآرق و  نید و  رب  اقب  نم 

مداد لاب  سرطف  هب  ردام  زا  ریش  هدروخن  نم 

منیتسآ رد  تمحرم  فطل و  تسد  ار  ادخ  نم 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

مراد ياج  نآرق  وچ  ربمغیپ  بلق  يور  هاگ 
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مراوس وا  شود  هب  هگ  وناز  هب  هگ  تشپ و  هب  هگ 

مراذگ یم  رهطا  يارهز  نماد  رب  رس  هاگ 

مرآ هدجس  لتقم  كاخ  رب  نوخ  لادوگ  رد  هاگ 

منینزان لامج  هام  دوب  رتسکاخ  هب  هگ 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

میوه ّرس  نم  میک  نم  نآرق ، زمر  نم  میک  نم 

میوخ قلُخ و  يوب و  گنر و  ار  افطصم  نم  میک  نم 

نم زا  تسوا  تفگ  یبن  وک  نآ  میک  نم 
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میوا زا  نم 

میوربآ نینوخ  يور  اب  ایبنا  ّلک  هب  نم 

منیتملا لبح  دوخ  رهم  اب  ایلوا  لیخ  هب  نم 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

مزاین زار و  همغن  لد  ۀتسخ  يان  هب  نم 

مزاس هراچ  ملاع  قلخ  ياود  یب  درد  هب  نم 

مزاونلد نم  میک  نم  مزورفلد  نم  میک  نم 

مزامن مّجح ، میک  نم  مباتک ، ممکح ، میک  نم 

منیبج نوخ  زا  مدیشخب  وربآ  ار  وضو  نم 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

نم ةرابرد  یعجرا  دمآ  هک  منآ  میک  نم 

نم ةراوهگ  رب  هدروآ  فاوط  ربمغیپ  حور 

نم ةراوآ  فرط  ره  زا  دوب  لد  ناوراک 

نم ةراپ  هراپ  ياضعا  ناربمغیپ  فحصم 

منیمی زا  راسی و  زا  تجاح  دنرآ  ایلوا 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

مبیجی نّما  ۀیآ  باجتسم  ياعد  نم 

مبیبط مکاپ  تبرت  زا  یملاع  درد  هب  نم 

مبیبح مرای ، متسود ، میانشآ ، ار  امش  نم 

مبیرغ نم  مبیرغ  نم  مبیرغ  نم  مبیرغ  نم 
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منیشتآ مالک  اب  مداد  زوس  مثیم »  » هب نم 

منیلسرملا متخ  شوغآ  تنیز  منیسح  نم 

----------

تسادخ لوسر  هم  نابعش  رّونم  هم 

تسادخ لوسر  هم  نابعش  رّونم  هم 

تسادهشلادیس دالیم  كرابم  هم 

ربخ هدیسر  قح  تیاده ز  ناورهر  هب 

تساده غارچ  نایع  دمحم  تسد  يور  هک 

لسر متخ  ياه  تسد  يور  هب  نید  مامت 

تسارهز هنیس  يور  ادخ  باتک  ای  و 

فرش لامک و  يدازآ و  تزع و  لدع و  هب 

تسایرد وا  ضیف  هنشت ، همه  دنقیالخ 
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توهبم هدش  شیئاشامت ، نسح  هب  کلم 

تسادخ لوسر  ای  تسا  نیسح  ماما  نیا  هک 

شفارطا دزو ز  یم  نیرب  دلخ  میسن 

تسابص داب  ماشم  رد  ادخ  رطع  يوب  هک 

وا هراوهاگ  کئالم ز  مامت  رگا 

تساور دننک  بلط  سرطف  وچ  هرابود  رپ 

تسیرگ درک و  هدنخ  شابیز  تعلط  هب  یبن 

تسارآ ار  تشهب  شمودق  نمی  هب  ادخ 

درک یهاگن  نوخ  لادوگ  هب  هراوهاگ  ز 

تسام تداهش  ام  دالیم  هک  تفگ  شیوخ  هب 

دابم نیسح  یب  هظحل  کی  تقلخ  مامت 

تساهنت نامز  سک و  یب  نیمز  نیسح  یب  هک 

دنگوس وا  کشخ  ياه  بل  هنشت و  قلح  هب 

تساقب بآ  یحو ، ناتسلگ  هب  وا  نوخ  هک 

تسود ترضح  تسد  ار ز  الب  ماج  تفرگ 

تسابیز وا  مشچ  هب  اهالب  مامت  نآ  زا 

نیسح تشذگ  دوخ  تسه  همه  ارچ ز  وگم 

تساوخ ار  وا  تسه  تسه و  وا  هب  داد  يادخ 

كاب هچ  دیمخ  نامسآ  شمغ  راب  رگا ز 

تسار شمایق  اب  مالسا  تماق  تشگ  هک 
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تسب تماق  ریت  شیپ  نوخ ، تفرگ ز  وضو 

تساپ هب  زامن  وا  زا  تمایق  مایق  ات  هک 

دلاب یم  نیسح  دوجو  هب  جح  هشیمه 

تسالب ماش  هورم  دوب و  افص  شالبرک  هک 

دنیوگ یم  داهج  جح و  هزور و  زامن و 

تسادهشلادیس نوهرم  همه  ام  تایح 

دیاشگ نوچ  هراوخ  رگج  دنه  روپ  هب 
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تسد

تسارهز نماد  هب  شّومن  دشر و  هک  یسک 

وا هتفرگ  نوخ  يور  رد  هک  لالج  یهز 

تسادیپ ادخ  تروص  رظن  لها  مشچ  هب 

مارح عرش  هب  هدمآ  كاخ  ندروخ  هن  رگم 

؟ تسافش نیسح  تبرت  ارچ  تسا ، یتمکح  هچ 

زاین تسد  دنلب  نک  وا  هّبق  تحت  هب 

تساعد باجتسم  هک  ار  دوخ  تجاح  ریگب 

ارهز ای  دننز  یم  ادص  رشح  هب  همه 

تساجک نیسح  ادن ، دیآ  همطاف  یلو ز 

دوشگ شیوخ  لامج  نابعش  موس  هچ  رگا 

تساروشاع زور  رهظ  وا  تدالو  نادب 

نوچ یب  رداق  دنوادخ  تاذ  هب  مسق 

تساتمه یب  راگدنوادخ  شاهبنوخ  هک 

دننیب یم  مشچ  هب  تمایق  لها  مامت 

تسازج زور  عیفش  رس  یب  نت  اب  نیسح 

ین دنلب ز  وا  نآرق  همغن  زونه 

تسامس جوا  هب  وا  تاهیه  هرعن  زونه 

لجخ تسوا  نوخ  لتاق ز  رجنخ  زونه 

تسایرد لد  رد  هلعش  ششطع ، زا  زونه 
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دنلب تسوا  نیعم  نم  له  هلان  زونه 

تسامن هار  هزین  هب  شرینم  سأر  زونه 

شرع هلق  هب  وا  نوگلگ  مچرپ  زونه 

تسامش شود  هب  وا  كاچ  دص  رکیپ  زونه 

يرصع ره  هب  ناگدازآ  ربهر  نیسح 

تساه تضهن  مامت  يامن  هار  نیسح 

قلخ تیاده  هدنبات  لعشم  نیسح 

تسامظع تیآ  تسا و  رون  فحصم  نیسح 

زامن ناج  رکذ ، ناج  اعد ، ناج  نیسح 

، مرح حور  نیسح 
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تسافص حور  هورم ، حور 

کبر یلا  یعجرا  نم ، هدنز  هاوگ 

تسارس هحیدم  ادخ  انامه  نیسح  رب  هک 

رون هیآ  نیسح  رجف و  هروس  نیسح 

تساحض سمش  نیسح  نازورف  مجن  نیسح 

قح هتشک  نیسح  قح و  هدنز  نیسح 

تسالوم اهزیتس  لطاب  همه  رب  نیسح 

مثیم دنک  انث  شیادخ  هک  وا  فصو  هب 

تساسر هچ  رگا  اسران  دوب  وت  هدیصق 

----------

هیثرم حدم و 

( البرک اب  یظفاحادخ  )

( البرک اب  یظفاحادخ  )

مور یم  التبا  مغ و  درد و  هب 

مور یم  البرک  زا  هک  اغیرد 

رای يوک  زا  متشگ  ادج  هچ  رگا 

راید نیا  رد  هدنام  نم  ناج  لد و 

دوب هشوت  لد  نوخ  ارم  اجنیا  رد 

دوب هشوگ  شش  ربق  نیا  رب  مهاگن 

مرس رب  مغ  كاخ  دوش  ات  دزس 
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مرکیپ البرک  رد  نفد  دشن 

نیسح كاپ  كاخ  يا  ظفاحادخ 

نیسح كاچ  كاچ  نت  تشهب 

بیکش یب  قشاع  يا  ظفاحادخ 

بیبح یبیبح  رهاظم  زیزع 

هتخابلد ّرح  يا  ظفاحادخ 

هتخاس نوگ  هلال  نوخ  نساحم ز 

ندب نینوخ  ورس  يا  ظفاحادخ 

نسح نبا  مساق  يا  ظفاحادخ 

همقلع يداو  يا  ظفاحادخ 

همطاف ۀیرگ  يا  ظفاحادخ 

ملع کشم و  تسد و  يا  ظفاحادخ 

لد هتسخ  یقاس  يا  ظفاحادخ 

لجخ وت  زا  بآ  همطاف  زا  وت 

بابر راوخریش  يا  ظفاحادخ 

بآ بآ  ۀلان  يا  ظفاحادخ 

دود رپ ز  ۀمیخ  يا  ظفاحادخ 

دوبک ياه  سای  يا  ظفاحادخ 

هتخوس نماد  يا  ظفاحادخ 

ناور ارحص  هب 
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هتخوس نت  اب 

رابگشا كدوک  يا  ظفاحادخ 

راخ ریز  رد  هداد  ناج  هنابیرغ 

هآ هآ  ۀلان  يا  ظفاحادخ 

هاگلتق يدوگ  يا  ظفاحادخ 

همه نابزیم  يا  ظفاحادخ 

همطاف فسوی  يا  ظفاحادخ 

كاخ يور  ناج  هداد  يا  ظفاحادخ 

كاچ كاچ  رجنح  يا  ظفاحادخ 

راز يالیل  هام  يا  ظفاحادخ 

راب تفه  ار  وت  دز  ادص  اباب  هک 

منم دزوس  هک  نیا  البرک  الا 

منک رب  لد  وت  كاخ  هنوگچ ز 

دوب هاتوک  هکسب  رفس  نامز 

دوب هآ  کی  دننام  هک  ییوگ  وت 

دنام هشوت  ملد  رد  رگج  نوخ  ز 

دنام هشوگ  شش  ربق  نیا  ياپ  ملد 

----------

نیسح تسا  وت  ياپ  ياج  ملد  ياج  ياج  هب 

نیسح تسا  وت  ياپ  ياج  ملد  ياج  ياج  هب 
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نیسح تسا  وت  ياونین  ما  هرجنح  هک  مشوخ 

مشچ هب  دنهد  رگا  مکشا  همشچ ي  رازه 

نیسح تسا  وت  يازع  فقو  هک  تسهاوگ  ادخ 

نم هبعک ي  ماقم و  نکر و  هورم و  افص و 

نیسح تسد  وت  يالبرک  مسق  تالبرک  هب 

نآرق اه  لسن  دنناوخب  هک  نامز  ره  هب 

نیسح تسا  وت  يادص  ناشاه  هرجنح  نورد 

لزا زور  ما ز  هتسب  لد  رد  یملاع  هب 

نیسح تسا  وت  ناج  هناخ  نیا  وت ، يور  هب  رگم 

سک دنادن  ادخ  زج  ار  وت  نوخ  يامعم 

نیسح تسا  وت  ياهبنوخ  ادخ  هک  وت ، نوخ  هب 

زامن تقو  هب  ما  هلبق  دوب  هبعک  هچ  رگا 

نحص و بناج  هب  ملد 
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نیسح تسا  وت  يارس 

ینازرا تشهب  لها  هب  داب  تشهب 

نیسح تسا  وت  يافص  اب  مرح  نم  تشهب 

قح ترایز  ناربمغیپ  همه  ترایز 

نیسح تسا  وت  يادج  نت  زا  رس  ترایز 

یقرو قرو  يراپ  دص  هفیحص ي  نآ  وت 

نیسح تسا  وت  ياه  هیآ  تنت  ياه  مخز  هک 

تفگ دهاوخن  نخس  مثیم  وت  ریغ  فصو  هب 

نیسح تسا  وت  يانث  دیوگ  هتفگ و  هچنآ  ره 

----------

( البرکو هبعک  هرظانم  )

( البرکو هبعک  هرظانم  )

مرترب وت  زا  نم  هبعک  الب  برک و  اب  تفگ 

مربکا يادخ  تیب  نم  ّینابایب و  وت 

يا هناخ  وت  رگا  اتفگ  شخساپ  رد  البرک 

مرد ماب و  زا  دشوج  یم  ادخ  نوخ  همه  نم 

فاوط درآ  نم  درگ  رب  نز  درم و  اتفگ  هبعک 

مرتهِم زا  رتهِک و  زا  نیملسم  فاطَم  نم 

نم هنیدآ  بش  ره  ییوگ  هچ  اتفگ  البرک 

مرخآ ات  نیلّوا  زا  ایبنا  نابزیم 
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دنا هدیدرگ  نم  درگ  رب  ایبنا  اتفگ  هبعک 

مرگید نم  يرگید  وت  اجک  نم  اجک و  وت 

تسا يا  هبعک  ار  ایبنا  حور  هک  اتفگ  البرک 

مربمغیپ هداز ي  رازم  اریز  منم ، نآ 

هدمآ ایند  هب  نم  رد  یضترم  اتفگ  هبعک 

مردیح هاگداز  دوخ  نم  هک  سب ، تفارش  نیا 

وت نامهم  بش  هس  هدوب  یلع  اتفگ  البرک 

مرب رد  تمایق  ات  متفرگ  ار  شنیسح  نم 

رانک رد  مراد  هورم  افص و  نم  اتفگ  هبعک 

مرجاه تارطاخ  دشاب  لیعامسا  فصو 

البرک
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هاگلتق هاگ و  همیخ  رد  منم  نیا  اتفگ 

مروآ دای  ار  هللاراث  ود  داتفه و  ِیعس 

نیبب نم  رانک  ار  مزمز  هاچ  اتفگ  هبعک 

مرثوک نامادز  دشوج  اه  نرق  اهلاس و 

نیسح نوخ  اب  هچ  ار  مزمز  هک  اتفگ  البرک 

مرغاس ار  ادخ  نوخ  نم  بآ و  وت  مزمز 

نم ناماد  رد  ضرالا  ُوحَد  هدوب  اتفگ  هبعک 

مروحم شنیرفآ  ِمامت  رب  انامه  نم 

شاب شوماخ  مرح  دمآ ، ادن  ّقح  زا  ناهگان 

مرتحم یتسه  دنچ  ره  البرک  اجک و  وت 

تسالبرک لیفط  زا  وت  تقلخ  وت  یتسه 

مرتالاب البرک  زا  نم  هک  ییوگ  یم  دنچ 

راختفا شنیرفآ  ّلک  هب  دراد  البرک 

مرویز ار  ادخ  شرع  نم  هک  دیوگ  البرک 

میهّللاراث ود  داتفه و  كاپ  رازم  نم 

مربکا ِّیلع  لضفلاوبا و  شوغآ  مه  نم 

ارم مان  یلع  هدومرف  قاّشعلا  عجضم 

مرورپ تداهش  خرس  نماد  نیا  مدهاش 

نم رازلگ  نماد  رد  هتخیر  ارهز  گشا 

مرپرپ ياه  هلال  زا  دمد  یم  ّتنج  رطِع 
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تساود ار  قیالخ  درد  نم ، كاخ  زا  يا  هرذ 

مرت لخن  رهز  دشوج  یم  هللاراث  نوخ 

ایلوا ایبنا و  مه  اب  دنسوب  یم  هکنیا 

مربعم كاخ  هب  هداتفاک  تسا  ساّبع  تسد 

مادم دشوج  سم  هلجد  تارف و  مبلق  رد  هچ  رگ 

مرذآ ناج  رب  هدنکفا  ناگ  هنشت  بآ  بآ 

نیگمرش تمایق  ات  تارف و  مراد  لغب  رد 

مرغصا ِّیلع  کشخ  رجنح  بابر و  زا 

نم ناتسلخنز  دشاب  يا  هلخن  مثیم »  » لخن

گرب دوب  نآ  نیشتآ  تیب  تیب 
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مرب و 

----------

( البرک هب  نیرئاز  دورو  )

( البرک هب  نیرئاز  دورو  )

تسا نیعود  زا  قیالخ  کشا  ناور  اجنیا 

تسا نیسح  ارهز  فسوی  رازم  اجنیا 

دراد دوعوم  ّتنج  رب  فرش  اجنیا 

دراد دولآ  رابغ  يور  کلم  اجنیا 

دراد هارمه  ادخ  يوب  اضف  اجنیا 

دراد هللاراث  نوخ  زا  افص  اجنیا 

دراد سای  ياه  هلال  شنیمز  اجنیا 

دراد ساّبع  رکیپ  زا  لگ  غاب  کی 

دندیشک نوخ  رد  ار  هللا  مالک  اجنیا 

دندیرب رس  ار  یلع  نبا  نیسح  اجنیا 

دیآ بل  رب  ملاع  ناج  هّصغ  اجنیا ز 

دیآ بحاص  یب  بکرم  يادص  اجنیا 

داتفا ساّنلا  ریخ  بلق  رب  ررش  اجنیا 

داتفا ساّبع  رکیپ  زا  تسد  ود  اجنیا 

تسا بابر  مشچ  زا  لد  نوخ  ناور  اجنیا 

تسا بآ  بآ  يادص  رغصا  ۀیرگ  رد 
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دندیرد ار  رغصا  کشخ  يولگ  اجنیا 

دندیشک نوخ  رد  بل  هنشت  ار  مرح  دیص 

هداتف نیز  ردص  ربکا ز  یلع  اجنیا 

هداهن تروص  شتروص  رب  ردپ  اجنیا 

دیدرگ داماد  یبتجم  میتی  اجنیا 

دیدرگ دابکرابم  گناب  اتلیواو 

هنیدم ياهلگ  دیدرگ  نازخ  اجنیا 

هنیکس يور  لگ  دش  یلیس  یلین ز 

دنتسب بآ  اهاط  لآ  يور  هب  اجنیا 

دنتسکش ار  ارهز  دنزرف  یناشیپ 

دز اپ  تسد و  ارهز  نوخ  هب  اجنیا 

دز ادص  ار  ردام  رمش  غیت  ریز  رد 

هدیرپ بنیز  خر  زا  گنر  مغ  اجنیا ز 

هدیرب ياهگر  هب  ار  اهبل  تشاذگب 

هتفرگ شتآ  شنشلگ  تیالو  اجنیا 

هتفرگ شتآ  شنماد  یمیتی  اجنیا 

دادیب زا  یلیس  نامیتی  اجنیا 
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دندروخ

دندرم هنشت  بل  اهراخ  ریز  سرت ، زا 

هناملاظ ار  یلع  لآ  دندز  اجنیا 

هنایزات بنیز  دروخ  نمشد  اجنیا ز 

دوب نانس  رب  ارهز  دنزرف  رس  اجنیا 

دوب نابراس  ملظ  غیت  زا  ادج  شتسد 

----------

تسا نم  نازوس  هنیس ي  رد  وت  قشع  شتآ 

تسا نم  نازوس  هنیس ي  رد  وت  قشع  شتآ 

تسا نم  نایرگ  هدید ي  ردوت  دنخبل  سکع 

دتفا تلوبق  هک  ات  منک  وت  راثن  هچ 

تسا نم  ناج  نم  لباقان  هیده ي  نیرتهب 

شورخ هب  ار  تمرک  فطل و  می  درآ  هچنآ 

تسا نم  ناماد  هب  هدیطلغ  هک  تسا  یکشا  هرطق 

مدرک تداع  وت  يوک  رس  ّییادگ  هب 

تسا نم  ناونع  تّزع و  فرش و  ییادگ  نیا 

شهر كاخ  نم  وت  يوم  گس  دیدرگ  هک  ره 

تسا نم  ناطلس  وت  هاگرد  لئاس  دش  هک  ره 

دوس هچ  هخسن  زا  دوب  يزاین  هچ  مبیبط  هب 

تسا نم  نامرد  وراد و  یهد  درد  رگا  وت 
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منک يور  اجک  هب  ینارب  شیوخ  زا  رگا 

تسا نم  نادنز  همه  ملاع  وت  يوک  رس  زج 

تایآ تمخز  هروس و  تندب  وضع  وضع 

تسا نم  نآرق  وت  نینوخ  تروص  فحصم 

لد هبعک ي  مرحلا  تیب  وت  كاپ  مرح 

تسا نم  ناوضر  نم و  تشهب  وت  يالبرک 

تسوت یمولظم  هلان ي  ررش  مثیم »  » رعش

تسا نم  نارفغ  ثعاب  وت  متام  هیرگ ي 

----------

دوب وت  نابیرگ  هب  رس  لزا  شنیرفآ ز 

دوب وت  نابیرگ  هب  رس  لزا  شنیرفآ ز 

دوب وت  ناماد  هب  يوگ  یکی  وچ  نودرگ ، خرچ 

دیدرگ اّوح  مدآ و  لِگ  وت  ياپ  كاخ 

دوب وت  نابایب  ناشود  هب  هناخ  زا  رضخ 

میهاربا دنک  وت  يادف  دنزرف  تفر 

دوب وت  نافوط  مغ  ایرد ، لد  رد  ار  حون 

هک مد  نآ  یسوم 
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دزیم ایرد  لد  رب  اصع 

دوب وت  ناشطع  بل  ناگتخوس  زا  یکی 

جورع درک  امس  جوا  رب  هک  هظحل  نآ  یسیع 

دوب وت  نایرع  نت  رب  نیمز ، يوس  شهگن 

داتفا یم  دوخ  فسوی  رب  هک  بوقعی  مشچ 

دوب وت  نایرگ  هدید  رسپ و  غاد  دای 

دیسوب یم  یبن  وچ  ار  تندب  وضع  وضع 

دوب وت  ناوارف  مخز  رب  هرسکی  شهگن 

رونت بیز  ترس  لادوگ و  هب  وت  كاپ  نت 

دوب وت  نامهم  همطاف  اج  ود  هک  بش ، نآ  دای 

مهدزای بش  دوب  وت  تبرغ  طقف  هن 

دوب وت  نابیرغ  ماش  زا  يا  هنحص  مه  حبص 

دیسوب ار  تبل  ود  ربمیپ  هک  ینآ  زا  دعب 

دوب وت  نادند  ندیسوب  یپ  قشاع  بوچ ،

شاب شرادهگن  رای و  دبا  ناتسبش  ات 

دوب وت  ناماد  هب  تسد  لزا ، حبص  زا  مثیم " "

----------

نیسح تسوت  مدق  رابغ  شنیرفآ ز 

( حدم ) نیسح تسوت  مدق  رابغ  شنیرفآ ز 

نیسح تسوت  ملَع  نیشن  هیاس  نامسآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2364 

http://www.ghaemiyeh.com


مایق نکر و  مرح ، ّلِح و  افص ، یعس و  هبعک و 

نیسح تسوت  مرتحم  مَرَح  زا  يا  هحفص 

تسب هریاد  تمظع  لامک و  قشع و  اجک  ره 

نیسح تسوت  ملق  كون  هریاد ، هطقن 

دسرپ یم  نآ  زا  دنوادخ  هک  ار  یتمعن 

نیسح تسوت  معن  زا  کی  وت و  یتسود 

دنیوگ نوچ  اج  همه  رد  منک  وت  مان  رکذ 

نیسح تسوت  مرح  دیآ  وت  مان  اجک  ره 

فقو ام  بش  زور و  کشا 
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قشع هتشک  يا  وت 

نیسح تسوت  مغ  راوازس  تسه  رگ  هیرگ 

يده ناماما  هلمج  مرح  نایم  رد 

نیسح تسوت  مرح  ناشن  خرس  مچرپ 

دنهدب متشهب  هک  تیازع  هب  میرگن  نم 

نیسح تسوت  مرک  زا  دنهدب  متشهب  رو 

ازج هب  ملاع  ود  مرج  زا  درذگب  ادخ  رگ 

نیسح تسوت  مک  باحصا  ِمک  يازج  کی 

وت هشوگ  رگج  غاد  زا  دش  هراپ  مرگج 

نیسح تسوت  مِرا  ورس  هتخورفا  هک  نآ 

دشن تسار  رگد  لضفلاوبا  دعب  ترمک 

نیسح تسوت  مخ  ّدق  وت و  کشا  مدهاش 

ریطخ هار  نیا  رد  ماگ و  يدز  قشع  هر  رد 

نیسح تسوت  مدق  مه  وت  ههام  شش  لفط 

رفک يزادنارب  مالسا و  يزارفارس  رب 

نیسح تسوت  مسق  مه  وت ، رهاوخ  نامرهق 

تسا يزوریپ  ربخ  يدناوخ  هک  فهک  هیآ 

نیسح تسوت  ملَع  تدنلب  هزین  رب  رس 

----------

تسا ملاع  لها  رگج  رب  هک  وت  غاد  زا 
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تسا ملاع  لها  رگج  رب  هک  وت  غاد  زا 

تسا منهج  درادن  غاد  هک  يا  هنیس  ره 

زونه تمتام  رد  هدس  هدراهچ  زا  دعب 

تسا مخ  نامسآ  رمک  ون ، لاله  نوچمه 

وت ياثر  رد  هدش  هدیصق  اهدایرف 

تسا مد  کی  هآ  ره  هحون و  هتشگ  هلان  ره 

دوش نوخ  وت  رب  وت  يدهم  کشا  هک  ییاج 

تسا مک  نامسآ  رگج  زا  دشوجب  نوخ  رگ 

لاس مامت  رد  هیس  تخَر  هبعک  هدیشوپ 

تسا مّرحم  تدای  هب  لاس  مامت  ینعی 

سب میتخومآ و  وت  يارب  ار  هیرگ  ام 
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تسا مهرم  هیرگ  ار  وت  ياه  مخز  هک  اریز 

تازع رد  مییرگب  هک  ات  میتسیک  ام 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  تازع  بحاص 

وت دوب ز  ربمیپ  يربمیپ و  زا  وت 

تسا مرکم  لوسر  نابز  زا  هتفگ  نیا 

رحب رازه  زا  هب  وت  رهب  کشا  هرطق  کی 

تسا ملاع  بلق  تمغ  تشهب  زا  هشوگ  کی 

تسوت يولگ  نوخ  یخرس  گنر  هب  لگ  ات 

تسا مثیم "  " لخن تمغ ، کشرس  زا  زبسرس 

----------

رگا ار ، مرس  دنربب  هنشت  ِبل  زیرنوخ  رجنخ  زا  رگا 

رگا ار ، مرس  دنربب  هنشت  ِبل  زیرنوخ  رجنخ  زا  رگا 

، ار مرگج  نینوخ  هصرع ي  نیا  رد  دنفاکش  غیت  زا 

ار مرمثون  لگ  ریش  ضوع  بآ  دنهدب  هبعش  هس  ریت  زا  رگا 

رگا ار ، مرمک  رگمتس  مصخ  دنکش  ردارب  غاد  زا  رگا  ، 

فتک رس و  هب  دیآ  رگا  ریت ، مرگجرب  دنز  مصخ  فرط  راچ  زا 

يور نوخ  هب  هقرغ  دوش  گنس  زا  رگا  ریشمش ، تبرض  منت  و 

زا رگا  مریرش ، مصخ  دهد  بآ  ضوع  شتآ  رگا  مرینم ،

ارم هک  ییادخ  هب  مریمب ، راب  دص  مزوس و  رسپ  غاد 

هزین دصود  مخز  منت  هب  دنیبب  كاچدص  رکیپ  اب  هتساوخ 
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، مریذپن تلذ  شنرک و  منکن  رگمتس  هب  دنیشن ، ریشمشو 

ار امس  ار و  نیمز  لها  همه ي  مگنج  هب  دنرآ  رگا 

نیسح مولظم  انا 

ریغ ادخ  هب  متسکش ، هن  متسسگ  هن  متسلا ، دهع  منم و 

همطاف رسپ  ادخ و  ریش  رسپ  نم  ادخ  هب  متسرپن ، ار  ادخ 

همه ي متسه ،
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هب مرای  ود  داتفه و  همه  مرادن  راد و 

، میولگ نوخ  منم و  میور ، یخرس  منم و  ناناج ، هر  يادف 

، نابایب كاخ  منم و  ناناوج ، غاد  منم و  ناشطع ، رجنحو  منم 

بلق منم و  هدیرب ، ياه  گر  نم و  ناروتس ، ِمُس  منم و 

منم و مریش ، كدوک  منم و  مریغص ، لفطو  منم  هدیرد 

، ناوارف مخز  منم و  مریدق ، ّیح  منم و  مریسا ، تخد 

غیت منم و  اه ، نابز  مخز  منم و  نآرق ، هیآ ي  منم و 

ار ام  تزع  فرش و  ماقم و  دینیبب  دییآ و  همه  اه ، نانس  و 

نیسح مولظم  انا 

يارهز بلاط و  یبا  نبا  یلع  هب  لوسر و  هب  ادخ و  هب 

هب مرای  ود  داتفه و  هب  راربا ، دیس  نآ  نسح  لوتب و 

كاپ بهو  نوج و  هب  حامرط و  هب  مریهز  هب  مبیبح 

نامثع هب  سابع و  سباع و  فرش  لالج و  هب  متشرس ،

دبع لد  صولخ  هب  لیقع و  نادیهش  هب  رفعج ، هب  و 

رغصا و یلع  هب  شغاد  ربکا و  یلع  هب  مساق ، هَّللا و 

لد هب  هنیکس ، هب  هیقر  هب  هنیدم ، سای  لگ  هب  شنوخ 

هنشت ي بل  هب  شدیهش ، دنزرف  ود  اربک و  بنیز  هتخوس ي 

، مزیزع داجس  هتسخ ي  نت  هب  مریغص ، لافطا 

مصخ اب  تعیب و  منکن  مزیرگن ، رگمتس  موق  نیا  زا  نم 

نم و میلست ، نم و  تلذ ، نم و  مزیتسب ، رگمتس 
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اب دیوپ و  ادخ  هار  ین  رس  رب  نم  رس  تفخ ، يراوخ و 

دیوگ و نخس  تسود 
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گنس و فده  ددرگ 

ار ادخ  ریغ  ادخ  هب  منیبن  بوچ ، دروخ 

نیسح مولظم  انا 

----------

نیسح ادج  دوش  مه  نم ز  وضع  وضع  هک  رگا 

نیسح ادج  دوش  مه  نم ز  وضع  وضع  هک  رگا 

نیسح ادخ  تزع  هب  تمغ  زا  ددرگن  ادج 

نیسح ادگ  ار  وت  ار  وت  منم  منم  منم  منم 

نیسح ادص  مدز  ار  وت  ما  یلاسدرخ  رودز 

نیسح ادف  ار  وت  دوش  نم  ناج  هک  نآ  یهلا 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

تا هراظن  کی  يادگ  ما  هدوب  رمع  مامت 

تا هراپ  هراپ  بلق  هب  هتسکش و  ۀنیس  هب 

نیسح اهر  ارم  وت  هن  منک  اهر  ار  وت  نم  هن 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

ترجنح كاپ  نوخ  هب  ترت  ةدید  کشا  هب 

ترکیپ هعطق  هعطق  هب  هدیرب و  رجنح  هب 

ترونم تروص  هب  ادج  ندب  زا  سأر  هب 

ترتخد دوبک  نت  هنایزات و  ياج  هب 

نیسح ادج  نکم  دوخ  نک و ز  ادج  نم  ارم ز 
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نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

دهد یم  بالگ  یکی  وت  يازع  سلجم  هب 

دهد یم  بآ  هیرگ  هب  ناگنشت  تسد  هب  یکی 

دهد یم  بات  رارق و  وت  يارب  فک  یکی ز 

دهد یم  باوج  ادخ  مسق  ادخ  تّزعب 

نیسح ادص  دنز  ار  وت  لد  نابز  اب  هک  ره  هب 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

دش وت  رغصا  لتاق  دمآ و  هفیقس  ریت 

دش وت  ربکا  رکیپ  لگ  يابق  زا  رت  كاچ 

ردارب تسد  اپ  ریز  هدنام  فحصم 
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دش وت 

دش وت  رتخد  نماد  مرح  شتآ  هتخوس ز 

نیسح اپب  وا  هلان  زا  دش  يرگید  رشحم 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

اهراب دندش  هتشک  وت  هانپ  یب  ترتع 

اهراخ ریزب  یکی  اه  كاخ  يور  هب  یکی 

اهرارق فک  هداد ز  اه  غاد  هنیس  هب  هدید 

اهرارش ناشلد  رد  اه  کشرس  ناشخر  رب 

نیسح اونین  تشدب  اون  زا  کی  ره  هداتف 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

فرط کی  هتسخ  تماق  هنایزات و  یلیس و 

فرط کی  هتسجخ  هام  هتفرگ و  نوخ  يوسیگ 

فرطکی هتسب  يوزاب  نمشد و  هار و  يرود 

فرطکی هتسکش  هزین  هراپ و  هراپ  رکیپ 

نیسح افج  زا  وت  تسد  نابراس  غیت  دیرب 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

يدز رت  کشخ و  هب  هلعش  دوخ  بیرغلاانا  اب  وت 

يدز رپ  تسود  يوس  هب  ادج  نت  رس ز  اب  وت 

يدز رگج  رب  هارارش  ار  رهم  هک  یهم  نآ  وت 

يدز رس  هزین  كون  مدحبص ز  رونت و  زا  بش 
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نیسح ابرلد  توص  هب  همه  زا  لد  ربب  ناوخب 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

تردام مشچ  شیپ  هب  ترس  ادج  دش  هک  هآ 

ترهاوخ هنایزاتز  تیلست  ضرع  تفرگ 

ترتخد يور  باضخ  دش  وت  رجنح  نوخز 

ترّهطم رکیپ  هب  يا  هسوب  ياج  دوبن 

نیسح افق  زا  وت  رس  ادج  دش  هنشت  يولگ 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

تا هنیک  گنس  دننز  یشاب و  قلخ  رای  وت 

دنک ورف  نانس  نانس 
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تا هنیس  ناوختسا  هب 

تا هنیزح  رهاوخ  هب  نانمشد  هدنخ  دننز 

تا هنیکس  دوش  ادج  تنت  زا  هنایزات  هب 

نیسح اور  نینچ  تسین  نانمشد  هب  هن  تسود  هب 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

دنز فص  وت  نتشک  هب  نود  مصخ  هک  يا  هدرک  هچ 

دنز فعش  هدنخز و  همطاف  بلق  هب  ررش 

دنز فک  هّیما  ینب  تا  هدیرب  رس  ياپ 

دنز فد  گنچ و  بابر و  وت  بابر  ۀیرگ  هب 

نیسح اه  ماب  يور  ترس ز  رب  دننز  گنس 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

رت هنشت  هدوبن  وت  زا  یسک  ناگنشت  نایم 

رپس تکزان  رکیپ  ناتس  ناج  غیت  وت  هآ 

رمق ترّهطم  مسج  هراتس و  تنت  مخز 

رفن هد  هدوب  وت  كاپ  رکیپ  نیعّیشم 

نیسح ایتوت  وت  مسج  هدش  اه  بسا  مس  زک 

نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح  نیسح 

----------

ییابیز وت  ضراع  نوخ  هب  هداد  هک  الا 

ییابیز وت  ضراع  نوخ  هب  هداد  هک  الا 
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ییافوکش تنت  مخز  حور ز  هتفرگ 

متفگ یم  هنرو  دنوادخ  تسا  هزنم 

ییایرد تسادخ  مشچ  وت  يازع  رد  هک 

تمغ راب  نامسآ ز  دیمخ  هک  وت  ریغ  هب 

ییاهنت هب  یتما  مغ  راب  هدرب  هک 

نیسح تسکش  مه  ربص  رمک  وت  ربص  ز 

ییابیکش تمغ ، رد  فک  داد ز  بیکش 

وت رد  یمالغ  نمی  هب  هک  دوب  اور 

ییاقآ قلخ  هب  تهایس  مالغ  دنک 

ناهج ود  تورث  تسوت  مغ  کشا  هک  ارم 

هچ
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ییایند قرب  قرز و  نیا  هب  جایتحا 

داب نیسحت  هرامه  تنوخ  هرطق  هرطق  ز 

ییارهز یبنیز و  دوب  هک  ییوناب  هب 

تسوت ذفان  هاگن  ضیف  رون ز  تایح 

ییانیب تفرگ  تمشچ  هنوگچ ز  شطع 

تنآرق توص  قلخ  زا  درب  لد  زونه 

ییارآ لد  ینک  یم  ین  رس  زا  زونه 

باتب باتفآ  وچ  ین ، رس  هب  نوخ  ربا  ز 

ییاشامت ادخ  مشچ  هب  تسوت  يور  هک 

" مثیم  " دروخ یم  وت  نیبج  مخز  هب  مسق 

ییابیز وت  رس  نوخ  هب  هرهچ  تسش  هک 

----------

مشورخ دور  کلف  هب  بشما 

مشورخ دور  کلف  هب  بشما 

مشوگ هب  دسر  ازع  ياوآ 

مشوج بنج و  هنیس  هب  هداتفا 

مشوپب هیس  نهریپ  ات 

متسه نیسح  نز  هنیس  نم 

متسشن شمتام  ۀقلح  رد 

(2) ناج نیسح  مولظم 
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تسا نیسح  مد  ام  لد  نوخ 

تسا نیسح  مغ  ام ، مغ  اهنت 

تسا نیسح  مّرحم  هام  نیا 

تسا نیسح  متام  ۀماگنه 

میراد هآ  کشا و  هیرگ و  ام 

میراد هایس  نهریپ  ام 

(2) ناج نیسح  مولظم 

هدیسر ارف  ازع  ماگنه 

هدیمخ یفطصم  دق  ورس 

هدیرپ همطاف  خر  زا  گنر 

هدیرب ندب  زا  دوش  اهرس 

سانلااهیا تسازع  هام  نیا 

سابع تسد  ود  ندب  دتُفا ز 

(2) ناج نیسح  مولظم 

! تیازع بحاص  همطاف  يا 

تیالبرک تشد  قشاع  لد 
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تیارب زا  میرگب  هک  یمشچ -!

تیاپ هب  ناور  منک  هک  یکشا 

مراد هرارش  مرگج  رد  نم 

مراد هراپ  هراپ  نت  غاد 

(2) ناج نیسح  مولظم 

نک البرک  هب  ور  همطاف  ای 

نک اعد  دوخ  نیسح  هب  بشما 

نک ادج  ندب  زا  ِرس  دای 

نک ادخ  ادخ  نوخ ، لتقم  رد 

تنیع رون  يارب  هیرگ  نک 

تنیسح دوش  ادف  هنشت  بل 

(2) ناج نیسح  مولظم 

ردارب نزب  رس  هنیس و  رب 

رجنخ ریت و  غیت و  هام ز  نیا 

ربکا ِّیلع  دوش  لوتقم 

رکیپ هراپ  هراپ  هنشت و  بل 

ییالبرک نیسح  هدیدرگ 

؟ ییاجک همطاف  ترضح  ای 

(2) ناج نیسح  مولظم 

هرارش هدش  سفن  هنیس  رد 
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هراظن منک  یم  هک  راگنا 

هراوخریش لفط  رجنح  رب 

هراپ هراپ  يولگ  هب  میرگ 

تسا بآ  طحق  تسا و  شطع  هام 

تسا بابر  شرغصا  هدنمرش ز 

2) ناج نیسح  مولظم 

----------

تناوخ انث  ادخ  لتقم ، هب  يا 

تناوخ انث  ادخ  لتقم ، هب  يا 

تنآرق توص  هزین  رس  يو 

تنایرگ ود  ره  تسود  نمشد و 

تناشیرپ کلم  سنا و  ّنج و 

تناسحا طیحم  شنیرفآ 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

نیبم يادخ  فحصم  وت  نسح 

نید یناگدنز  بآ  وت  بّح 

نیمز يور  هعطق  هعطق  وت  مسج 

نیما لیئربج  هک  ینیسح  وت 

تنابنج هراوهاگ  هدمآ 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 
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تسا وت  ییادخ  هگیّلجت  لد 

تسا وت  ییادف  ناربمغیپ  ناج 

تساوت ییاون  ین  دیحوت  يان 

تسا وت  ییالبرک  رشح  ات  هبعک 

تناماد هب  دوخ  تسد  دنز  یم 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

نم لکشم  وت  تبرت  زا  يرود 

نم لحاس  وت  مغ  ایرد  گشا 

نم لصاح  لخن و  غاب و  وت  رهم 

نم لد  شتآ  هوک  تشطع 

تنازورف شتآ  نم  لد 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

وت بنیز  ربص  نوهرم  ربص ،

وت بش  لفحم  هب  یعمش  هام ،

وت بر  ای  رکذ  قاتشم  خرچ ،

وت بل  تلاجخ  زا  بآ  بآ ،

تنالفط مشچ  يراج ز  رحب 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

يدوب اده  لعشم  دوخ  هک  وت 

يدوب ادتقم  قلخ  رب  هک  وت 
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يدوب ادتبا  دیشروخ  هک  وت 

يدوب ادخ  ۀنییآ  هک  وت 

تنارابگنس دندرک  هچ  زا 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

دندرک یم  هراپ  هماج  اه  هلال 

دندرک یم  هراظن  ار  نابغاب 

دندرک یم  هراشا  تیولگ  هب 

دندرک یم  هرامش  مه  اب  همه 

تنایرع مسج  هب  ار  اه  مخز 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

دندز هناشن  اه  سای  خر  رب 

دندز هنایشآ  رد  ار  ناریاط 

دندز هنایزات  وت  میتی  هب 

دندز هنایم  نآ  رد  ار  ترهاوخ 

تناتسب ياه  هلال  نازخ  دش 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

دراب یم  هرامش  یب  مغ  گنس 

دراب یم  هراتس  نودرگ  مشچ 

دراب یم  هراخ  گنس  زا  هلعش 

هرارش مثیم »  » لخن
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دراب یم 

تناحیر سای و  ورس  مغ  رد 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

----------

مالس مالس  همه  هانپ  يا 

مالس مالس  همه  هانپ  يا 

مالس مالس  همطاف  رسپ 

ماوت يالو  رثوک  ۀنشت 

ماوت يالبرک  كاخ  زا  یتشم 

يدرک متمسق  وت  ار  البرک 

يدرک متوعد  وت  متسه  هک  ره 

ماوت میدق  لئاس  ملئاس 

ماوت میرح  رئاز  مرئاز 

هشوت لد  نوخ  کشا و  زا  مراد 

هشوگ شش  رازم  نیا  منم و 

ما هدز  تا  هناتسآ  رب  هسوب 

ما هدمآ  هک  يا  هدرک  متوعد 

نیسح تسا  وت  قایتشا  ملد  رد 

نیسح تسا  وت  قاور  نم  ۀبعک 

تناسحا فطل و  نابرق  هب  يا 
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تنارجه متخوس ز  اه  لاس 

یتفگ مخساپ  رمع  کی  دعب 

یتفریذپ ارم  تمیرح  رد 

وت تبرغ  کشا  نبارق  هب  يا 

وت تبرت  اجک و  نیکسم  نم 

مراد لغب  رد  وت  رازم  نم 

مرادیب هک  ای  منیب و  باوخ 

نکم باذع  ارم  تقارف  اب 

نکم باوج  ارم  ارهز  ناج 

وت محرم  هدید  کشا  همه  يا 

وت مغ  زا  میرگب  ات  هد  گشا 

نم مهایس  ور  دبع  متسیک 

نم مهانگ  همه  رس  ات  ياپ 

مراکهنگ يدّیس  ای  هچ  رگ 

مداد خر  هب  اضر  نحص  درگ 

مهگن ینک  تمحرم  زا  وت  رگ 

منهگ یمامت  ددرگ  كاپ 

وت ربکا  ربق  تسا  هشوگ  ود  نیا 

وت رغصا  ربق  تسا  یفخم  هچ  زا 

نم مراد  لاح  زوس و  هیرگ و 
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نم مراد  لاوئس  ارهز  نب  ای 
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داتفا اجک  وت  سای  ۀخاش 

داتفا اجک  وت  ساّبع  تسد 

تخورفا رارش  تا  همیخ  رب  مصخ 

تخوس یم  اجک  ترتخد  نماد 

وت رتخد  هدیدغاد  اجک  رد 

وت رجنح  هدیرب  رب  دز  هسوب 

رون تیآ  دوب  هک  مساق  نت 

روتس ّمس  ریز  تفر  اجک  رد 

وت ردام  مشچ  شیپ  اجک  رد 

وت رس  ادج  ندب  زا  رمش  درک 

دندز هناشن  تلگ  رب  اجک  رد 

دندز هنایزات  وت  میتی  هب 

دروخ تنیبج  رب  گنس  اجک  رد 

دروخ تنینزان  قلح  رب  ریت 

وت ردام  کشا  وت  راثن  يا 

وت رکیپ  اجک و  نابسا  ّمس 

نیسح دندز  کمن  ار  لد  مخز 

نیسح دندز  کتک  ار  بنیز 

----------

ام تسباپ  لزا  زا  يا  نیسح  يا 
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ام تسباپ  لزا  زا  يا  نیسح  يا 

ام تسه  رایتخا  تتسد  هب  يا 

یملاع يانشآ  یبیرغ  رد 

یملاع يادخ  ییام و  دبع 

یتساوخ ام  زا  مخز  يور  مخز ،

یتسارآ نوخ  هب  ار  تداهش  ات 

تسام دنویپ  وت و  نامیپ  زور 

تسام دنخبل  لگ  تمخز  ره  كاچ 

میتسارآ نت  مخز  اب  ار  وت  ام 

میتساوخ رس  نوخ ، يایرد  رد  وت  زا 

كاری نا  ءاش  هللا ، ار  وت  يا 

كاچ كاچ  مسج  ناشطع و  بل  اب 

باب تفه  مام و  راچ  نیز  رتشیپ 

باختنا میدرک  وت  رب  ار  البرک 

نیمز رب  هداتفوا  ِنامسآ 

نیملاعلا بر  شوغآ  تلتقم 

میا هداد  تیال  مخ  زا  بارش  ام 

میا هداد  تیالب  زا  زیربل  ماج 

میا هدروآ  البرک  رد  ار  وت  ام 

ام
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میا هدرک  یناف  شیوخ ، رد  ار  وت 

تنشوج نت  رب  هدیدرگ  ام  مخز 

تنهاریپ زا  تس  يراج  ام  نوخ 

ار وت  راصنا  میدیدنسپ  ام 

ار وت  راثیا  میرادیرخ  ام 

يا هتشگ  ییادف  ام  يانم  رد 

يا هتشگ  ییادخ  وت  ینیسح  ام 

نیسحای يدرک  زاب  ار  ناج  لاب 

نیسحای يدرک  زاورپ  ادخ  ات 

تسا سب  ترای  کی  نوخ  تعافش  رب 

تسا سب  تراکهنگ  رح  ةدنخ 

يا هداتفا  نیمز  رب  انامسآ !

يا هداد  ام  هر  رد  ار  تا  یتسه 

ارچ نوچ و  یب  هک  ات  يراد  تسود 

ار وت  نارای  مینادرگ  زاب 

مارتحا لالج و  ردق و  نیمه  اب 

مایتلا میشخبب  ار  تیاه  مخز 

وت سای  ياه  هلال  نیا  وت و  نیا 

وت سابع  هللادبع و  مساق و 

مینک یم  ناتسلگ  وت  رب  ار  تشد 
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مینک یم  ناتسب  ورس  ار  اه  هزین 

دوب هداتفا  نوخ  يایرد  رد  هک  هش 

دوب هدامآ  رگد  مخز  رب  زاب 

اهدادیب همه  نآ  موجه  رد 

اهدایرف وا  مخز  ره  زا  تساخ 

نم دوصقم  دصقم و  تیاضر  ياک 

نم دوبعم  نم ! بر  نم ! قلاخ 

تسا مهرم  ره  زا  رت  نیریش  وت  مخز 

تسا مک  دیآ  مخز  يور  ممخز  هچره 

مروآ ییادف  تزاب  ات  شاک 

مرگید رای  ود  داتفه و  دوب 

اهریت اه و  هزین  مخز  شاک 

اهریشمش ۀمعط  دش  یم  زاب 

دندز یم  مگنچ  زاب  ناگرگ  شاک 

دندز یم  مگنس  لادوگ  نیمه  رد 

فوقو مدرک  نوخ  خرس  يانم  رد 

فویسای ینیذخ  مکیبل  هتشگ 

شا هنییآ  رب  دروخ  یم  اه  گنس 

شا هنیس  يور  هب  لتاق  يوناز 
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هآ هآ ! ناحبس  یح  يور  نوخ و 

هآ هآ ! نآرق  بلق  رفک و  ياپ 

نخس متفگ  یمن  مدرم  یم  شاک 

ندب زا  دش  ادج  تبرض  هد  هب  رس 

تسیرگ یم  لتاق ، ِتسد  ِيور  هب  رس 

تسیرگ یم  لباقم  رد  ارهز  مشچ 

نیسح اب  دش  یم  بآ  ایرد  بلق 

نیسحای دز  یم  دایرف  مه  بآ 

یتخورفا یتفگ و  مثیم »!  » هک سب 

یتخوس ار  قح  دودحمان  کلم 

----------

تمرحلا تیب  لد  هناخ  يا 

تمرحلا تیب  لد  هناخ  يا 

تمرک فطل و  زا  لجخ  نمشد 

تمغ روط  زا  ّيررش  اهلد 

تسد نوگلگ ز  ّالب  يارحص 

تمدق ات  رس  قح  ۀنیئآ 

(2) تملا درد و  مغ و  میئام و 

مران زا  مغ  هچ  مراد  وت  مغ 

هاگرد نیا  يوس  مرآ  هانپ  هک 
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(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

تنفک اه  نابایب  كاخ  يا 

تندب مخز  قح  لگ  خاش 

تنهریپ اب  یکی  هتگش  نت 

تنخس نآرق  نانس  كون  رب 

تنت نابرق  ناهج  ود  ناج 

(2) تنهد زا  نوخ  ین  رس  يراج 

یتسد دشن  هک  یتسا  نیسح  وت 

هاتوک تمرک  فطل و  رد  ز 

(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

وت رس  نوخ  وضو  بآ  يا 

وت رکیپ  رد  ادخ  نوخ  يا 

وت رتوکین  لگ  راسخر ز 

وت رغصا  نوخ  هب  هتسش  هدش 

وت رورپ  مغ  لد  هک  ادرد 

(2) وت ربکا  غاد  ۀلال  دش 

تزوس نوردب  تمخز  نورب  هب 

هآ تیاون  هب  تکشا  رصب  هب 

(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

ام رغاس  رد  تمغ  کشا  يا 
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امرت مشچ  وت  مغ  ماج 

امرس ات  اپ  وت  ۀلعش  رد 

ام رورس  وت  وت ، رکون  ام 

ام رورپ  مغ  لد  عمش  يا 

(2  ) ام روای  يا  ام  مدمه  يا 

میتسب لد  وت  هب  میتسویپ  وت  هب 

هاگآ ام  لد  رّس  زا  یئوت 

(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

وضو بآ  تنیبج  نوخ  يا 

ولگ نوخ  اب  ادخ  یقاس 

ودع روج  زا  تندب  مخز 

وفر هدیدرگ  نانس  ریت و  اب 

وس همه  زا  گنس  فده  تمسج 

(2  ) وه تیآ  کی  تنت  مخز  ره 

ملاب یم  وت  ملان ز  یم  وت  هب 

هار میوج  وت  قح ز  برق  هب  هک 

(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

ترابنوخ ةدید  کشرس  هب 

تراّوز نطاب  يافص  هب 

تراثیا تریغ و  افو و  هب 
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تراخ یب  لگ  رغصا ، یلع  هب 

ترادملع تسد  هدیرب  هب 

(2  ) تراتفرگ ياه  لد  همه  هب 

منویدم وت  هب  منونمم  وت  ز 

هام لاس و  هب  هچ  بش  زورب و  هچ 

(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

ام مظعا  مسا  وت  مان  يا 

ام مکحم  باتک  وت  رکذ 

ام ملاع  رد  ررش  هدنکفا 

ام مد  ره  رد  وت  لد  زوس 

ام مغ  کشا  لد  نوخ 

(2  ) ام مهرم  دش  تنت  مخز  رب 

هتشک نآ  ییوت  حوبذم  نآ  ییوت 

هللاراث وت  هب  هتفگ  ادخ  هک 

(2  ) هللادبع یبا  هللادبع ، یبا 

----------

تمرحلا تیب  لد  هناخ  يا 

( حدم ) تمرحلا تیب  لد  هناخ  يا 

فطل و زا  لجخ  نمشد 
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تمرک

تمغ روط  زا  ير  رش  اهلد 

تمد نوگلگ ز  الب  يارحص 

تمدق ات  رس  قح  هنیئآ 

تملا درد و  مغ  میئام و 

مران زا  مغ  هچ  مراد  وت  مغ 

هاگرد نیا  يوس  مرآ  هانپ  هک 

هللادبع یبا  هللادبع ،  یبا 

تنفک اه  نابایب  كاخ  يا 

تندب مخز  قح  لگ  خاش 

تنهریپ اب  یکی  هتشگ  نت 

تنخس نآرق  نانس  كون  رب 

تنت نابرق  ناهج  ود  ناج 

تنهد زا  نوخ  ین  رس  يراج 

یتسد دشن  هک  یتسا  نیسح  وت 

هاتوک تمرک  فطل و  رد  ز 

هللادبع یبا  هللادبع ،  یبا 

وت رس  نوخ  وضو  بآ  يا 

وت رکیپ  رد  ادخ  نوخ  يا 

وت رتوکین  لگ  راشخر ز 
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وت رغصا  نوخ  هب  هتسش  دش 

وت رورپ  مغ  لد  هک  ادرد 

وت ربکا  غاد  هلال  دش 

تزوس نوردب  تمخ  نورب ز  هب 

هآ تیاون  هب  تکشا  رصب  هب 

هللادبع یبا  هللادبع ،  یبا 

ام رغاس  رد  تمغ  کشا  يا 

امرت مشچ  وت  مغ  ماج 

ام رس  ات  اپ  وت  هلعش  رد 

ام رورس  وت  وت ،  رکون  ام 

ام رورپ  مغ  لد  عمش  يا 

ام روای  يا  ام  مدمه  يا 

میتسب لد  وت  هب  میتسویپ  وت  هب 

هاگآ ام  لد  رس  زا  یئوت 

هللادبع یبا  هللادبع ،  یبا 

وضو بآ  تنیبج  نوخ  يا 

ولگ نوخ  اب  ادخ  یقاس 

ودع روج  زا  تندب  مخز 

وت هدیدرگ  نانسو  ریت  اب 

تمسج
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وس همه  زا  گنس  فده 

وه تیآ  کی  تنت  مخز  ره 

ملاب یم  وت  ملان ز  یم  وت  هب 

هار میوج  وت  قح ز  برق  هب  هک 

هللادبع یبا  هللا ،  دبع  یبا 

ترابنوخ هدید  کشرس  هب 

تراوز نطاب  يافص  هب 

تراثیا تریغ و  افو و  هب 

تراخ یب  لگ  رغصا ،  یلع  هب 

ترادملع تسد  هدیرب  هب 

تراتفرگ ياه  لد  همه  هب 

منویدم وت  هب  منونمم  وت  ز 

هام لاس و  هب  هچ  بش  زورب و  هچ 

هللادبع یبا  هللا ،  دبع  یبا 

ام مظعا  مسا  وت  مان  يا 

ام مکحم  باتک  وت  رکذ 

ام ملاع  رد  ررش  هدنکفا 

ام مد  ره  رد  وت  لد  زوس 

ام مغ  کشا  وت  لد  نوخ 

ام مهرم  دش  تنت  مخز  رب 
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هتشک نآ  ییوت  حوبذم  نآ  ییوت 

هللاراث وت  هب  هتفگ  ادخ  هک 

هللا دبع  یبا  هللا ،  دبع  یبا 

----------

وت يالبرک  هنحص ي  نم  رادغاد  لد  يا 

وت يالبرک  هنحص ي  نم  رادغاد  لد  يا 

وت ياه  همیخ  شتآ  هرارش ي  مسفن  ره 

نم ياونین  دیهش  نم  يالبرک  فسوی 

وت يادر  نهریپ و  دش  هچ  يا ، هنهرب  هچ  زا 

هگلتق رانک  هب  هگ  اه ، هزین  زارف  هب  هگ 

وت يادص  مونش  یم  وت ، يور  هب  مرگن  یم 

مرواب دوبن  نینچ  مردام  بلق  هویم ي 

وت يارب  منک  هیرگ  وت  نانمشد  نیب  هک 

نم باتفآ  هشیمه  نم ، باضخ  نوخ  هب  هام 

ياج تسا  نم  مشچ  يا  هتفخ  كاخ  هب  هچ  زا 
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وت

همزمز مرگ  وت  رود  همه  اه  هتسکش  اه  هزین 

وت يادخ  ادخ  رکذ  ولگ  رد  زونه  هدنام 

هگلتق هب  ما  هدمآ  تنت  ترایز  رهب 

وت يادج  نتز  سأر  ندید  هب  مور  هفوک 

ماوت رس  رفسمه  ماوت  رکیپ  رئاز 

وت يافق  زا  مود  یم  اهراد  هزین  هرمه 

ترجنح هب  منز  هسوب  ترکیپ  رانک  هاگ 

وت ياپ  هب  منکشرس  ترس  ترایز  هب  هگ 

نک هدیرب  يولگ  زا  اعد  نم  هب  نوخ  می  رد 

وت ياعد  مبل  ود  رب  بش  زامن  رد  هدوب  هک 

« تمثیم  » بیصن هتشگ  تمغ  شتآ  هلعش ي 

وت ياونین  هلان ي  وا  دنب  دنب  هب  هدنام 

----------

کعم انک  انتیل  ای  ادج ، رس  دیهش  يا 

کعم انک  انتیل  ای  ادج ، رس  دیهش  يا 

کَعَمانُک انَتَیل  ای  ادخ ، هار  ۀتشک 

همطاف مشچ  شیپ  رد  هدز  نوخ  جوم  هب  يا 

کعم انک  انتیل  ای  اپ ، تسد و  رجنخ  ریز 

ار وت  بنیز  هگ  همیخ  ات  نوخ  يایرد  زا  هک  يا 
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کعم انک  انتیل  ای  ادص ، دز  درک و  هلان 

بل هنشت  ار  وا  دنزرف  همطاف ، رهم  بآ ،

کعم انک  انتیل  ای  افق ، زا  دندیرب  رس 

نوخ دشوج  یم  وت  کشخ  رجنح  زا  غیت  ریز 

کعم انک  انتیل  ای  اعد ، ار  تما  يدرک 

دندز تگنس  يدوب و  هفوک  لها  نامهیم 

کعم انک  انتیل  ای  البرک ، نیمز  رد 

روتس مُّس  زا  یئارهز و  نینوخ  فحصم 

کعم انک  انتیل  ای  ایتوت ، دش  ترکیپ 

نابراس رگید  هچ  زا  یلوخ  نامهم  ترس  يا 

، ادج ار  تتسد  هدرک 
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کعم انک  انتیل  ای 

کلف رب  تمایق  ات  تهاگلتق  زا  دسر  یم 

کعم انک  انتیل  ای  اتبرغاو ، ۀلان 

دندز شتآ  ار  همیخ  دوب و  همیخ  رد  تترتع 

کعم انک  انتیل  ای  تفج ، روج و  هر  زا 

دیود یم  تفرگ و  شتآ  تا  هنادرد  نماد 

کعم انک  انتیل  ای  الب ، نابایب  رد 

درک هراپ  هراوشوگ  ياوه  رد  نمشد  تسد 

کعم انک  انتیل  ای  ار ، وت  لافطا  شوگ 

افص مه  هورم  وت  مه  مزمز  وت  مه  هبعک  وت  مه 

کعم انک  انتیل  ای  ینم ، مه  رعشم  وت  مه 

دندز تگنس  يدناوخ و  نآرق  هنشت  ناهد  اب 

کعم انک  انتیل  ای  اه ، هزین  زارف  رب 

قشع تاقیم  رد  وت  لثم  دوش  مرحم  ات  تسیک 

کعم انک  انتیل  ای  اجب ، درآ  نوخ  جّح 

نوخ جوم  رد  ینک  یم  دنیبب  ات  نامیلس  وک 

کعم انک  انتیل  ای  اطع ، رتشگنا  تسد و 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف زیزع  يا  مدرک  وت  دای  اجک  ره 

کعم انک  انتیل  ای  اپ ، هب  ات  رس  متخوس 

شومخ ار  مّنهج  مثیم )  ) دوخ کشا  اب  دنک  یم 
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کعم انک  انتیل  ای  امش ، رب  دیرگب  نوچ 

----------

تسوت بل  رب  ادخ  رکذ  نانس  كون  رب  هک  يا 

تسوت بل  رب  ادخ  رکذ  نانس  كون  رب  هک  يا 

تسوت بتکم  زا  رشب  تایح  حور  دبا  ات 

تسوت بش  اه  بش  وت و  زور  هرسکی  اهزور 

تاجن کلف  مه  یتسه و  يده  حابصم  وت  مه 

تاربعلا لیتق  ای 

دناوت راثیا  بتکم  هتفیش ي  اه  لسن 

رادازع رهّدلا  دبا  ات  نایسدق 
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دناوت

دناوت راصنا  وریپ  ناهج  نادرم  دار 

تایحوتزا تایح  مالسارد  هتفرگب  هک  يا 

تاربعلا لیتق  ای 

تسوترس ُالوت  لها  لد  روط  رجش 

تسوتربکاناوج لسن  ربهار  يداه و 

تسوت رغصا  یلع  نوخ  وت  ربکا  تُجح 

تاولص رغصا  یلع  يولگ  نوخو  وت  هب 

تاربعلا لیتقای 

نیسح داداقب  مالسا  هب  وت  كاپ  نوخ 

نیسحدادادخ وت  رب  دوب  هدنبیز  هچنآ 

نیسحدادادن هزینرس  هب  تکاپرس 

تاهیه تعیبونم و   ، ُتلذونم  ، شزاسونم

تاربعلا لیتقای 

تسام لدرد  تا  هدز  شتآ  همیخ ي  هلعش ي 

تسام لفحم  اج  همه  وت  مرحو  هاگلتق 

تسام لباقان  هیرگ ي  وت  هناخمغ ي  فقو 

تارطق نیا  ام  هیرگزا ي  دوش  تمحر  رحب 

تاربعلا لیتقای 

ام هنیرید ي  مدمه  لزا  حبص  زا  تغاد 
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ام هنییآ ي  رد  دوب  تمغ  میدوبن و  ام 

ام هنیس ي  رد  وت  دایرف  هلعش ي  دبا  ات 

تانسح ّلک  نسحَا  ام  بل  رب  وت  رکذ 

تاربعلا لیتق  ای 

دوب وت  يولگ  نوخ  زا  يا  هرطق  ام  گشا 

دوب وت  يوس  هب  رهّدلا  دبا  ات  ام  مشچ 

دوب وت  يور  فحصم  رب  هک  مخز  ره  لجگ 

تابث تسا و  ربص  تریغ و  یگدازآ و  سرد 

تاربعلا لیتق  ای 

----------

نیسح ای  یبیبح  ای  ناج  هبعک ي  ترازم  يا 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناج  هبعک ي  ترازم  يا 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناوضر  کشر  تمیرح  يا 

رون تایآ  تخر  يا  يراق  هزین  رب  ترس  يا 

نیسح ای  یبیبح  ای  نآرق  قاروا  تنت  يا 

ما هدروآ  مالس  ضرع  تتبرت  رب  مرباج 
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نیسح ای  یبیبح  ای  نایرگ  مشچ  اب  مدمآ 

لد مشچ  اب  تمدید  مرادن  رس  مشچ  هچ  رگ 

نیسح ای  یبیبح  ای  نابایب  رد  نت  ین ، هب  رس 

تسالبرک رد  تنت  مناد  یم  هچ  رگ  هد  مخساپ 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناریو  ماش  رد  دوب  رس 

نم بلق  رب  دوب  تیاه  بل  غاد  تمایق  ات 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناشطع  بآ ، تماک  هب  يا 

رهن ود  نیب  بل  هنشت  هدید  هک  ار  نامهم  رحن 

نیسح ای  یبیبح  ای  نامهم  هدیطلغ  نوخ  هب  يا 

زامن گنج و  هنحص ي  رد  لتقم و  تارف و  رد 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناراب  ریت  دش  ترکیپ 

دوب مخز  يور  مخز  يور  مخز  يور  مخز 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناوارف  مخز  مهرم 

دوب غاد  يور  غاد  يور  غاد  يور  غاد 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناناوج  غاد  يور  رب 

وت بلق  افج و  ریت  تروص و  دوب و  گنس 

نیسح ای  یبیبح  ای  نایرع  مسج  دوب و  كاخ 

لگ راسخر  یلیس و  دوب و  سای  دوب و  هلعش 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناحیر  گرب  دوب و  راخ 

راد مخز  ياپ  لافطا و  نت  دوب و  ین  بعک 
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نیسح ای  یبیبح  ای  نالیغم  راخ  رس  رب 

رس وت  زا  دندیرب  اروشاع  زور  مّرحم  رد 

نیسح ای  یبیبح  ای  نابرق  دیع  حبذ  لثم 

البرک نیمز  ات  مدرک  هیرگ  هنیدم  زا 

نیسح ای  یبیبح  ای  ناراهب  ربا  نوچ  وت  رب 

نت هب  مدیشوپ  مارحا  هماج ي  مدرک  لسغ 
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نیسح ای  یبیبح  ای  ناج  هبعک ي  فاوط  رد 

اود دهاوخ  یم  وت  زا  مثیم »  » وچمه يدنمدرد 

نیسح ای  یبیبح  ای  نامرد  قلخ  درد  هب  يا 

----------

وت ياعد  رب  نم  تباجا  رظتنم  يا 

وت ياعد  رب  نم  تباجا  رظتنم  يا 

وت يادص  مقلخ  یمامت  زا  هدرب  لد 

زاب كاپ  دبع  وت  متسه و  وت  قلاخ  نم 

وت ياهبنوخ  نم  یتسا و  نم  هتشک ي  وت 

يا هدیشک  یتسهز  تسد  هک  يا  هظحل  زا 

وت ياج  تسام  لغب  رد  يا و  هتشگ  ام 

تسام نسح  يّالجت  تسوت  ياج  اج  ره 

وت يالبرک  دوب  تسام  ياج  هک  لد  ره 

تسام لاصو  مزب  وت  هاگلتق  لادوگ 

وت ياه  مخز  نهد  رد  تسام  دنخبل 

؟ تسیچ تارف  یتسا ! نم  لاصو  هنشت ي  وت 

وت يازف  ناج  بل  ماک  هنشت  تسایرد 

ام نوخ  تسا  يراج  وت  مخز  ياه  همشچ  زا 

وت ياول  رشحم  فص  ات  تسام  تسد  رد 

نیسح يا  هدنب  ارم  هک  ینک  یم  رخف  وت 
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وت يادخ  متسه  هک  راختفا  مراد  نم 

نیسح نک  تاجانم  هرابود  نوخ  جوم  رد 

وت ياعد  يادص  هرابود  مونشب  ات 

جح رازه  دص  وت  ترایز  کی  هب  دشاب 

وت يافص  رد  افص  هورم  رازه  دص  يا 

نیسح يا  يداد  نم  هر  رد  شیوخ  تسه  وت 

وت ياپ  هب  مزیرب  شیوخ  تسه  زین  نم 

تسا تّجح  امتا  وت  بیرغلانا  گناب 

وت يانشآ  منم  بیرغ  یتسین  وت 

بل هب  نم  مان  ربب  هزین  زارف  رب  وت 

مناوخب شرع  ریرس  رب  نم 
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وت يانث 

میا هداهن  مثیم »  » هنیس ي هب  ار  وت  زوس 

وت يازع  شرعش  هرارش ي  اب  تسا  مرگ 

----------

ار دوخ  رس  هدروآ  تسود  يارب  هیده  يا 

ار دوخ  رس  هدروآ  تسود  يارب  هیده  يا 

ار دوخ  رگج  نوخ  هدرک  ادخ  میدقت 

تسود كاخ  هب  هدروآ  ریت  شیپ  هب  هدجس  مه 

ار دوخ  رسپ  نوخ  هدرک  وضو  بآ  مه 

هدرک رپس  غیت  رب  ار  ناج  مدق  هب  ات  رس 

ار دوخ  رپس  غیت و  مصخ  شیپ  هب  هدنکفا 

لزنم لهچ  هک  ادرد  لد  رهپس  رهم  وت 

ار دوخ  رمق  هدفه  يدید  نانس  كون  رب 

مدینشن وچ  قشاع  مدید  یسب  خیرات 

ار دوخ  رفس  راب  ددنب  رس  نداد  رب 

بآ فرح  خساپ  رد  بات  یب  شطعز  يدوب 

ار دوخ  رصب  کشا  يدرک  رسپ  میدقت 

يدید نوخ  مزلق  رد  ار  تناوج  هک  نآ  اب 

ار دوخ  رگد  لفط  هگنابرق  يوس  يدرب 

بش کی  دبلط  تلهم  نمشد  زا  وت  لثم  یک 
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ار دوخ  رحس  زوس  دناشفارب  زاب  ات 

هدرک ادخ  میدقت  لتقم  رد  وت  لثم  یک 

ار دوخ  رس  نوخ  مه  ار  دوخ  لد  نوخ  مه 

شیوخ ناهن  دایرف  ونشب  ام  ۀلان  زا 

ار دوخ  ررش  زوس  رگنب  ام  ۀنیس  رد 

هداتف رگد  روش  ملاع  رد  وت  روش  زا 

ار دوخ  رثا  مثیم ) شتآ ز د( وت  زوس  اب 

----------

وت يوم  رات  هب  هتسب  نم ، تسه  دوب و  همه  يا 

وت يوم  رات  هب  هتسب  نم ، تسه  دوب و  همه  يا 

؟ وت يور  اجک و  هبعک  یلو  يا  هبعک  رئاز 

نم يارب  اعد  مرگ  يا  هبعک  رانک  هب  وت 

وت يوجتسج  یپ  رد  اه ، هچوک  هب  بش  لد  نم 

هب هچوک 
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ما هورم  افص و  یعس  مدق ، ره  هچوک 

وت يوگتفگ  هرسکی  نم ، رکذ  هظحل  هب  هظحل 

؟ مغ هچ  وت  قشع  هر  رد  دش ، هدیرب  را  نم  قلح 

! وت يولگ  دَُرب  غیت  رگا  نم  لاح  هب  ياو 

هدش ایبنالا  متاخ  هسوب  قرغ  وت  يور 

وت يور  هب  دنز  هسوب  نیک ، گنس  هک  دوب  فیح 

دروخ هرگ  مه  هب  هک  ات  درب  ار  وت  رس  مصخ 

وت يوب  کشم  هّرط  وت و  لتاق  هجنپ 

ما هتسشن  تیور  هب  ور  ما ، هتسب  تسد  رئاز 

وت يوس  هب  اعد  مشچ  ما ، هدوشگ  نوخ  می  رد 

ارم رس  یب  رکیپ  فرط ، ره  دنشکب  وگ 

وت يوک  كاخ  هب  هسوب  نت ، مخز  هب  منزب  ات 

؟ تمدقم كاخ  راثن  منک ، ات  هک  دوب  هچ  رس 

وت يوم  رات  يادف  مکچوک ، لفط  ود  ناج 

تمغ هرامه  فقو  تمثیم ،"  " نورد زوس 

وت يوج  دروخ ز  بآ  وا ، زبس  هشیمه  لخن 

----------

وت یئاتکی  دهاش  ناهج  قلخ  همه  يا 

( حدم ) وت یئاتکی  دهاش  ناهج  قلخ  همه  يا 

وت ئیارآ  لد  یهلا ز  تیب  ام  لد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2411 

http://www.ghaemiyeh.com


هدولآ كاخ  هب  نینوخ و  خر  دوجو  اب 

وت یئابیز  هب  تفای  ناوتن  ار  یتروص 

اد ود  داتفه و  یپ  لتقم  هب  رکش  هدجس 

وت یئابیکشز  کچوک  هصق  کی  هدوب 

تشگنا اب  ودع  هب  ار  دوخ  رتشگنا  يداد 

وت یئاقآ  يدرمناوج و  لذب و  زا  یهز 

تساهنت مدآ  ملاع و  همه  وت  دوجو  یب 

همه اب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2412 

http://www.ghaemiyeh.com


وت یئاهنت  تبرغ و  یسکیب و 

تخادنا دیشروخ  یناشیپ  هب  هودنا  نیچ 

وت یئاشامت  هزین  رب  خر  باتفآ 

ایرد یکشخ  تنماد  دوش  کشا ،  زا  دزس 

وت یئایرد  هدید  وت و  کشخ  بل  رب 

نآ زا  تفای ،  اقب  وت  نوخز  دیحوت  لخن 

وت یئاحیسم  ياه  بل  هب  مصخ  دز  بوچ 

دندز مخز  يور  مخز  وت  رکیپ  رب  هک  سب 

وت یئاسانش  وت  میتی  هب  لکشم  تشگ 

( مثیم  ) مشچ یئارهز و  رپرپ  هلال 

وت یئافوکش  هب  هدیدن  غاب  نیا  رد  لگ 

----------

تدالو وت  نوخ  هب  مالسا  هتفای  يا 

تدالو وت  نوخ  هب  مالسا  هتفای  يا 

تدارا قشع و  تیوسب  ار  لسر  لیخ  يا 

تداعس سرد  نامز  ءانباب  هداد  يا 

تدایس تیئادگب  ار  ناهج  قلخ  يو 

تداهش راثیا و  يزابناج و  وت  نوناق 

تدابع نامیا و  يدازآ  وت  روشنم 

تسا نید  ّتیمامت  وت  قشع  وت و  رهم 
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تسا نیمه  مالسا  هک  مالسا  هب  دنگوس 

دندیرخ وت  يالو  رهم  ناج  هب  هکنانآ 

دندیدن چیه  الب  ریغ  الو  قوش  زا 

دندیود شیوخ  هگلتق  يوسب  رس  اب 

دندیپط دندناشف ، هک  ینوخب  دیص  نوچ 

دندینش وت  زا  الب  ياوآ  هتفگ و  ال 

دندیسر دندیسر  دوصقم  هب  هنوگنیا 

تبحم راخ  رس  هب  ار  اپ  هتشاذگن 

؟ تبحم رازلگب  تفای  ناوت  تسد  نوچ 

؟ رازآ شدمآ  ماگب  ماگ  رگم  هن  ناملس 

؟ راتفرگ تشگ  هذبر  رد  رگم  هن  رذوب 

؟ رایسب تنحم  ناجب  دید  ارچ  دادقم 

؟ رامع رکیپ  ببس  هچ  زا  نوخ  هب  دیطلغ 

تشگ نابز  تسد و  یب 
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؟ رامت مثیم  ارچ 

؟ رازاب رس  شدیشک  قشع  رگم  هن  ملسم 

دوب امش  يّالوت  رهم  ار  همه  نانیا 

دوب ام  بناج  ناشکی  کی  نخس  يور 

فّلخت هب  ار  ام  یتسه  دربب  نمشد 

فرّصت هب  ار  ام  ۀناخ  دنک  هناریو 

فسأت هن  یسأت  هن  نادیهش  هب  ار  ام 

فقوت هدرک  امش  يّالوت  فرح  رد 

فّرشت میئوجن  راثیا  رگنس  رد 

فراعت هب  مالس و  هب  تعانق  میزاس 

تیاور موصعم و  هب  نآرقب و  دنگوس 

تیالو هن  ینیشن  هشوگ  دوب  راک  نیا 

دزالم هب  تداهش  گناب  رگم  هن  ربکا 

؟ دز الب  ناکیپ  هب  هدنخ  رگم  هن  رغصا 

؟ دز الص  بسا  ّمس  ریز  رگم  هن  مساق 

دزال میرد  اپ  تساوخ و  اپب  سابع 

دز الو  قشع و  زا  مد  داتفا و  نت  شتسد ز 

دز الب  برک و  زا  لد  نوناک  دایرف ز 

تیامح هنوگنیا  منک  مماما  نید و  زک 

تیالو تسا  نیا  هک  سابع  هب  دنگوس 
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ام نخس  نیا  دوب  میکشا  قشاع  ام 

ام ندب  نوخب  شوج  دهد  هک  یکشا 

ام نت  ریشمش  قشاع  دوش  هک  یکشا 

ام نفک  ار  ام  ۀماج  دنک  هک  یکشا 

ام نز  هب  بنیز ، تّمه  دهد  هک  یکشا 

ام نطو  رد  نید  دشاب و  ادخ  هک  یکشا 

میزیرب کشا  ادهش  رازم  هب  لوا 

میزیتس هب  نمشدب  میشورخب و  هگنآ 

دش اعد  رّطعم ز  روشاع  ۀنحص  بش 

دش اپب  گنج  فص  هرابکی  دمآ و  زور 

دش ادخ  رکذ  ۀمزمز  زا  رپ  همیخ  بش 

زور

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2416 

http://www.ghaemiyeh.com


دش ادج  راصنا  رس  تسد و  دمآ و 

دش الو  لها  شوخ  مزب  الب  برک و  بش 

دش البب  تیالو  تابثا  دمآ و  زور 

ار الو  سرد  امب  تخومآ  بش  زور و  نیا 

ار الب  دیدنسپ  هک  تیالو  تشاد  نآ 

داد اقب  مالسا  هب  وت  نوخ  هک  هتشک  يا 

داد ادخ  ار و  يدوخ  درب  همهز  تقشع 

داد افو  راثیا و  تریغ و  فرش و  سرد 

داد افص  قدص و  یگنادرم و  يزابناج و 

: داد دادن  قلخ  همهب  تکاپ  رس  ینرب 

داد ادف  تشگ و  ادف  مالسا  رب  هک  دیاب 

دنادب تسا  ام  یتسود  شفده  وک  نآ 

دنامب هدنز  نید  هک  هتشک  دوش  تسیاب 

شوپ هیس  تسه  نم  یمولظم  هب  هک  اج  ره 

شوگ رب  همطاف  ۀمزمز  دسر  هتسویپ 

شوج دنز  هدید  زا  لد  نوخ  ناور  لیس  نوچ 

شوغآ رد  تسا  دیهش  هشوگ  ره  هب  هک  یئوگ 

شوماخ همزمز  نیا  ددرگن  رشح  ات 

شومارف هتکن  نیا  دوش  ادابم  هعیش  يا 

هدیدز دیناشف  هک  یکشا  هرطق  ره 
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هدیکچ هتشک  دص  رکیپ  زا  هک  تسا  ینوخ 

تسا قشع  رواب  ۀمزمز  نم  ۀلان  ره 

تسا قشع  رذآ  زا  يا  هلعش  یلد  هآ  ره 

تسا قشع  رغاس  دوش  کشا  رپ  هک  هدید  ره 

تسا قشع  رشحم  دمد  دیشروخ  هک  حبص  ره 

تسا قشع  رد  مدای  هب  زاب  دوش  هک  رد  ره 

تسا قشع  رگنس  نم  مغ  رد  ازع  مزب  ره 

دزرلب رادازع  مشچ  رد  هک  کشا  ره 

نآ زا  هک  دیاب 
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دزرلب راکمتس  تشپ 

میادج هراپ  دص  نت  زا  رس  ۀتشک  نم 

میادف تسود  هرب  ناشطع  بل  اب  نم 

میادخ نوخ  ادخ ، هجو  ادخ ، تسد  نم 

میاده حابصم  مدیحوت و  یتشک  نم 

میادص رهدلا  دبا  ات  دسر  شوگ  رب 

میادن تسا  نورق  راصعا و  هب  هدیچیپ 

تسه ینکش  تب  نم  يرای  مهب  هک  اج  ره 

تسه ینخس  نم  بل  ود  زا  شسفن  رهرد 

اهرهگ تسه  نآ  رد  هک  تیالو  تسا  يرحب 

اهرصب کشا  دوب  رحب  نآ  زا  رهوگ  کی 

اهرفس درک  نآ  رد  صاّوغ  وچ  هک  دیاب 

اهرطخ اهالب و  جاوما  رد  دنیوپ 

اهرگج نوخ  یسب  دروخ  یسفن  ره  رد 

اهربخ رحب  نآ  لد  زا  تفرگ  هاگنآ 

تسا رای  یئادوس  هک  هتشک  نآ  رس  مثیم » »

تسا راد  ۀبوچ  يورب  ای  ینرس  رب  ای 

----------

تسادهشلادیس ترضح  نارای  همزمز  لزغ  نیا 

تسادهشلادیس ترضح  نارای  همزمز  لزغ  نیا 
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میتشاذگ اپ  الب  ماکب  فکب  رس  ام 

میتشاذگاو دوخب  دوب  هچ  ره  رای  زج 

لاصو رهوگ  نوخ  میزادوخ  اب  میدرب 

میتشاذگ اج  ناهجب  ار  شیوخ  یتسه 

سب يا و  هدولآ  هفیج  دوب  هک  ایند 

میتشاذگ ایند  مدرم  يارب  ار  نآ 

ین كون  هب  رس  الب  ریت  موجه  رد  نت 

میتشاذگ اهنت  هثداح  جومب  ار  ناج 

ام ودوب  هنشت  ام  هنشت  ماکب  ایرد 

میتشاذگ ایرد  هنیسب  شطع  غاد 

نامسآ درب  ام  يزارف  رسب  ترسح 

میتشاذگ ارهز  فسوی  ياپب  رس  ات 

یلو دش  قرغ  نوخ  مزلقب  ام  ياهنت 

میتشاذگ ارحص  نمادب  رس  هزین  اب 
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شیوخ هاگلتق  رد  هتفرگ و  وضو  نوخ  زا 

میتشاذگ ارآ  لد  يور  كاخ  يور  رب 

ناقشاع دننادب  رشح  حبص  ات 

میتشاذگ ام  ناهجب  ار  قشع  نوناق 

نوخ مزب  هب  تیالو  ماج  میدز  لوا 

میتشاذگ الوم  نماد  هب  رس  هاگنآ 

تسام تسدب  ملاع  یتسه  مامز  مثیم » »

میتشاذگ اپ  دوخ  یتسه  هب  ام  هک  اریز 

----------

نیسح دراد  الو  لها  لد  رد  اج  ادخ  اب 

نیسح دراد  الو  لها  لد  رد  اج  ادخ  اب 

نیسح دراد  البرک  دص  يروآ  ور  فرط  ره 

میا هدید  يرازم  وا  زا  البرک  تشد  هب  ام 

نیسح دراد  ارس  نحص و  کی  هعیش  لد  رد 

تسا مزمز  شتارف  بآ  هبعک و  شهاگلتق 

نیسح دراد  ام  مشچ  رد  ناور  مزمز  دص  هکلب 

ادخ وا  ياهبنوخ  دش  وا  نوخ  ياهبرد 

نیسح دراد  ادخ  قلخ  همه  رب  ییادخ  نآ  ز 

يا هناخ  ره  تنیز  نآرق  تسه  يدینش  نیا 

نیسح دراد  اه  هناخ  مامت  رد  نآرق  وچ  اج 
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تسا ربمغیپ  ۀنیس  رد  نیسح  نآرق و  ياج 

نیسح دراد  یفطصم  شود  يور  رب  اج  هکلب 

اونین نارازه  دراد  وا  دای  اب  یلد  ره 

نیسح دراد  اونین  كاخ  يور  رب  ور  هچ  رگ 

اجتلا تسد  هدرب  شیوس  هب  تقلخ  ملاع 

نیسح دراد  اجتلا  قح  اب  غیت  ریز  هب  دوخ 

نایعیش مشچ  يراج ز  هتشک و  دش  بل  هنشت 

نیسح دراد  اقب  بآ  ۀمشچ  تمایق  ات 

دوبن لماک  ابع  لآ  ابع  رد  شدوجو  یب 

نیسح دراد  ابع  لآ  سماخ  رب  نآ  هرهش ز 

قح اهزین  موجه  رد 
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دنک یم  تدابع  ار 

نیسح دراد  اعد  لاح  نوخ  جوم  رد  شوخ  هچ  هب 

دهد یم  تعافش  لوق  هگلتق  رد  ار  رمش 

نیسح دراد  اطع  فطل و  ییاقآ و  دح  هچ  ات 

تساود ار  ملاع  ود  درد  شتبرت  زا  يا  هّرذ 

نیسح دراد  اود  تقلخ  ملاع  درد  رهب 

دیونشب نآرق  ياوآ  نارزیخ  بوچ  ریز 

نیسح دراد  الط  تشط  رد  تسود  اب  وگتفگ 

مامت لزنم  لهچ  شیعس  هورم و  شهاگلتق 

نیسح دراد  افص  اب  ییافص  رز  تشط  نیب 

نیب تسود  ياضر  رب  ار  نامناخ  كرَت  رجا 

نیسح دراد  ازع  مزب  اه  هناخ  مامت  رد 

كاخ هب  اروشاع  خرس  ياول  مثیم »  » دتف یک 

نیسح دراد  اول  بحاص  دبا  ات  بنیز  وچمه 

----------

البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب 

البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب 

لّوا دنب 

البرک يوس  هتسویپ  دنز  یم  رپ  لد  غرم 

البرک يوگتفگ  مماش  حبص و  رکذ  هتشگ 
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ارم دناشون  ریش  ردام  هکنآ  زا  رت  شیپ 

البرک يوبس  زا  متفرگ  نوخ  گشا و  ماج 

همقلع تارف و  ِيراج  رهن  دوجو  اب 

البرک يوضو  بآ  دش  هللاراث  نوخ 

یلع نب  نیسح  نوخ  بنیز و  مشچ  گشا 

البرک يوربآ  تمایق  حبص  ات  هتشگ 

همقلع يوس  هب  یهاگ  هگلتق  رد  دشک  هگ 

البرک يوکن  مان  مرس  زا  شوه  درب  هگ 

تسالبرک نم  هورم ي  افص و  یعس و  هبعک و 

البرک يوس  هب  دشاب  ملد  مشاب  اجک  ره 

كاخز نوریب  مروآ  یم  رس  هک  رشحم  فص  رد 

ممشچ دنک  یم 
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البرک يوجتسج  وس  ره  هب 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مّود دنب 

همزمز مراد  هتسویپ  البرک  قارف  زا 

همتاخ مرمع  هب  رخآ  دهد  نارجه  نیا  مسرت 

هاگلتق رانک  رد  میرگب  ات  مراد  تسود 

همطاف يادص  لتقم  هشوگ ي  رد  مونشب 

کشا ماج  ممشچ  هیرگ  زا  دوش  ات  مراد  تسود 

همقلع رد  منک  ییاّقس  هدید  کشرس  اب 

لغب رد  مریگ  هشوگ  شش  دقرم  مراد  تسود 

همه يوگ  اعد  مشاب  خر و  رب  مزیر  گشا 

نیسح دشاب  نم  يابقع  نم  يایند  نم  نید 

همهاو مرانز  هن  تسا و  تجاح  مدلُخ  هب  هن 

تسالبرک رد  ملد  ملاع ، همه  زا  متسب  هدید 

همزمز ابیز  تیب  نیا  دوب  مئاد  مبل  رب 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مّوس دنب 

مارحلا تیب  زا  رتالاب  تتمرُح  يا  البرک 
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مالس تنادیهش  رب  میوگ  رود  زا  یک  هب  ات 

همقلع رهن  رود  مدرگ  رود  زا  یک  هب  ات 

ماج هب  مزیر  لد  نوخ  تتارف  یک  هب  ات 

نیسح رب  هظحل  هظحل  مزوسن  رگ  نم  زا  هآ 

مامت مرمع  البرک  یب  دوش  رگ  نم  رب  ياو 

سرپب دوخ  تارف  بآ  زا  هظحل  کی  البرک !

مارح ارهز  هداز ي  رب  دش  هچ  زا  ارهز  رهِم 

وگب ملاع  مدرم  اب  نز  دایرف  البرک !

مارتحا دنتفرگ  نامهم  زا  گنس  اب  نایفوک 

ربق هشوگ  شش  نآ  درگ  رب  ملد  ددرگ  یم  هک  سب 
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ماش حبص و  میالبرک  نیسح و  قاتشم  هک  سب 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مراهچ دنب 

متشاد رب  لد  هظحل  کی  مربلد  زا  اجک  نم 

متشاد ربلد  ِرهم  لد  ِتقلخ  زا  رت  شیپ 

کشا جوم  نارازه  ممشچ  ندوب  زا  رت  شیپ 

متشاد رس  یب  مسج  نآ  رب  هیرگ  يارب  زا 

نیسح متفگ  ردپ  مان  ندرب  زا  رت  شیپ 

متشاد ردام  ناماد  زا  لد  رد  ار  وا  رهم 

کشا لیس  ممشچ  هب  هدیشونن ، ار  ردام  ریش 

متشاد رغصا  ههام  شش  هنشت ي  يولگ  رب 

مدز ربکا  رب  هنیس  یناوجون  زا  رت  شیپ 

متشاد رکیپ  هراپ  دص  نآ  رب  لد  ياه  هراپ 

ار وت  ماک  نم  دنزرف ! يا  تفگ  یم  مردام 

متشادرب البرک  خرس  كاخ  اب  لزا  زا 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مجنپ دنب 

نیسح ای  دیوگ  هتسویپ  مرکیپ  وضع  وضع 
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نیسح اضما  دنک  ار  میالبرک  تارب  ات 

هاگلتق رانک  رد  دوخ  اب  هدرب  ملد  مه 

نیسح ایرد  نوخ  کشا و  زا  دنک  ار  ممشچ  ود  مه 

هانگ راب  نیا  نیگنس و  هدنورپ ي  نیمه  اب 

نیسح ایند  نآ  ایند و  نیا  رد  ار  ام  درخ  یم 

هایس تخر  ما  هدیشوپ  یکدوک  نینس  زا 

نیسح ای  متفگ  هنیس ، رب  مدز  گشا و  متخیر 

قلخ نیب  رد  يدش  مگ  رشحم  زور  رگ  روخم  مغ 

یم ار  ام  میشاب  اجک  ره 
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نیسح ادیپ  دنک 

ما هدوب  ییالبرک  تدالو  زور  زا  هک  نم 

نیسح اب  مریمب  مه  ندرم  تقو  مراد  تسود 

تسالبرک نم  مزمز  ماقم و  نکر و  هبعک و 

نیسح اب  منیسح  اب  منیسح  رد  منیسح  زا 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مشش دنب 

نیع ود  گشا  زا  مدرک  لِگ  هگلتق  رد  ار  كاخ 

نیسح ای  متشون  نآ  يور  يرهُم و  متخاس 

نم نیِد  نید و  تسارهز ، فسوی  رب  نم  گشا 

نیِد ریز  منامب  يراذگن  هدید  يا  نک  هیرگ 

منک ییاّقس  هظحل  کی  هدب  تلهم  لجا  يا 

نیدیلا عوطقم  ياّقس  رب  هدید  کشرس  اب 

منکشب لمحم  هب  رس  بنیز  لثم  مراد  تسود 

نیع ود  زا  مزیر  گشا  نیبج و  زا  مناشف  نوخ 

ار ساّبع  هتسدلگ ي  مروآ  یم  رظن  رد 

نیقناخ رهش  هب  ور  نیریش  رصق  زا  منک  نوچ 

هاگحبص میسن  رطع  بش و  ياه  سفن  زا 

نیمظاک رد  البرک  رد  فجن  رد  هنیدم  رد 
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« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

متفه دنب 

نمجنا عمش  وچ  لد  يا  وش  بآ  هرطق  هرطق 

نت هراپ  دص  هتشک ي  نآ  رب  هدید  يا  نک  هیرگ 

لگ گرب  کی  نازخ  ارحص  کی  راخ و  نابایب  کی 

ندب کی  مخز و  هاجنپ  دصهن و  رازه و  کی 

گنچ گنچ  ناگرگ  گنچ  اب  شنت  ارهز  فسوی 

نهریپ زا  رت  هراپ  وا  نت  نت ، زا  نهریپ 
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هاگلتق رانک  اروشاع  زور  مدوب  شاک 

نزن ار  بنیز  رمش ! یک  مدز  یم  لد  زا  هلان 

نیرئاز اب  البرک  تشد  هب  متفگ  یم  شاک 

نفک ار  ارهز  دنزرف  نت  دش  ییایروب 

ما هداتفا  رود  هشوگ  شش  تبرت  نآ  زا  هچ  رگ 

نم ناج  زا  رت  کیدزن  نم  هب  دشاب  البرک 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

متشه دنب 

تسولگ رد  مضغب  راسخر ، رب  گشا  لد ، رد  هلان 

تسوگتفگ رد  همطاف  نیسح  اب  موضع  وضع 

تسا نم  نایرگ  مشچ  نیا  نم  لامعا  همان ي 

تسوضو بآ  زا  رت  شوخ  نم  تروص  رب  نم  گشا 

همقلع رهن  راگنا  مهن  یم  اپ  اجک  ره 

تسوربور منیسح  ربق  منک  یم  ور  فرط  ره 

بابر مشچ  رد  هدیکشخ  شطع  زوس  زا  گشا 

تسولگ رد  هبعش  هس  ریت  ار  ههام  شش  كدوک 

نیسح ای  مسرد  ساّبع و  همیخ ي  نم  بتکم 

تسوا قشع  رشحم  حبص  ات  نم  نییآ  نم  نید 

ما هدرک  تداع  رمع  کی  البرک  نیسح و  اب 
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تسوزرآ میالبرک  میالبرک  میالبرک 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مهن دنب 

مرحلا تیب  ار  هبعک  يادخ  ینعی  البرک 

مرتحم دش  ادخ  نوخ  زک  تسا  یکاخ  البرک 

شطع مرُه  هدید و  کشرس  ینعی  البرک 

ملع کشم و  یلاخ و  تسد  كاچ و  دص  رکیپ 

دوبک شراسخر  هتشگ  یلیس  برض  زا  يا  هچنغ 

هدرک هنایزات  زا  يا  هلال 
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مرو شمادنا 

شطع زوس  زا  هدیکشخ  شرجنح  یلاهنون 

مه هب  شیاه  بل  هدیبسچ  نوخز  یمادنا  ورس 

اهریشمش مد  بآ  هنشت ي  یناوجون 

متس ریت  مد  زا  هدروخ  ریش  يراوخ  ریش 

مرح دنوادخ  اب  متفگ  هبعک  فاوط  رد 

مرح نیا  رانک  یّتح  مرح  دنوادخ  یک 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مهد دنب 

نابز مخز  رگج ، مخز  ندب ، مخز  لد ، مخز 

ناوج غاد  یگنشت ، مره  مرگ و  باتفآ 

وضو بآ  نوخ  هداّجس ، هگلتق  رهُم و  گنس ،

ناور تروص  رب  گشا  لد ، رب  ریت  بل ، رب  رکذ 

مالس ار  شزامن  لتاق  رجنخ  ریز  داد 

نانس يالاب  هب  ار  ارهز  تاحیبست  تفگ 

نیمز يور  رب  داتفا  همطاف  باتفآ 

نابیاس هتشگ  دیشروخ  وا  نایرع  نت  رب 

بش زور و  میرگب  نوخ  ات  يا  هدید  اهلاراب 

ناسر ارهز  فسوی  ربق  هب  ار  مگشا  لیس 
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مروآ ور  فرط  ره  مراذگ ، یم  اپ  اجک  ره 

نامسآ نیمز و  زا  اضف و  زا  میسن و  زا 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مهدزای دنب 

اهرازآ اهداّیص  زا  دندید  ناریاط 

اهراخ ریز  دنداد  ناج  هنشت  بل  اه  هلال 

تفرگ شتآ  ناشناماد  همطاف  نارتخد 

اهران ارارش  زا  نانمشد و  موجه  زا 

هدش يراج  ادخ  ریش  رتخد  شوگز  نوخ 

اهراوخنوخ فک  رد  هداتفوا  هراوشوگ 

همطاف دنیبن  ات  ناشوپب  رجعم  البرک 

اهراسخر لگ  رب  یلیس ، شقن  امرگ ، غاد 
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كاخ يور  رب  مهن  ار  دوخ  تروص  دش  یم  شاک 

اهراّوز مدقم  رد  البرک ، ریسم  رد 

ار تیب  نیا  بش  زور و  یلاسدروخ  زا  ما  هدناوخ 

اهراب اهراب و  اهراب و  اهراب و 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »

« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

مهدزاود دنب 

البرک ای  البرک  ای  البرک  ای  البرک 

التبم میالتبم  میالتبم  تقارف  رد 

دش ریسفت  نایهّللاراث  نوخ  اب  تبقاع 

الب اولاق  هیآ ي  میظع و  حبذ  هّصق ي 

نیسح کشخ  بل  زا  داتفین  نآرق  هیآ ي 

الط تشط  نماد  ات  هگلتق  رانک  زا 

شا هدیربب  رس  اب  هک  يا  هتشک  يادف  ناج 

ال تفگ ، نمشد  هب  لزنم  لهچ  ین  زارف  رب 

لد ِزوس  اب  یلفحم  ره  رد  هک  مدید  اه  لاس 

الو لها  رگدکی  اب  ار  تیب  نیا  دنا  هدناوخ 

هدب تلهم  لجا  يا  متارف  بآ  هنشت ي  »

« البرک دیهش  ربق  لغب  رد  مریگب  ات 

« البرک يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب  »
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« البرک يوزرآ  دنامب  مسرت  ملد  رد  »

----------

تسا مادم  برش  رگج  نوخ  تشطع  زا  دعب 

تسا مادم  برش  رگج  نوخ  تشطع  زا  دعب 

تسا مارح  هدنخ  دوب ، وت  يارب  هیرگ  ات 

جوم دنز  بآ  ات  هرعن و  دشک  رحب  ات 

تسا مالس  وت ، ِکشخ  بل  رب  نابل  هنشت  زا 

داتسا ود  داتفه و  وت  راثیا  بتکم  رد 

تسا مایق  نوخ و  فرش و  دجم و  همه  سرد 

زاغآ دوش  ییالب  برک و  یمدحبص  ره 
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تسا مامت  راکمتس  رمع  یهگماش  ره 

دنزاتب هتشک  نآرب  بسا  رگا  راب  دص 

تسا ماما  تسا ، ماما  تسا ، ماما  هللاو 

ناشطع بل  ایرد ، بل  رب  وت  نتشک  اب 

تسا ماک  هب  هدنزوس  شتآ  مروخب  را  بآ 

خزود شتآ  ررش  وت  نک  هیرگ  رب 

تسا مارح  تسا ، مارح  تسا ، مارح  هللاو 

نآرق بل و  بوچ و  بنیز و  لد  دای  اب 

تسا ماش  سلجم  ام ، سلجم  ره  هک  راگنا 

دنادب تسا  ینیسح  هک  ره  نامز  رصع و  ره 

تسا مایق  تسا ، مایق  تسا ، مایق  مالسا 

ار ناهج  ود  ره  تنطلس  دنک  هچ  مثیم " "

تسا مالغ  تسا ، مالغ  هناخ  نیا  رد  رب  ات 

----------

برای مرکیپ  ددرگ  هراپ  دص  وچمه  ات  وگب 

برای مرکیپ  ددرگ  هراپ  دص  وچمه  ات  وگب 

برای مرس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  ات  وگب 

اه لتاق  ریشمش  هزین و  نانس و  زا  ات  وگب 

برای مربکا  ِّیلع  ياضعا  هراپ  دص  دوش 

نینوخ رجنح  اب  هلمرح  ریت  شیپ  ات  وگب 
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برای مرغصا  متسد  يور  رپرپ  هدنخ  اب  دنز 

یلیس زا  یلین  ددرگ  هک  دوب  یهاوخ  رگ  وت 

برای مردام  ارهز  دننام  مرتخد  راذع 

لزنم لهچ  رگ  دشاب  رتهب  نیا  زا  یهاوخ  نوچ  وت 

برای مرهاوخ  تراسا  هوک  دوخ  شود  رب  دشک 

مراد یم  تسود  مه  نم  تسود  يراد  وت  نوچ  یهلا 

برای مرکیپ  رب  اه  بسا  ّمس  ياج  دنام  هک 

رتابیز بآ  زا  دوب  ناشطع  بل  اب  ممشچ  هب 

نوخ هک 
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برای مروآ  بآ  هدید ي  زا  ناور  ددرگ 

لتاق رجنخ  اب  ارم  مسج  نک  حور  ضبق  وت 

برای مرجنح  زا  نوخ  هراّوف  دنز  هد  نامرف  وت 

مهرم زا  راب  دص  دوب  رتراوگ  یهاوخ  رگ  وت 

برای مرگید  مخز  مخز  يور  هب  دیآ  زاب  هک 

ار مثیم »  » تسد مریگ  تسوت  ياضر  منب  یم  وچ 

ار مثیم »  » تسد مریگ  تسوت  ياضر  مظن  هک 

برای مرورپ  مغ  هنیس ي  زوس  ياضر  مظن  هک 

----------

وت يافص  اب  تبرت  زا  دیآ  تشهب  يوب 

وت يافص  اب  تبرت  زا  دیآ  تشهب  يوب 

وت يالبرک  هب  هبعک  دنکیم ، مالس  ضرع 

نم يادصیب  ۀیرگ  وت  نوخ  تارطق  رد 

وت ياونین  ۀلان  نم  ناوختسا  ین  رد 

رگج زا  مرآرب  هلان  مدبمد  هک  مدب ، هآ 

وت يارب  منک  هیرگ  بش  زور و  هک  هدب ، کشا 

اههزین ریت و  هب  هدنخ  دنز  یم  وت  نت  مخز 

وت ياهمخز  هب  هیرگ  دنکیم  ریت  هزین و 

هدش هرگ  تمغ  ضغب  همطاف ، يولگ  هب  يا 

وت ياشگهرگ  تسد  دش  هدیرب  هنگ  هچ  اب 
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وت مخز  تسام  نت  رد  وت ، رکذ  تسام  بل  رب 

وت ياج  تسام  لد  رد  وت ، روش  تسام  رس  رد 

اهریت شیپ  وت  یعس  اهغیت ، ریز  وت  جح 

تا هنشت  يولگ  دای  دوش ، یم  هرارش  بآ 

وت ياپ  هب  دنکش  رس  شطع ، تدش  رحب ز 

شا هبطخ  الب ز  برک و  دش ، هفوک  هک  یلع  تخد 

وت يادص  ین ، رس  زا  دونشب  هک  هدش  شوگ 

هدمآ هیرگ  هب  گنس  هدزرس ، گنس  هب  هوک 

هب دش  باضخ  هچ  زک 
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وت يابرلد  ترص  نوخ ،

ما هتسب  وت  مغ  هب  لد  ما ، هتسکش  لد  مثیم 

وت ياود  نم و  درد  نم ، کشرس  وت و  مخز 

----------

وت يافص  اب  تبرت  زا  دیآ  تشهب  يوب 

وت يافص  اب  تبرت  زا  دیآ  تشهب  يوب 

وت يالبرک  هب  هبعک  دنکیم ، مالس  ضرع 

نم يادصیب  ۀیرگ  وت  نوخ  تارطق  رد 

وت ياونین  ۀلان  نم  ناوختسا  ین  رد 

رگج زا  مرآرب  هلان  مدبمد  هک  مدب ، هآ 

وت يارب  منک  هیرگ  بش  زور و  هک  هدب ، کشا 

اههزین ریت و  هب  هدنخ  دنز  یم  وت  نت  مخز 

وت ياهمخز  هب  هیرگ  دنکیم  ریت  هزین و 

هدش هرگ  تمغ  ضغب  همطاف ، يولگ  هب  يا 

وت ياشگهرگ  تسد  دش  هدیرب  هنگ  هچ  اب 

وت مخز  تسام  نت  رد  وت ، رکذ  تسام  بل  رب 

وت ياج  تسام  لد  رد  وت ، روش  تسام  رس  رد 

اهریت شیپ  وت  یعس  اهغیت ، ریز  وت  جح 

تا هنشت  يولگ  دای  دوش ، یم  هرارش  بآ 

وت ياپ  هب  دنکش  رس  شطع ، تدش  رحب ز 
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شا هبطخ  الب ز  برک و  دش ، هفوک  هک  یلع  تخد 

وت يادص  ین ، رس  زا  دونشب  هک  هدش  شوگ 

هدمآ هیرگ  هب  گنس  هدزرس ، گنس  هب  هوک 

وت يابرلد  ترص  نوخ ، هب  دش  باضخ  هچ  زک 

ما هتسب  وت  مغ  هب  لد  ما ، هتسکش  لد  مثیم 

وت ياود  نم و  درد  نم ، کشرس  وت و  مخز 

----------

نیسح تسوت  ياپ  ياج  ملد  ياج  ياج  هب 

نیسح تسوت  ياپ  ياج  ملد  ياج  ياج  هب 

نیسح تسوت  ياونین  ¬ما  هرجنح هک  مشوخ 

مشچ هب  دنهد  رگا  مکشا  همشچ  رازه 

نیسح تسوت  يازع  فقو  هک  تساوگ  ادخ 

نم هبعک  ماقم و  نکر و  هورم و  افص و 

نیسح تسوت  يالبرک  مسق  تالبرک  هب 

ره هب 
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نآرق اه  ¬ لسن دنناوخب  هک  نامز 

نیسح تسوت  يادص  ناشاه  ¬ هرجنح نورد 

لزا زور  ¬ما ز  هتسب لد  ِرد  یملاع  هب 

نیسح تسوت  ياج  هناخ  نیا  وت ، يور  هب  رگم 

سک دنادن  ادخ  زج  ار  وت  نوخ  ياهب 

نیسح تسوت  ياهبنوخ  ادخ  هک  وت ، نوخ  هب 

زامن تقو  هب  ¬ما  هلبق دوب  هبعک  هچ  رگا 

نیسح تسوت  يارس  نحص و  بناج  هب  ملد 

ینازرا تشهب  لها  هب  داب  تشهب 

نیسح تسوت  يافص  اب  مرح  نم  تشهب 

قح ترایز  ناربمغیپ ، همه  ترایز 

نیسح تسوت  يادج  نت  زا  رس  ترایز 

یقرو قرو  هراپ  دص  هفیحص  نآ  وت 

نیسح تسوت  ياه  ¬ هیآ نوزف  ياه  ¬ مخز هک 

تفگ دهاوخن  نخس  مثیم "  " وت ریغ  فصو  هب 

نیسح تسوت  يانث  دیوگ  هتفگ و  هچنآ  ره 

----------

نم تدالو  زا  هب  تداهش  تسوت  هار  هب 

نم تدالو  زا  هب  تداهش  تسوت  هار  هب 

نم تداهش  نم  گرم  دوش  هک  یتیانع 
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دوب هک  نارم  ارم  مراد  هقباس  يادگ 

نم تداع  سامتلا  وت ، هیجس  مرک 

شیوخ رد  زا  ینارب  رگ  ما  هبترم  رازه 

نم تدارا  دوش  رت  نوزف  وت  رب  هرامه 

هب تمالس  زا  يرامیب  هبترم  رازه 

نم تدایع  رب  هجنر  یمدق  ینک  رگ  وت 

ددرگ يربلد  ياه  مدق  يادف  مرس 

نم تدالو  هظحل  زا  نم  لد ِز  هدرب  هک 

تسین تداعس  نم  رهب  ناهج  ود  تداعس 

نم تداعس  دوب  يریذپب  ارم  رگ  وت 

الوم مسق  مروخ  یم  ترد  یگدنب  هب 

وت ردرب  هک 
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نم تدایس  یگدنب  دوب 

داب وت  يوگتفگ  فقو  ما  یمثیم "   " نابز

نم تدابع  نم و  ياعد  تسوت  رکذ  هک 

----------

نم مراد  راگن  نسُح  هولج  هنیس ، هب 

نم مراد  راگن  نسُح  هولج  هنیس ، هب 

نم مراد  رای  فلز  زا  هلسلس  رازه 

ورف هتفر  هدید  هب  مهانگ  راخ  هچرگا 

نم مراد  راختفا  دنس  وت  رهم  ز 

مداد تا  یلایخ  هاگن  هب  ار  تشهب 

؟ نم مراد  راک  هچ  ناملغ ، يروح و  هب  رگد 

هدز هناوج  ملد  رد  وت  ّتبحم  لگ 

نم مراد  راهب  اه ، نازخ  مامت  رد  هک 

یلع رهِم  نُمی  هب  مران ، روخ  رد  هچ  رگا 

نم مراد  راز  هلال  دوخ ، هنیس  نورد 

میور رب  تسالببرک  رئاز  رابغ 

نم مراد  رابغ  نیا  زا  وربآ  هرهچ  هب 

نیسح نیسح  دوب ، مراهن  لیل و  ياعد 

نم مراد  راهن  لیل و  وت ، يور  يوم و  ز 

اجنآ مور ، مه  سودرف  نشلگ  هب  رگا 
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نم مراد  رادغاد  لد  وت ، شتآ  ز 

رمع همه  ما  هتفرگ  وخ  دوخ ، هنیس  زوس  هب 

؟ نم مراد  ران  تمایق ز  زور  میب  هچ 

"! مثیم ، " یمثیم يان  مدز  هک  نامز  نآ  زا 

نم مراد  راد  ِبوچ  دوخ ، هناش  يور  هب 

----------

ریسا متشگ  سفن  هدالق ي  هب 

ریسا متشگ  سفن  هدالق ي  هب 

ریز هب  رس  هدنمرش و  راز و  مدش 

ریقف اون و  یب  متسد و  یهت 

ریقح لیلذ و  دناوخن  سک  ارم 

ریطخ گرزب و  سب  دَُوب  مماقم 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

دنک مباختنا  مرکزا  نیسح 

دنک مباطخ  شمالغ  مالغ 

دوخ رد  يادگ 
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دنک مباسح 

دنک مباذع  ای  دََرب  متشهب 

ریسا مریسا  مریسا  شقشع  هب 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

دنک ییابرلد  نمز  شلایخ 

دنک ییامندوخ  ملدرد  شمغ 

دنک ییاونین  ارم  شیاون 

دنک ییالبرک  ارم  شیالو 

ریبک ریغص و  زا  قلخ  دننادب 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

نمرای دوب  وا  وا ، راع  منم 

نم رادیرخ  تمارک ، فطلز و 

نم رادلد  هدوب  وا  هک  مدوبن 

نم راز  لد  ِسینا  دش  شمغ 

ریش هداد  ارم  ردام  هک  مد  نآ  زا 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

ما هدولآ  راک و  هنگ  هچ  رگا 

ما هدوس  نیبج  شرازم  كاخ  هب 

ما هدوساین  شیالو  یب  یمد 

ما هدوب  شا  هدادلد  راتفرگ و 
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ریمخ دش  ملگ  بآ و  هک  مد  نآ  زا 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

دینک مکاپ  ِكاپ  رگج  نوخز 

دینک مکاچ  هنیس  قشاع  سپس 

دینک مکاله  تبحم  غیت  هب 

دینک مکاخ  لضفلاوبا  نحص  هب 

ریبع کشم و  يوب  دهد  مکاخ  هک 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

مسق ربمیپ  نیبج  مخز  هب 

مسق ردیح  نینوخ  راسخر  هب 

مسق رهطا  يارهز  هب  نسحم ، هب 

مسق ربکا  سابع و  نیطبس و  هب 

ریظن یب  قشاع  ود  داتفه و  هب 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

نفک ارحص  كاخ  دش  هک  اغیرد 

ندب هراپ  هراپ  هتشک ي  نآ  رب 

نهریپ زا  رت  هراپ  هراپ  شنت 
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نخس مه  ادخ  اب  ین  كون  شرس 

ریغص یلفط  هب  ین  رس  شهاگن 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

البرک رگشل  یب  رادرس  هب 

ادج نت  زا  هنشت  بل  ياهرس  هب 

اه بسا  مُس  ریز  نآرق  هب 

ادخ شیاهبنوخ  دش  هک  ینوخ  هب 

ریصح دش  نفک  ار  وا  هک  یمسج  هب 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

نمجنا ره  مزب و  ره  يوک و  ره  هب 

نسح نیسح و  ياپ  كاخ  مرس 

نخس نیا  دورس  مشوگود  رد  ردپ 

نم دنبلد  لفط  نینزان  يا  هک 

ریمب ینیسح  نامب و  ینیسح 

ریمالا َمِعن  ٌنیَسُح َو  يریما 

----------

لد ارم  دوخ  اب  دشک  یم  وس  ره  هب 

لد ارم  دوخ  اب  دشک  یم  وس  ره  هب 

لد اب  درک  دیاب  هچ  مناد  یمن 

نآ زا  مسرت  واب  شیپ  متشهب 
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لد ارم  دوخ  اب  درب  خزود  رد  هک 

منادن برای  مشتآ  اپارس 

لد ارچ  دزوس  یمن  شتآ  نیا  رد 

دندیشک ار  وا  دنتساوخ  وس  ره  هب 

لد اپ  تسد و  یب  لد  راخ  لد  نوبز 

هاگان هک  مدیبوک  رادلد  رد 

لد ای  رادلد  ای  داد  میادن 

رادلد دناوخیم  نابز  دص  ار  وت 

لد اجک  يدوب  اجک  يدوب  اجک 

یتشگ هناگیب  انشآ  اب  ارچ 

لد انشآ  یتشگ  ریغ  اب  ارچ 

يزیر كاخ  رب  يوش  نوخ  يزوسب 

لد ارم  یتشک  ارم  یتشک  ارم 

نم رب  هک  ینیب  الب  ینیب  الب 

لد الب  يدوب  الب  يدوب  الب 

رب يرامیب و  وت 
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يرادن تدرد 

لد البرک  كاخ  ریغ  ییاود 

ینیسح وش  ینیسح  وش  ینیسح 

لد افشلاراد  نا  زا  ناتسب  افش 

هنیسز ددرگ  ادج  مثیم »  » دزس

لد ادج  ددرگ  دوخ  رادلد  زا  رگ 

----------

دنهدن شهار  وت  يوک  رس  هب  ار  یسک  ات 

دنهدن شهار  وت  يوک  رس  هب  ار  یسک  ات 

دنهدن شهآ  هلان و  لد و  زوس  هیرگ و 

یلد مشچ و  یب  لد  مشچ و  هب  تسین  ینشور 

دنهدن شهایس  زور  ات  وت  فلز  بش  زا 

دهاز تمایق  هب  درآ  رگا  تعاط  هوک 

دنهدن شهاک  رپ  یتح  وت  يالوت  یب 

مسق هدنام  مخر  هب  تیوکز  هک  يرابغ  هب 

دنهدن شهاج  تزع و  دشن  وت  كاخ  هک  ره 

نآ رتهب  دوش  روک  رگا  راب  دص  هدید 

دنهدن شهاگن  ضیف  کی  وت  رادید  هب  هک 

تسود نمشد و  يدوخ و  ریغ  نموم و  رفاک و 

دنهدن شهار  وت  يوک  رد  هک  تسین  سکچیه 
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دنهدن شهانپ  هک  ار  نآ  ینک  شزاون  وت 

دنهدن شهانپ  هک  ار  یسک  هار  یهد  وت 

ار مثیم »  » دنهدن توالح  قشع  یخلت 

دنهدن شهاگپ  کشا  رحس و  زوس  هک  ات 

----------

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  دنب  عیجرت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  دنب  عیجرت 

لّوا دنب 

تسوا هنامیپز ي  دیحوت  رثوک  دبا  ات 

تسوا هناخ ي  ازع  عمش  ناگ  هتخوس  هنیس ي 

ام هتسخ ي  سفن  رد  شا  شطع  شطع  ياه  هلعش 

تسوا هناش ي  يور  هب  ام  مغ  نیگنس  هوک 

ناج هبعک ي  دوب  هک  یمیرح  تسوا  مرح 

تسوا هناریو ي  هک  تسا  یتشهب  هتسکشب ي  لد 

تخوس ار  یناهج  هک  ام  هدز ي  شتآ  لد 

تسوا هناحیر ي  نماد  ررش  زا  شا  هلعش 

سب دناد و  نآ  تمیق  ادخ  هک  ار  يرهوگ 

هک تسا  یکشا  ّرُد 
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تسوا هنادرُد ي  هب  میدقت 

لامک تقای  وا  بتکم  زا  یگدازآ  سرد 

تسوا هنادرم ي  تّمه  زا  یگنادرم  حور 

ما هتخوس  لد  رعاش  نآ  زا  تسا  یتیب  هفرط 

تسوا هنامیپ ي  رغاس و  رگج  نوخ  زا  رپ  هک 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مّود دنب 

تسا رثا  شقاور  تفه  کلف و  ُهن  نیا  زا  ات 

تسا رگ  هولج  ین  رس  رب  وا  ینارون  رس 

تشون شیوخ  يولگ  نوخ  هب  هک  ار  يدنس 

تسا ربتعم  ادخ  شیپ  ادخ  ِّییادخ  ات 

غارچ ود  داتفه و  شتآ  اب  هک  تسا  يدیهش  نیا 

تسا رشب  بلق  هب  رهّدلا  دبا  ات  وا  غاد 

دنز هدنخ  شیور  هب  ربمیپ  رشح  فص  رد 

تسا رت  هدیکشخ ، رجنح  نآ  رب  هدید  ار  هک  ره 

شرد نانیشن  كاخ  ِرد  كاخ  ام  رس 

تسا رفسمه  وا  ینارون  رس  اب  ام  لد 

زامن ماگنه  هب  درک  هنیس  طقف  هن 

تسا رپس  ار  الب  ریت  وا  هنیس ي  دبا  ات 
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درذگ یم  نامز  هچ  ره  ارچ  دندُرم ، همه 

تسا رت  هدنز  یلع  نبا  نیسح  خرس  بتکم 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مّوس دنب 

شمغ گشا  زا  هدش  مزمز  همشچ ي  اه  مشچ 

شمرح رود  هب  هتشگ  هدش  لیس  اهگشا 

يزوریپ دنس  رهُم  هدش  رغضا  نوخ 

ياپ هب  هتشگ  ادج  ساّبع  تسد 
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شملع

بجع هن  لئاس  هب  داد  دوخ  رتشگنا  هک  وا 

شمرک زا  لجخ  دندرگ  همه  نامیرک  هک 

ار همه  دریگب  تسد  شمرک  ردق  هب  رگ 

شمک تسا  ناهج  ِقلخ  هنگ  رشحم  زور 

دنک وفع  مرکز  ار  دوخ  لتاق  دنکن 

شمسق مداد  همطاف  هتخوس ي  لد  هب 

وا هراپ ي  دص  نت  مخز  هب  دیرابب  نوخ 

شمد گنس  ره  ِلد  زا  دیمد  زور  لهچ  هک 

رصب گشا  رگج و  ِنوخ  هب  دیسیونب 

شمرتحم مرح  قاور و  ماب و  رد و  هب 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مراهچ دنب 

بآ بل  ناشطع  بل  هدینش  هک  نامهم  حبذ 

بابک تسا  بابک  بآ ، لد  رحب و  رگج 

!؟ بسا مُس  رون و  هروس ي  نوخ ، فحصم و  قرو 

!؟ بارش مزب  همطاف و  ِرسپ  كاپ  ِرس 

ین رس  زا  نیمز  شقن  ادخ  شرع  تنیز 

!؟ بارخ دیدرگن  دیدرگ و  هچز  نودرگ  خرچ 
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تسکش گنس  زا  شا  ینارون  یناشیپ  هچ  رگ 

باضخ درک  دوخ  رغصا  یلع  نوخ  اب  زاب 

درکن شیوخ  رس  تشپ  هگن  همیخ  زا  تفر 

باتش تشاد  ادخ  تاقالم  قوش  رب  هک  سب 

رکش هدجس ي  ناوج ، غاد  ندب ، مخز  نوخ ، جوم 

باوخ هب  تسا  هدیدن  خیرات  هدید ي  ابجع 

هدیشاپ امس  هب  ار  شلد  نوخ  وا  زج  هک 

؟ باریس ار  دوخ  نمشد  وا  زج  هدرک  یسک  هچ 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

نیا »
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« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ 

مجنپ دنب 

نیسح تسا  نیسح  رادیب  ّتلم  ره  مشچ 

نیسح تسا  نیسح  راثیا  بتکم  هتشک ي 

نادب تسا  مشچ  هب  هک  یکشا  رهوگ  شزرا 

نیسح تسا  نیسح  رادیرخ  هک  ششورفن 

رسپ نوخ  رگج ، نوخ  نیبج ، نوخ  زا  هکنآ 

نیسح تسا  نیسح  راسخر ، لگ  نیگنر  هدرک 

نم هبعک ي  نم  هلبق ي  نم  بتکم  نم  نید 

نیسح تسا  نیسح  راچ ، نیا  مسق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

تشادن رای  نوخ  لفحم  نآ  رد  هک  يدوجو  اب 

نیسح تسا  نیسح  رای  ناهج  ود  رد  ار  قلخ 

ناهج ِنابوخ  همه  رب  ادخ  ِّییادخ  هب 

نیسح تسا  نیسح  رالاس  رورس و  دّیس و 

دنادیم ادخ  درب  ناوتن  لد  انشآز 

نیسح تسا  نیسح  رایغاز  هدرب  لد  هکنآ 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مشش دنب 

شرگج نینوخ  هدش  ایرد  هک  هتشک  نیا  تسیک 
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شررش زا  دربن  يزوس  هک  تسین  يا  هنیس 

دوب شدالیم  هظحل ي  یک  هک  دیسرپب  رگ 

شرس تشگ  ادج  هنشت  بل  هک  هظحل  نآ  میوگ 

وضو تخاس  نوخ  هسز  لماک  هدجس ي  کی  رهب 

شرسپ ِنوخ  لد و  ِنوخ  یناشیپ و  نوخ 

یلو درک  رپس  هنیس  الب  ناکیپ  شیپ 

شرپس دش  وا  ههام ي  شش  كدوک  رجنح 

مخز ود  تشگ  وا  لتاق  ندب ، مخز  همه  اب 

شرمک رب  یکی  دوب و  شرگج  رب  یکی  هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2458 

http://www.ghaemiyeh.com


ارحص رابغ  درگ و  ندب و  مخز  نوخ و 

شرب هب  نازوس  يداو  نآ  رد  دوب  نفک  هس 

رشح ات  شنارسپ  يادف  هب  منارسپ 

شردپ مودق  كاخ  یگمه  مناردپ 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

متفه دنب 

دایز تفر  شا  شطع  اب  ازج  زور  شطع 

داب هب  داب  تیوربآ  ورس  هب  تکاخ  بآ !

ار نامهم  رس  دندیرب  هنشت  ِبل  اب 

دایز ِدایز و  لآ  یلع  هللا  نعل 

دُوب ساّبع  ترضح  بل  غاد  شلد  هب 

دایرف رشحم  فص  ات  دنز  غاد  نیا  زا  رحب 

دروخن بآ  یلو  تخود  ناور  بآ  رب  هدید 

داتفا بآ  يور  هب  هنیکس  ریوصت  دید 

دیونش ایرد  هرعن ي  زا  همه  ار  وا  حدم 

داد مه  ایرد  هب  بآ  شرگج  نوخز  هک 

تسا نیا  ارهز  فسوی  هتفای ي  تیبرت 

داهن رحب  رگج  رب  شطع  غاد  شبل  زک 

دوب ساّبع  فک  رد  ملع  هک  رشحم  زور 
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دای هب  دیرایب  تیب  نیا  همه  رشحم  لها 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

متشه دنب 

شندب زا  لامک  تفای  ناج  هک  هتشک  نآ  مزان 

شنت مخز  دنز  ریشمش  هب  هدنخ  دبا  ات 

شیوخ اتماق  رب  هتخود  ندب  مخز  زا  هماج 

شنهریپ زا  رت  هراپ  نت  نت و  زا  نهریپ 

ولگ نوخ  زا  شا  هراپ  دص  نت  لسغ  بآ 

تسارحص كاخ 
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شنفک یب  ندب  رب  نفک 

تسین یلاخ  وا  متام  همزمز ي  زا  ییاج 

شنزحلا تیب  هدش  ملاع  هک  تسا  يدیهش  نیا 

ولگ هب  لتاق  رجنخ  رگج ، هب  نمشد  ریت 

شنهد رد  نوخ  همشچ ي  رس ، هب  ریشمش  مخز 

درک یم  تحیصن  موق ، نآ  هب  تشاد  سفن  ات 

شنخس باوج  گنس ، دش  هک  تشاد  هنگ  هچ 

تسوا هراپ ي  دص  رکیپ  مرح  کی  یلد  ره 

شنمجنا زج  هب  تسین  مرگن  یم  اجک  ره 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مهن دنب 

تشاد ملاع  همه  هب  تماما  ریشمش ، ریز 

تشاد مزمز  دص  ود  هدید  رد  همزمز ، شبل  هب 

دوب ادیپان  هک  دوب  شرگج  رب  اه  مخز 

تشاد مهرم  نابز  مخز  زا  تخوس و  یم  همه 

تسب یم  تعافش  دهع  نوخ  می  رد  ادخ  اب 

تشاد مکحم  يدنس  رغصا  یلع  يولگ  زا 

دیراب یم  وا  هنیس ي  رب  هک  دوب  مغ  ریت 

تشاد ملاع  مغ  شومارف و  درک  ار  همه 
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دش یم  یمشچ  همشچ ي  ادخ  کلم  همه  رگ 

تشاد مک  تبیصم  گشا  وا  مغ  رد  ادخ  هب 

تخیر یم  احیسم  حور  شسفن  زا  گرم  تقو 

تشاد مد  یسیع  ود  داتفه و  رکیپ  نوخ  هب  هک 

دندید یم  همه و  کئالم  دندینش  یم 

تشاد مدآ  ار  همزمز  نیا  لزا  حبصز  هک 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

هناورپ همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »
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« تسوا ي 

مهد دنب 

تسوت رس  وگ  نخس  تسا  یهلا  مکح  اجک  ره 

تسوت ربنم  الط و  تشط  ین و  لخن و  هخاش و 

رشح ات  تمایق  زور  زا  مسق  تمایق »  » هب

تسوت رشحم  اج  همه  تمایق ،» ، » ماّیا همه 

تشهب فاصوا  رد  دنتفگن  دنتفگ و  عهچنآ 

تسوت رغصا  یلع  دنخبل  لُگ  کی  رد  همه 

دوب وت  نوخ  اقب ، مالسا  هب  دیشخب  هکنآ 

تسوت رهاوخ  وا  زا  تفای  اقب  وت  نوخ  هکنآ 

هنرو دنیبب  هتشک  ار  وت  تساوخ  یم  تسود 

تسوت رتسگانث  غیت  وت ، ربنامرف  هزین 

تایآ تمخز  هروس و  تندب  وضع  وضع 

تسوت رکیپ  نوخ  هب  هتشغآ  فحصم  قرو 

لاس هرود ي  همه  هکلب  رفص  هن  مّرحم  هن 

تسوت روآدای  هک  میناوخب  تیب  نیا  دیاب 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مهدزای دنب 

دندز هنامیپ  وچ  هنتف  یمز  هفیقس  رد 
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دندز هناورپ  لگ و  عمش و  هب  دنتشگ و  هلعش 

ارس ود  لوسر  هب  تلاسر  رجا  ضوع 

دندز هناشاک  هب  هلعش  ار  همطاف  شرتخد 

دندرب يریسا  هب  ار  ادخ  ریش  مرح 

دندز هناش  رب  ولهپ و  رب  هک  دوب  ین  بعک 

ار بنیز  یلع ، ارهز و  هدرورپ ي  زان 

دندز هناجرم  هداز ي  یشوخلد  یپ  زا 

نیسح ِنوخ  نتخیر  یلع ، تخد  ندز 

دندز هناخ  رد  هب  لّوا  زک  دوب  يدگل 

تسکش راوید  رد و  راشفز  رُد ، فدص و 

برک رد  هک  ات 
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دندز هنادرُد  هب  ریت  الب  و 

شریسفت همجرت و  نیمه  دوب  لزا  زا 

دندز هناوید  لقاع و  لدز ، دایرف  هچنآ 

« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

مهدزاود دنب 

ریسفت نآرق  هدش  تیولگ  نوخ  اب  هک  يا 

ریشمش زا  تنت  قاروا  هدش  هیآ  هیآ 

یلو ریشمشز ، دنتشون  هیآ  تنت  رب 

ریت هب  دنداهن  هطقن  ار  همه  هلمج  هلمج 

دیهش دنوادخ  هار  رد  همه  تنارسپ 

ریسا مالسا  يرای  رب  همه  تنارتخد 

ادخ نالوسر  دنتفگن  دنتفگ و  هچنآ 

ریسفت تیولگ  نوخ  لد و  نوخ  اب  تشگ 

قوش زا  دراد  وت  تسد  رس  هب  یناشف  ناج 

ریش كدوک  دنز  هدنخ  الب  ناکیپ  هب  هک 

مالس رکذ  زا  سپ  هک  مزانب  وت  زامن  هب 

ریبکت یتفگ  يدیشخرد و  هزین  رس  رب 

دنز دایرف  هتخوس  هرجنح ي  زا  مثیم » »

ریبکز ریغصز و  ملاع  مدرم  يا  دسرپ 
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« تسوا هناوید ي  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا  »

« تسوا هناورپ ي  همه  اهناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا  »

----------

نیسح تسوت  ياونین  اه  هرجنح  مامت 

نیسح تسوت  ياونین  اه  هرجنح  مامت 

نیسح تسوت  يالبرک  ام  هتسکش ي  لد 

سک دنادن  ادخ  زج  ار  وت  نوخ  ياهب 

نیسح تسوت  ياهبنوخ  ادخ  هک  یتسیک  وت 

ملد زونه  مهن  اپ  رگا  هبعک  ماب  هب 

نیسح تسوت  يافصاب  مرح  رتوبک 

يدازآ تارب  دریگ  همطاف  تسدز 

نیسح تسوت  يارس  نحص و  رئاز  هک  یسک 

مسق رگا ، منیبب  غاد  رازه 
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ادخ هب 

نیسح تسوت  يازع  فقو  همه  نم  کشرس 

رشح ات  ناهرمگ  هک  يرینم  جارس  نآ  وت 

نیسح تسوت  يادج  نت  زا  ِرَس  ناشغارچ 

مه نمشد  هاپس  یّتح  هک  وت  رب  مالس 

نیسح تسوت  ياطع  فطل و  ّتنم  نیهر 

تسا نرق  هدراهچ  اّما  دش  نفد  وت  رس 

نیسح تسوت  ياسر  گناب  وت و  زا  رپ  ناهج 

ار وت  دناوخ  میرک  لتاق ، هک  وت  رب  مالس 

نیسح تسوت  يادگ  ملاع  هک  وت  رب  مالس 

ازج زور  هب  ینک  ملاع  تعافش  رگا 

نیسح تسوت  يازج  زا  یمک  تساوگ  ادخ 

دزیر یم  گشا  وت  دای  هب  تسود  زونه 

نیسح تسوت  يانث  نمشد  بل  رب  زونه 

نابز نارازه  اب  هدولآ  مثیم »  » زونه

نیسح تسوت  يارس  تحدم  هدوشگ و  نابز 

----------

هاگرد نیا  كاخ  هب  رس  مهن  رمع  مامت 

هاگرد نیا  كاخ  هب  رس  مهن  رمع  مامت 

هاگن شیوخ  ياپ  ریز  ینک  وت  يا  هظحل  هک 
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هدروخ هرگ  نم  گنچ  لزا  تنماد ز  هب 

هاتوک ینک  ارم  تسد  هک  شابم  نآ  رب 

! تاهیه نم ؟ تسد  نماد ز  ندیشک  وت و 

هللاذاعم ناتسآ ؟ نیا  زا  ییادج  نم و 

، متسد رب  دنهن  ار  نیمز  مامت  رگا 

، هاپس دنروایب  مگنج  هب  رهپس  زا  رگ 

وت ّتبحم  نماد  زا  مشک  یم  تسد  هن 

هاگرد نیا  زا  يرگید  رد  هب  مهن  ور  هن 

یسک هدیدن  هدینشن و  وت  وچ  ور  دیفس 

هایس مالغ  يور  رب  دهن ، شیوخ  يور  هک 

هب
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! ناهج ود  ره  باتفآ  يا  وت ، يور  ریغ 

هام دبات  رونت ، كاخ  هدیدن ز  یسک 

ممشچ رد  شوگ ، هب  نآرق  همغن  وچ  دسر 

هاگان دنک  یم  هولج  نانس ، كون  هب  ترس 

زونه زونه  هتشذگب و  هدس  هدراهچ 

هارمه دوب  ترس  اب  ام  هتسکش  لد 

وت ترتع  هنایزات ، ین و  بعک  ریز  هب 

هآ کی  ترسح  دنداهن ، مصخ  بلق  هب 

تمرک تمحر و  تایانع و  باب  ریغ  هب 

؟ هانپ دنهد  یم  هدولآ  مثیم "  " هب اجک 

----------

يدوبر لد  روح  هک ز  تفاطل  همه  نیدب  وت 

يدوبر لد  روح  هک ز  تفاطل  همه  نیدب  وت 

يدوشگ یتسود  رد  ور  هیس  نم  رب  هچز 

تداعس زا  دوب  وت  هب  تدارا  ارم  لزاز 

يدوبر ارم  لد  وت  نم  لگ  دش  هتشرس  وچ 

مدوب هدیدن  ارو  هک  مدوب  ریسا  یسک  هب 

يدوب وت  مسق  ادخ  هب  مدوشگ  دوخ  مشچ  ود  وچ 

مدوب راوخ  ریقح و  هن  مدوب  راگزور  هب  هک 

يدوزف متزع  هب  وت  يدرک  زیزع  ارم  وت 
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میانتعا دننکن  مامت  را  مغ  هچ 

يدوُمن نم  هب  ور  وت  هک  شوخ  دوب  ملد  نیمه  هب 

یشاب هتفگن  ماوت  هک  میوگب  نمجنا  رد  هچ 

يدورس یم  هنارت  وت  دروخ  یم  وچ  مه  هب  نم  بل 

متفرگ وربآ  وتز  متشگ  زارفرس  وت  هب 

يدوس شیوخ  مودق  هب  لوا  زا  ارم  رس  هک 

ملاع شوگ  هب  دسرن  مثیم »  » داد هک  نایز  هچ 

يدونش لد  نوردز  ار  وا  ياه  هلان  وت  هک 

----------

ینمجنا ره  لد  غارچ  هک  یتسه  هک  وت 

ینمجنا ره  لد  غارچ  هک  یتسه  هک  وت 

ینخس مه  ناگمه  اب  وت  وت و  اب  ناگمه 

ادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  نآ  ییوت 

ینز جوم  ازج  زور  ات  همه  مشچ  هب  هک 

رشب بلق  رب  يدیشخرد و  هزین  رس  زا 

ینکفا وترپ  هک  تسا  هتشذگ  نرق  هدراچ 

مد همه  دیرگ  وت  رهب  دزس  بوقعی  مشچ 

ینهریپ لگ  فسوی  الب  يارحص  هب  هک 

اتفگ تریح  هب  دید  ترس  هزین  رب  هک  ره 

ینسح ای  یلع  هک  ای  لسر  متخ  ای  وت  هک 
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اه لد  همه 
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دناد یم  ادخ  تسا  وت  نطو 

ینطو زا  رود  یتسا و  بیرغ  هک  يدوجو  اب 

تنهریپ نانس  ریشمش و  هراپ ز  دص  تشگ 

ینهریپ زا  رت  هراپ  دص  وت  هک  میوگ  هک  اب 

ار وت  دوب  نفک  هس  نابایب ، درگ  نوخ ، كاخ 

ینفک یب  وت  هک  هتفگ  یک  همطاف  فسوی 

سک هتشاد  نوخ  هب  هتسش  نهد  کشخ و  بل 

ینهد نینوخ  هنشت و  بل  هک  هتشک  يا  وت  زج 

دوب زبس  رس  هخاش  ربز  رب  لگ  ياج 

ینمچ شقن  هدش  رپرپ  لگ  يا  ارچ  وت 

وت هک  تسا  قلخ  يزور  وت  لد  زوس  گشا و 

ینمجنا ره  لد  زوس  هیرگ و  ثعاب 

----------

تنطو دوب  یملاع  لد  هک  یتسیک  وت 

( حدم ) تنطو دوب  یملاع  لد  هک  یتسیک  وت 

تندب فحصم  تایآ  هب  حور  مالس 

تهگلتق رود  هب  لد  هلفاق  فاوط 

تنمجنا غارچ  اه  ناج  شتآ  رارش 

لسغ يدرک  شیوخ  نوخ  اب  هک  وت  رب  مالس 

تنفک ایروب  دیدرگ  وت  رب  هک  مالس 
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تسین تجاح  هراپ  هراپ  نهریپ  هب  ار  وت 

تنهریپ تسام  بلق  یلد و  فسوی  هک 

رشح ات  دمد  یم  یئاقب و  نابغاب  وت 

تنمچ زا  هراپ  هراپ  رگج  لگ  ياج  هب 

نآرق ندناوخ  ماگنه  هک  دوبن  اور 

تنهد زا  دزیرب  نوخ  دوب و  ین  هب  ترس 

بل يدوب  هدوشگ  مدرم  تحیصن  رب  وت 

تنخس رهوگ  گنس ،  زا  دش  هتسکش  ارچ 

دوب وت  قشع  زامن  وضو  يوحم  زامن ، 

تنمسای غاب  خرس  نیبج ،  نوخ  دش ز  هک 

نوخ يادف 
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نوخ ار  ادخ  يا  وت  يولگ 

تننملاوذ راگدنوادخ  تساهبنوخ  هک 

درذگ نامسآ  ز  مثیم )  ) هلان رارش 

تنرتسن ياه  هلال  زا  دروآ  ای  وچ 

----------

یما تنا و  یباب  یئادخ ،  نوخ  نامه  وت 

( حدم ) یما تنا و  یباب  یئادخ ،  نوخ  نامه  وت 

یما تنا و  یباب  یئادهش ،  اب  اج  همه 

ناشطع بلاب  ودع  ریشمش  هک ز  ینیسح  وت 

یما تنا و  یباب  ییادف ،  تسود  هر  رد 

یئاون هلان  ره  هب  وت  یئافص  هنیس  ره  هب  وت 

یما تنا و  یباب  یئاود ،  درد  ره  هب  وت 

یتاجن یتشک  همه  ربالب  رحب  رد  وت  مه 

یما تنا و  یباب  یئاده ،  حابصم  وت  مه 

نوخ میرد  نفک  لسغ و  یب  هک  تفگ  ناوتن 

یما تنا و  ياب  یئادخ ،  شوغآ  رد  وت 

هچرگا قاشع  نت  رد  ناج  وچ  هدنز  يا  هدنز 

یما تنا و  یباب  ییالب ،  برک و  رد  هتشک 

یتسه هک  تفگ  ناوتن  یئادخ  هک  ای  يرشب 

یما تنا و  یباب  ییادج ،  هن  یئادخ  هن 
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نکیلو شوغآ  رد  هتفرگب  وتمسج  البرک 

یما تنا و  یباب  ییاج ،  همه  رد  ادخ  نوچ 

یلاعت دنوادخ  هجو  زج  هب  تسا  یناف  هچ  ره 

یما تنا و  یباب  یئادخ ،  هجو  نامه  وت 

ملاع هب  تفای  اقب  وت  رد  انف  دیدرگ  هک  ره 

یما تنا و  یباب  ییاقب ،  نیع  دوخ  وت  هک 

يدومن هولج  یبن  شود  رس  هک  اباتفآ 

یما تنا و  یباب  یئارچ ،  هزین  رس  هب 

ام لد  رد  ناکم  هک  یئادخ  هب 
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لوا زا  تشاد 

یما تنا و  یباب  ییام ،  لد  رد  ادخ  نوچ 

وت یلو  دنزیرگب  الب  ریت  زا  همه 

یما تنا و  یباب  ییالب ،  ریت  قشاع 

ینیسح وت  ینیسح  وت  ینیسح  وت  ینیسح  وت 

یما تنا و  یباب  ییافج ،  غیت  هتشک 

ار نابز  تسد و  یب  مثیم  دوخ  رد  يادگ  نیب 

یما تنا و  یباب  ییادگ ،  هب  مه  يرظن 

----------

ارهز فسوی  ماوت  رازاب  فک  رب  ناج 

ارهز فسوی  ماوت  رازاب  فک  رب  ناج 

ارهز فسوی  ماوت  راد  هتخابلد 

تخیر منهد  زا  نورب  هک  ینوخ  هب  دنگوس 

ارهز فسوی  ماوت  رادید  هنشت  نم 

ار منت  هچوک  ره  هب  دنناشکب  وس  ره 

ارهز فسوی  ماوت  راوید  هیاس  رد 

مدیهش جنپ  ردپ  تقشع  هب  هکنآ  اب 

ارهز فسوی  ماوت  رادیرخ  هیام  یب 

مبیرغ هفوک  رد  هک  هظحل  نیمه  هن  اهنت 

ارهز فسوی  ماوت  راتفرگ  رمع  کی 
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ار مرس  دنّربب  هنشت  بل  راذگب 

ارهز فسوی  ماوت  رادیرخ  هک  اریز 

ملاب ود  هتسر  ندب  هب  ناکیپ  ترثک  زا 

ارهز فسوی  ماوت  رایط  رفعج  نم 

هتسکش زین  مرس  هتسب  افق  متسد ز 

ارهز فسوی  ماوت  رادملع  ياج  نم 

میوگ دزیخ و  منت  مخز  ره  دایرف ز 

ارهز فسوی  ماوت  رای  یب  روای  نم 

يریذپب رگ  ما  هتخابلد  مثیم "  " نم

ارهز فسوی  ماوت  راوز  هر  كاخ 

----------

تسوزرآ مناناج  هراشا  فک و  رب  ناج 

تسوزرآ مناناج  هراشا  فک و  رب  ناج 

تسوزرآ منآ  دبلط ، یم  هچنآ  ره  ناناج 

تسود درد  ریغ  دوبن  نم  درد  نامرد 

تسوزرآ منامرد  هک  دینک  اود  مدرد 

مور نوخ  يایرد  هب  هک  ات  کشا  لیس  اب 

تسوزرآ منایرگ  هدید  حبص ، هب  ات  بش 

ما هتسش  تسد  ناهج  ود  هشوگ  راچ  زا 

تسوزرآ منادیهش  ماما  هشوگ  شش 
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البرک رادملع  کشخ  ماک  دای  اب 
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تسوزرآ منازوس  هنیس  رحب ، جوم  رد 

نیسح رب  رمع  همه  ياه  هیرگ  شاداپ 

تسوزرآ مناشطع  بل  نآ  زا  دنخشون  کی 

منک رس  ناج و  شهر  راثن  رگا  رابدص 

تسوزرآ مناج  شهر  هب  مهد  ناج  زاب  ات 

البرک يارحص  هب  تخوس  هک  ینماد  زا 

تسوزرآ مناماد  شتآ  فقو  هلعش  کی 

منک شا  هنشت  بل  راثن  مد  هب  مد  ات 

تسوزرآ مناجرم  ؤلؤل و  هدید  بآ  زا 

وا كاپ  نوخ  مقتنم  راظتنا  رد 

تسوزرآ منآرق  يدهم  يور  رادید 

----------

تسوزرآ مناناج  هراشا  فک و  رب  ناج 

تسوزرآ مناناج  هراشا  فک و  رب  ناج 

تسوزرآ منآ  دبلط ، یم  هچنآ  ره  ناناج 

تسود درد  ریغ  دوبن  نم  درد  نامرد 

تسوزرآ منامرد  هک  دینک  اود  مدرد 

مور نوخ  يایرد  هب  هک  ات  کشا  لیس  اب 

تسوزرآ منایرگ  هدید  حبص ، هب  ات  بش 

ما هتسش  تسد  ناهج  ود  هشوگ  راچ  زا 
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تسوزرآ منادیهش  ماما  هشوگ  شش 

البرک رادملع  کشخ  ماک  دای  اب 

تسوزرآ منازوس  هنیس  رحب ، جوم  رد 

نیسح رب  رمع  همه  ياه  هیرگ  شاداپ 

تسوزرآ مناشطع  بل  نآ  زا  دنخشون  کی 

منک رس  ناج و  شهر  راثن  رگا  رابدص 

تسوزرآ مناج  شهر  هب  مهد  ناج  زاب  ات 

البرک يارحص  هب  تخوس  هک  ینماد  زا 

تسوزرآ مناماد  شتآ  فقو  هلعش  کی 

منک شا  هنشت  بل  راثن  مد  هب  مد  ات 
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تسوزرآ مناجرم  ؤلؤل و  هدید  بآ  زا 

وا كاپ  نوخ  مقتنم  راظتنا  رد 

تسوزرآ منآرق  يدهم  يور  رادید 

----------

نیسح تسالتبم  وت  قشع  هب  ناج 

نیسح تسالتبم  وت  قشع  هب  ناج 

نیسح تسالبرک  وت  دایب  لد 

تسین وت  نوخ  ياهب  شنیرفآ 

نیسح تساهبنوخ  وت  رب  قح  تاذ 

ار ملاع  ود  ره  نادنمدرد 

نیسح تساود  وت  راّوز  درگ 

فرط راچز  تا  هشوگ  شش  ربق 

نیسح تسایبنا  قشع  ۀبعک 

نیمز تشپ  هن  تمغ  راب  ریز 

نیسح تسات  ود  نامسآ  رمک 

تَنیَنحَص هبعک ، کشر  تمرَح 

نیسح تسافص  هورم و  ۀلبق 

نوخ ار  ادخ  يا  تنوخ  زا  خرس 

نیسح تسافطصم  ارهز و  يور 

دنگوس تا  هراپ  هراپ  نت  هب 
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نیسح تسام  بلق  وت  رازم  هک 

يرگن ار  هک  ره  رشح  فص  رد 

؟ نیسح تساجک  يرگید  زا  دسرپ 

بل میاشگ  اعد  نیمادک  اب 

نیسح تساعد  نیرتشوخ  وت  رکذ 

ارم هک  مسکنآ  طخ  وریپ 

نیسح تسامنهر  وت  قیرطب 

ادخ کلم  هب  ینک  ییادخ  وت 

نیسح تسادخ  ادخ  ات  ادخب 

دنگوس تسّدقم  مایق  هب 

نیسح تساقب  ار  مالسا  وت  زا 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

تسین ملاع  وت  مغ  دشابن  رگ 

تسین مدآ  دوجو  زا  يرثا 

دراب رگا  نامسآ  زا  يداش 

تسین مغ  زج  وت  مغ  یب  ادخب 

رس رب  شیئوربآ  یب  كاخ 

تسین متام  رابغ  نیا  ار  هک  ره 

بآ دشونن  تمغ  کشاز  رگ 
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مّنهج زجب  ّتنج  غاب 
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تسین

منایرگ مشچ  وت  يازع  رد 

تسین مک  ادخ  تمحر  می  زا 

تمغ کشاز  يا  هرطق  زا  دریم 

تسین مَی  نآ  فیرح  هک  یخزود 

تسوت متام  هام  هب  یمّسم  نوچ 

تسین مرحم  زا  رتهب  هَم  چیه 

ملد ياود  دش  وت  غاد  مخز 

تسین مهرم  ياج  مخز  نیا  يور 

تسا زیربل  قوش  کشا  زا  ممشچ 

تسین مدکی  وت  زا  یلاخ  ملد  هک 

تسا نم  نید  تایح  وت  رب  هیرگ 

تسین مّرخ  زبس و  بآ  یب  غاب 

سب وت  اب  هداِتف  مراک  ورس 

تسین ملاع  هب  رگد  مراک  چیه 

ارم هدنکف  اپز  ترجه  هچرگ 

تسین متسد  تاه ، هفرغ  رب  هچرگ 

مبل هب  ولگ  رد  تسه  سفن  ات 

تسین مّدقم  وت  مان  زا  يرکذ 

دنگوس تا  هعطق  هعطق  نت  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2484 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین مّلسم  نیا  زا  ریغ  دوب  نیا 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

نیسح مالس  ادخ  زا  ار  وت  يا 

نیسح مالک  نیهب  ار  یبن  يو 

ّیبر هلالج  ّلج  تاذ 

نیسح مارتحا  هب  تمان  هدرب 

ارهز تردام  هک  رگ  بجع  هن 

نیسح مایق  دنک  تیاپ  شیپ 

شبل ود  زا  هتشذگ  مظعا  مسا 

نیسح مانب  ار  وت  دناوخ  هک  ره 

ماکرد ارم  نابز  نآ  دوب  شوخ 

نیسح مادم  ار  وت  مناوخب  هک 

ناهج هب  مدمآ  هک  لّوا  زور 

نیسح ماکب  تتبرت  متخیر 

قشاع دوب  یسک  رب  یسک  ره 

نیسح ماما  یئوت ، مه  ام  قشع 

مراد تسود 
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رخآ ۀظحل  هک 

نیسح مامت  دوش  مرمع  وت  اب 

تخانشن ار  وت  مه  قشع  ادخب 

نیسح ماخ  لقع  دیآ ز  هچ  ات 

تَسلَا مزب  هب  هتخیر  میقاس 

نیسح ماجب  ار  وت  قشع  یم 

ارم وت  ّتبحم  کشرس  اب 

نیسح مام  تسخن  زا  ریش  هداد 

الوم یملاعب  يا  دوش  هچ 

نیسح مالغ  ارم  یناوخب  هک 

تنینوخ مایق  رب  وت و  رب 

نیسح مالس  اه  لسن  همه  زا 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

تفرگ باتش  ودع  تلتق  هب  ات 

تفرگ بارطضا  تخس  ار  خرچ 

نیمزب تسدّقم  نوخ  تخیر 

تفرگ بآ  کشاز  ار  نامسآ 

دناشوپ تضراع  هام  نوخ  ربا 

تفرگ باتفآ  دنتفگ  همه 
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دمآ مشخب  لزی  مل  قلاخ 

تفرگ باذع  تشحو  ار  قلخ 

دیسر شوگب  یفطصم  ۀلان 

تفرگ بارت  وب  مشچ  نوخ  جوم 

مشخ زا  نامسآ  گنر  هیس  دش 

تفرگ باضخ  نیمز  تنوخ  هک ز 

هانگ مادک  اب  هک  منادن  یم 

تفرگ باوث  ار  راک  نیا  تّما 

َرب رد  ار  هراپ  هراپ  نت  نآ 

تفرگ بابر  یهگ  هنیکس  هگ 

داتفا رارش  ناجب  ار  ُّما  راچ 

تفرگ باب  غارس  تَتخُد  هک  ات 

ار تمسج  کشاز  بنیز  تسش 

تفرگ بالگ  دوخ  مشچ  زا  هکسب 

مالس داد  هراپ  هراپ  نت  رب 

تفرگ باوج  ولگ  هدیرب  نآز 

تَنَت باسح  یب  مخز  زا  مد  ره 

تفرگ باسح  یب  هسوب  دش و  مخ 

وت لتقم  هب  نم  عیجرت  تیب 
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تفرگ بانجنآ  کشا  زا  شقن 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

نآرق نادواج  وت  نوخ  يا ز 

نآرق نانس  رب  هدناوخ  ترس  يو 

وت ةراپ  هراپ  مسج  زا  هک  يا 

نآرق ناج  تفرگ  رگید  راب 

دنناوخ ترّهطم  ربق  درگ 

نآرق نامسآ  لها  نیمز  رد 

تسا وت  ّتنم  نیهر  تمایق  ات 

نآرق نامز  ره  هب  دناوخ  هکره 

شا هنیآ  گنز ز  وت  نوخ  تسش 

نآرق نانچمه ، رون  دهد  هک 

دهد هک  یئوت  یئوت  نآرق  ناج 

نآرق ناشن ، امب  هیآ  هیآ 

روتس ّمس  ریز  هاگ  بجع  يا 

نآرق نایع  رجش  خاشب  هگ 

وت ترضح  مالس  رکذ  نم و 

نآرق نامه  دوب  ینعمب  هک 

ار ّقح  نز  درم و  دندید  دیحوت  رد 
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نآرق ناج  سنا و  دنراد  وت  زا  و 

نخس هب  اشگ  بل  هزین  رس  وت 

نآرق ناوخب  الط  تشطب  وت 

شخبب غورف  کلم  مشچب  وت 

نآرق ناسر  رشب  شوگب  وت 

لزنم لهچ  ترس  ین  رب  هک  يا 

نآرق نابز  رب  تشاد  اج  همه 

شزاب نوخ ، جومب  یتفرگ  وت 

نآرق نایم  زا  تفریم  هنرو 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

وضو هتفرگ  نیبج  نوخ  يا ز 

ودع گنس  هدجس  رهُم  ار  وت  يو 

خیرات ۀحفص  هب  هتشون  يو 

ولگ نوخ  هب  ار  قشع  هّصق 

تسدز تشهب  نزاخ  لد  هداد 

وب ار  تتبرت  كاخ  دنک  هک 

لد زوسب  منانچنآ 
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مادم هک 

وج نوچ  ما  هدید  ود  زا  دور  نوخ 

ریذپ هب  متّبحم  کشرس  وت 

وگب باوج  ارم  مالس  وت 

دندز دندز  ار  وت  میوگ  هکب 

ولهپ رب  هزین  بلق و  رب  ریت 

شوهیب هگلتقب  هداتفوا 

ورین تقاط و  تسد  زا  يداد 

تدرگ ارچ  همطاف  فسوی 

؟ وس ره  زا  دنتخیر  اهگرگ 

ریت نزوسب  تنهاریپ  وچمه 

وفُر تشگ  هراپ  هراپ  ندب 

دیمخ هّصغ  ءایبنا ز  رمک 

وجلد تماق  ورس  نآ  دای 

تشون هاگلتق  هب  تخرس  نوخ 

وه الا  هلا  هدحو ال 

نیگنر ترتخد ، هک  میوگ  هک  هب 

وسیگ ترجنح  نوخ  زا  درک 

تنوخ رب  مالس  دورد و  يا 

وضو بآ  لسغ و  بآ  تدش  هک 
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یتسه ۀتشر  هک  یئادخ  هب 

وا تردق  تسدب  مئاد  تسه 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

رون تیآ  ین  رس  رب  ترس  يا 

روط ۀلخن  وت  رس  نُمی  هب  ین 

الب برک و  تازع  رد  اج  همه 

روشاع تتبیصم  زا  زور  همه 

نایرگ تمتامب  ملاع  مشچ 

رورسم تَنَتشُک  نایفس ز  لآ 

نانس كونب  تینارون  رس 

روتس ّمس  ریزب  تکاپ  نت 

نیمز رابغ  نفک  ار  تتماق 

رونت كاخ  باقن  ار  تتروص 

ادیپ ین  كونب  تکاپ  رس 

روتسم نوخ  ربا  هب  تیور  هام 

کیدزن زا  دید  وت  يور  هک  ره 

رود تلامج  زا  دب  مشچ  تفگ 

شاک يا  ین  هب  ترس  دنیبن  ات 

مدآ مشچ  زاغآ  دوب ز 
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روک

اج ره  زا  تمایق ، اپ  رب  تشگ 

روبع داتف  ار  وت  راد  هزین 

بارش مزب  يوس  هک  میوگب  نوچ 

روز هب  دَنَرب  ار  وت  تیبلها 

نیمز بلق  هراپ  تشگ  یم  شاک 

روگ رد  نامسآ  تفریم  شاک 

مالس دورد و  مهد  ترازم  هب 

روشحم موش  ترئاز  اب  هکلب 

نم تدابع  نیرتهب  دوب  نیا 

روش نویش و  وت  مغ  رد  منک  هک 

ریس دراد  رهپس  رد  هَم  هک  ات 

رون دناشف  کلف  زا  رهم  هک  ات 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

نوخ ار  ادخ  يا  تنَا ، یباب  هب 

نوخ ار  ام  بلق  هدرک  تمغ  هک 

دیرگ نیمز  تمغ  رد  نانچنآ 

نوخ ار  امس  درذگب  رس  هک ز 

تفرگ وت  ةدیرب  يولگ  زا 
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نوخ ار  ایربک  سدق  نماد 

دادن بآ  وت  رب  هک  يدوجو  اب 

نوخ ار  اونین  تشد  يا  هداد 

تفرگ گنس  برضز  نیوگ  هک  اب 

نوخ ار ، ادخ  ینارون  يور 

ادرف تردام  کشا  زا  مسرت 

نوخ ار  ازج  فص  دریگب  هک 

نآ زا  هک  تمتامب  میرگن  نوچ 

نوخ اراخ  گنس  بلق  زا  دشوج 

نیمه تسا  وت  يارب  هیرگ  ّدح 

نوخ ار  ام  مشچ  کشا  دنک  هک 

نم رب  ینُک  ات  هک  هد  یشتآ 

نوخ ار  اذغ  مغ ، کشا  ار  بآ 

تفرگ هک  ادخ  زجب  دنادن  سک 

نوخ ار  اجک  ات  روشاع  زور 

میرگ نانچ  دزس  تیازع  رد 

ار ایربک  کلم  درب  هک 
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نوخ

رشحم ات  وت  متام  رد  هک  يا 

نوخ ار  یفطصم  هدید  زا  دزیر 

قح تمحر  ياقب  بآ  هتشگ 

نوخ ار  امش  الب  راید  رد 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

داتفا نیز  ردصز  تّدق  ورس 

داتفا نیبُم  تیآ  كاخب  ای 

نوخ زا  نامسآ  دیدرگ  شرف 

داتفا نیمز  رب  هرابکی  شرع 

كاخب هک  تا  هراپ  هراپ  نت  هن 

داتفا نیرفآ  ملاع  یتسه 

ملاع رد  دوب و  روشاع  رهظ 

داتفا نیسپاو  حبص  تشحو 

لیربج لد  زا  تساخرب  هحیص 

داتفا نیز  ردص  دمحم ز  هک 

باذع ریفن  تهج  شش  زا  دمآ 

داتفا نید  نکر  راچ  رب  هزرل 

لتاق نت  رازه  یس  نت و  کی 
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؟ داتفا نینچ  نیا  مسر  اجک  رد 

مخز دصهن  رازه و  دیهش و  کی 

داتفا نینزان  مسج  نآ  هب  هچ 

تندب رب  وچ  درپسب  ناج  تساوخ 

داتفا نیدباعلا  نیز  ةدید 

دمآ ندب  رب  نوچ  تریت  جوم 

داتفا نیبج  رب  وچ  تگنس  مخز 

متفگ یم  دوبن  زا  رفک  میب 

داتفا نیچ  يادخ  نیبج  هب 

رهِم يدوب  ياپ  هب  ات  رس  هک  يا 

داتُفا نیک  هب  ارچ  تُّما  وت  اب 

ناهج ود  رصان  هک  میوگ  هک  اب 

داتفا نیعُم  یب  كاخ  يور  رب 

اروشاع زور  وت  رب  مد  همه 

داتفا نینط  نخس  نیز  اج  همه 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

مشچ اپارس  هدش  هفوک  رهش 
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مشچ اشامت  رب  دنتشگ  همه 

هاگن تشاد  وت  رس  رب  ین  رس 

مشچ ات  فرط  ره  درکیم  راک 

ار بنیز  لاله  دنیبب  ات 

مشچ ياپارس  دش  دیشروخ  صرق 

شوگ بنیز  هدرپس  تیاون  هب 

مشچ ارهز  دوب  هتسب  تخر  هب 

لد زا  تا  هولج  درب  یم  هچ  َهب 

مشچ اب  تا  هرهچ  درکیم  هچ  هَو 

یلاخ یتفاین  دوخ  زا  ییاج 

مشچ اج  ره  هب  یتخود  ین  رس 

ترسب ات  دوشگ  بنیز  هدید 

مشچ ایند  رادز  ییوگ  تسب 

الامک مَّنَتسا  َُمل  ًالاله  ای 

مشچ ار  اه  هراتس  تدرگ  هب  يا 

ین رس  رب  هک  هبشکی  هَم  يا 

مشچ ای  ینکیم  هولج  لد  هب  ای 

لد ام  زا  يدوبر  لوا  هک  وت 

مشچ ام  زا  یتسب  هک  رخآ  هک  دش  هچ 

تسد زا  ترتخد  تسا  هتفرن  ات 
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مشچ اشگب  وت  وا  رب  ین  رس  زا 

ارم وت  ۀنشت  ياهبل  دای 

مشچ ایرد  تسا  رشحم  فص  ات 

وت یب  رگد  مرپرپ  ۀلال 

مشچاو منک  یمن  ناتسلگب 

تخُرب ییادخ و  لامج  وت 

مشچ اضعا  هلمج  هتشگ  ارم  نآز 

تایح تسا  وت  نوخ  ار ز  قح  نید 

تالص تمقا  دق  نا  دهشا 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

! نم ردارب  رس  ین  رس  رب 

نم رس  نت  ادج ز  دش  یم  شاک 

وت ةدیرب  رس  ياپ  شاک 

نم رکیپ  كاخب  دش  یم  نفد 

هفوک هدیسر  زا  شیپ  شاک 

روک
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نم رت  ةدید  ود  دش  یم 

مدش رود  وت  زک  هظحل  نآ  شاک 

نم رخآ  ياه  هظحل  يدش  یم 

ام هب  دیسر  البرک  رد  هچنآ 

نم ردام  دوب  هتفگ  ار  همه 

وت رس  هک  دوبن  منامگ  نیا 

نم ربارب  دوش  ین  رس  رب 

ملد تفرگ  دش  گنت  مسفن 

نم ردارب  ناوخب  نآرق  هآ 

هّللا هجو  ماقم  ین  رس  رب 

؟ نم رواب  هنوگچ  ددرگ  هآ 

كاخز هتشگ  دنلب  ین  کی  رهِم 

نم رشحم  زور  تسه  رگم  ناه 

دیئور اه  هزین  رخآ ز  يدید 

نم رپرپ  ياه  هلال  نوخ  قرغ 

سابع تعلط  رهم  فرطنآ 

نم ربکا  يور  هام  فرطنیا 

نسح نبا  مساق  سأر  فرطنآ 

نم رفعج  نوع و  يور  فرطنیا 

هَم همه  نیا  نیب  تسا  هراتس  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2498 

http://www.ghaemiyeh.com


نم رغصا  هراوخریش  دوب  ای 

باتب باتب  نانس  زارف  رب 

نم رواد  لیمج  لامج  يا 

تایح تسا  وت  نوخز  ار  قح  نید 

تالص تمقا  دق  نا  دهشا 

تایح تسا  وت  نوخ  زار  نید  غاب 

تاولص تمقا  دق  ّنا  دهشا 

تخوس یم  نامز  تمغ  زا  شیپ  شاک 

تخوس یم  ناکم  نمرخ  ناکمال 

نیمزب تنداتف  وا  اب  شاک 

تخوس یم  نامسآ  تفه  ۀمیخ 

تشطعلَا ياه  هلعش  رد  شاک 

تخوس یم  نارک  یب  رحب  یتسه 

وت قدارس  شتآ  رد  شاک 

تخوس یم  ناگتشرف  لابورپ 

میحج لها  يافج  نیا  زا  شاک 

تخوس یم  نانج  رد  دوب  هچ  ره 

تَنَت ياه  مخز  زوس  اب  شاک 

دوب ناهج  هچره 
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تخوس یم  ناهج  رد 

وت ۀمیتی  نماد  اب  شاک 

تخوس یم  نامزمه  لیئربج  لاب 

وت تماق  لخن  دای  اب  شاک 

تخوس یم  ناتسوب  غاب و  ار  دلُخ 

يداتفا وچ  نیز  ردص  زا  شاک 

تخوس یم  نانع  ار  خرچ  ِنَسُوت 

تمرح يریسا  زور  شاک 

تخوس یم  نانچمه  رهد  تمرح 

قشع ۀتسشن  نوخب  ضایر  رد 

تخوس یم  نابغاب  رمع  لصاح 

بنیز لد  وت و  ياه  همیخ 

تخوس یم  نامأوت  ود  ره  ایئوگ 

خیرات رب  تشون  شهآ  قرب 

تخوس یم  نایم  نآ  رد  نوچ  تمثیم » »

تایح تسا  وت  نوخ  ار ز  نید  غاب 

تالص تمقا  دق  نا  دهشا 

----------

تسا نایرگ  تندب  مخز  هب  هک  ات  ام  مشچ 

تسا نایرگ  تندب  مخز  هب  هک  ات  ام  مشچ 
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تسا نافرع  می  ناشخر  رهوگ  ام  کشا 

مسق هزین  رس  هب  يدناوخ  هک  هیآ  نامه  هب 

تسا نآرق  رگد  تایح  وت ، كاپ  نوخ 

دیشوپ نوگلگ  هماج  تندب  نوخ  نید ز 

تسا نایرع  تندب  ارحص  نماد  رد  هچرگ 

رپ وت  نابحم  کشا  زا  دوش  رثوک  ضوح 

تسا ناّنم  دحَا  يادخ  تسد  شا  یقاس 

رگج هب  شغاد  وت ، غاد  لد  هب  تسین  ار  هکره 

تسا نادنز  وت  هناخازع  تسین  اجک  ره 

تسا ینز  هنیس  نهریپ  وت ، قشاع  نفک 

تسا نامرد  ارم  درد  تنزریجنز ، كاخ 

دزوس یم  شرگج  تمایق  زور  ات  بآ 

تسا ناشطع  تبل  یتایح و  رضخ 

ادخ هدناوخ  ار  وت  زوسناج  هضور  نیلوا 
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تسا ناسنا  ردپ  وت  نک  هیرگ  نیلوا 

دناد یم  ادخ  دنیرگ ، وت  رهب  ناوَیَح 

تسا ناویح  زا  رت  تسپ  وت  هب  هیرگ  رکنم 

تشهب رازلگ  هب  هچ  شدنربب ، خزود  هب  هچ 

تسا نایرگ  تنت  تاحارج  هب  مثیم "  " مشچ

----------

ار ملد  تقلخ  حول  رد  دندید  وچ 

ار ملد  تقلخ  حول  رد  دندید  وچ 

ار ملگ  تمحر  بآ  اب  دنتشرس 

ادرف رای ، یلو  مرادن  ییاهب 

ار ملباقان  گشا  درخ  یم  نارگ 

یکاخ دوب ، ما  یکاخ  نت  نیا  زونه 

ار ملد  ّتبحم  غاد  دنازوس  هک 

رود هر  نیگنس و  راب  هتسخ و  ندب 

ار ملکشم  دنک  ناسآ  گشا ، رگم 

بشما لد  يا  زوسب  بشما  لد  يا  زوسب 

ار ملصاح  همه  نازوسب  زوسب و 

بشما هکلب  اه  مشچ  يا  دیرابب 

ار مفلاغ  لد  نیا  دینک  ینیسح 

مکشا رحب  رد  دیزاس  قرغ  نانچ 
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ار ملحاس  دنک  مُگ  نآ  جوم  رد  هک 

منادن شریسا  نم  لمحم و  ملد 

ار ملمحم  نابراس  درب  یم  اجک 

هگ نآ  سپ  نت  لزنم  زا  مثیم »  » آرد

ار ملزنم  متفای  متفای ، وگب 

----------

ار ملاع  هدرک  هناوید  وت  قشع  ثیدح 

ار ملاع  هدرک  هناوید  وت  قشع  ثیدح 

ار مدآ  نامدود  لد  هدناشن  نوخ  هب 

نم لد  رد  تسایربک  تبهوم  وت  مغ 

ار مغ  نیا  تشهب  رورس  هب  مهد  یمن 

دیشخب نمب  وربآ  وت  متام  رابغ 

ار متام  رابغ  نیا  مهدن  یملاع  هب 

نیسح تسا  مرحم  تیازع  دای  هب  نامز 

ار مّرحم  يا  هداد  رگد  روش  هچ  رگا 

مرمع درذگب  وت  یب  یمد  تسانب  رگا 

ار مد  نآ  منیبن  مریمب  راب  رازه 

تسا رایسب  قرف  هک  مقشع  تلود  يادگ 

ار مهرد  يادگ  قشع و  تلود  يادگ 

مهدن تتّبحم  کشا  ةرطق  مین  هب 
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ار ملاع  مامت  متسد  هب  دنهد  رگا 

دوب وت  ّتبحم 
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ارم تاجن  ۀتشر 

ار مکحم  نامسیر  نیا  منک  یمن  اهر 

يزابناج رهب  هک  مزان  وت  ناقشاع  هب 

ار مدقم  طخ  هشیمه  دنا  هدیزگ 

منایرگ مشچ  رمع  کی  مراکهانگ و 

ار مهرم  هدرک  میدقت  وت  ياه  مخز  هب 

مه رشحم  زور  وت  يارب  هیرگ  نمی  هب 

ار منهج  دوخ  کشا  زا  منک  یم  شومخ 

نتفگ ناوت  یم  هک  اب  تلد  زوسز  نخس 

ار مرحم  ار و  هناگیب  لد  یتخوس  هک 

دروآ دای  وچ  نوخ  هب  نامیلس  تخت  تسشن 

ار متاخ  نابراس و  هگلتق و  ثیدح 

تعاس نآ  هراپ  هراپ  دشن  هچ  زا  رهپس 

ار مظعا  شرع  دید  نیمز  كاخ  شقن  هک 

وت ندیرب  رس  هب  تما  هک  دوبن  اور 

ار متاخ  لوسر  تلاسر  رجا  دنهد 

خرچ رب  شطعلا  گناب  ار  همطاف  تانب 

ار می  نوخ  هنیسز  دشوجب  بآ  ياج  هب 

دنربب رگا  یمد ، دریگن  تانث  زا  بل 

ار مثیم )  ) نابز تسد و  هیترم  رازه 
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----------

تراثیا غاب  ياه  هلال  رد  دوب  نوخ  تایح 

تراثیا غاب  ياه  هلال  رد  دوب  نوخ  تایح 

تراگرپ هب  کچوک  يا  هطقن  نوچ  دوب  لد  نارازه 

تنج رب  زان  دشورف  ناوضر ، رب  رخف  دیامن 

تراوید ياپ  زا  میحج  يوس  دزو  رگ  یمیسن 

ربکا هللاراث  ییوت  مظعا ، هللا  هجو  ییوت 

تراسخر نوخ  زا  دنک  نیگنر  ناوسیگ  ارهز  هک 

ار تکاخ  دنسوب  یم  شرف  رد  بش  زور و  قیالخ 

تراّوز شرع  رد  ادخ  ددرگ  رگا  دوبن  بجع 

شود رب  یلع  ادرف  ار  دمح  ياول 
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دریگ دوخ 

ترادملع تسد  دهد  ار  نآ  رگا  دوبن  بجع 

نینوخ رکیپ  اب  هلسلس  ياه  هقلح  نایم 

ترامیب مشچ  یهاگن ، اب  ناج  دهد  ار  احیسم 

يدرک ادخ  فقو  البرک  رد  ار  شیوخ  تسه  وت 

ترادیرخ دش  دوخ  یتسه  ياهب  اب  مه  ادخ 

یتسا نوخ  رازاب  فسوی  تیالو  رصم  رد  وت 

ترازاب تسا  مرگ  نانچمه  تمایق  حبص  ات  هک 

ییابیز تراسخر ز  دُرب  لد  نوخ  كاخ و  رد  نانچ 

ترادید وحم  لتاق ، دوب  ندیرب  رس  تقو  هک 

نک ینیرفآ  نومضم  هدنام ، مثیم "  " تسد رد  ملق 

تراثیا سرد  ددرگ ، جرد  مرطس  رطس  ره  رد  هک 

----------

میدش ام  لگ  نآ  تشگ ، لگ  ام  کشا  زا  وت  كاخ 

میدش ام  لگ  نآ  تشگ ، لگ  ام  کشا  زا  وت  كاخ 

میدش او  لگ  نوچ  ، درک لگ  ام  مسج  رد  وت  حور 

تفرگ ار  ام  تخر  دیشروخ  میدوب ، يا  ّهرذ 

میدش ایرد  تمغ ، يایرد  هب  میتشگ و  هرطق 

میتفای ترهش  قلخ ، نیب  وت  يّالوت  اب 

میدش ادیپ  ات  میتشگ  مگ  وت  ياّلجت  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2507 

http://www.ghaemiyeh.com


تسب شقن  ام  لد  رد  تدالو  زا  شیپ  وت  غاد 

میدش اروشاع  دایرف  هلعش  میتخوس و 

درک هلال  ار  ام  وت  ياشامت  میدوب و  هلعش 

میدش ابوط  هلخن  تضیف ، میدوب و ز  راخ 

ار شیوخ  مشچ  میدوشگب ، هک  لّوا  نامه  زا 

میدش اّقس  دوخ  کشا  اب  ار  قشع  ناگنشت 

ام رمع  دریگب  نایاپ  رگا  قشع  اب  بجع  ین 
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میدش ارهز  هَّیرذ  قشاع  لّوا  زا  ام 

رون میداد  همه  مشچ  رب  هکنآ  دوجو  اب 

میدش اهنت  نمجنا ، رد  هتخوس ، عمش  وچمه 

بآ میدیشون  وت  کشخ  بل  دای  اجک  ره 

میدش اپ  ات  رس  بآ  تلاجخ ، زا  میتخوس و 

ام هب  ییانیب  دیشخب  وت  يور  باتفآ 

میدش انیب  ام  يدیشخرد و  ین  كون  هب  وت 

دوش ایحا  راهب ، ضیف  زک  کشخ  لخن  وچمه 

میدش ایحا  البرک ، میسن  زا  مثیم "  " وچ ام 

----------

یشاب شرّونم  هام  وت  هک  یبش  اشوخ 

یشاب شرّونم  هام  وت  هک  یبش  اشوخ 

یشاب شرّرکم  رکذ  وت  هک  رحس  نآ  شوخ 

زاغآ دوش  وت  مان  اب  هک  ثیدح  نآ  شوخ 

یشاب شرخآ  زاغآ و  وت  هک  اعد  نآ  شوخ 

دمد لیلخ  لگ  تمایق  باتفآ  ز 

یشاب شرتسگ  هیاس  دوخ ، تماق  هب  رگ  وت 

زگره ار  هدرم  مسج  دهدن  ناج  حیسم 

یشاب شرورپ  حور  مد  حیسم  رگم 

انیس هنیس  هب  مگ  دنُک  هار  میلک 
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یشاب شربهر  وت  اّلجت ، روط  هب  رگم 

رت نیریش  تایح  زا  گرم  هبترم  رازه 

یشاب شرس  رب  گرم  مد  وت  ار  هکنآ  ره 

ددرگ یندید  دنوادخ ، بیغ  لامج 

یشاب شرهظم  ییاشگ و  هرهچ  هک  یمد 

دنک زان  دلخ  هب  ناطیش  هک  تسین  بیجع 

یشاب شروای  وت  تمایق ، زور  هب  رگا 

رس لمحم  هب  تبنیز  دنکش  رگ  تساور 

، ین رس  رب  وت  رگا 
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یشاب شربارب  رد 

" مثیم  " دنک یمن  ناوضر  نشلگ  هب  رظن 

یشاب شرت  هدید  ینشور  وت  رگا 

----------

تسام هدید  کشا  وت  كاپ  نوخ 

تسام هدید  کشا  وت  كاپ  نوخ 

تسام هدیا  مارم و  وت  بتکم 

وت تبیصم  لفحم  ام  لد 

تسام هدیرد  هماج  ام  بلق 

مییوت يالبرک  رادملع  ام 

تسام هدیرب  ِرس  ام ، ِملَع 

وت هدنام  هنیس  ِمخز  رد  زوس 

تسام هدیشک  رگج  زا  هلان 

ینمجنا تسوت  دای  اجک  ره 

تسام هدیصق  رگج ، ياه  هراپ 

وت رکیپ  ياه  مخز  مهرم 

تسام هدید  کشا  رشح ، فص  ات 

تسوت مغ  هرارش  ام  سفن 

تسام هدیسر  بل  هب  ِناج  هلان ،

وت ترایز  یپ  رد  ام  لد 
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تسام هدیرپ  سفق  زا  ِریاط 

وت رغصا  ِّیلع  قلح  نوخ 

تسام هدیکچ  ناگدید  زا  ِکشا 

« مثیم  » هرامه ياه  هلان 

تسام هدیمرآ  هنیس  رد  زوس 

----------

نیسح يور  لگ  زا  دکچ ، یم  ادخ  نوخ 

نیسح يور  لگ  زا  دکچ ، یم  ادخ  نوخ 

نیسح يوم  هب  هتسب  دوب ، تسه و  نیا  یتسه 

وا کشخ  بل  فقو  تسایلوا ، همه  کشا 

نیسح يولگ  نوخ  تسایبنا ، لد  نوخ 

سنا ّنج و  کلم و  زا  تانئاک ، همه  رد 

؟ نیسح يوبس  تسم  تسین ، هک  ملاع  هب  تسیک 

اهریشمش هب  هدنخ  دنز ، وا  نت  مخز 

نیسح يور  هب  هدنخ  دنز ، یم  ادخ  هک  ای 

دنز شیاپ  هب  هسوب  زامن ، رگ  بجع  تسین 

نیسح يوک  رس  رب  زامن ، دراذگ  هک  ره 

گنس ياج  نیبج ، رهُم  زامناج ، نوخ ، مزلق 

رس نوخ 
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نیسح يوضو  بآ  لد ، ِنوخ  و 

شرد زا  دوش  زاب  دیماان  را  مرفاک 

نیسح يوس  هب  يور  دروآ ، رگا  لتاق 

ام نیرید  تداع  دوب ، ییادگ  زجع و 

نیسح يوخ  تلصخ و  دوب ، تیانع  فطل و 

تشهب غاب  هلال  دوش ، خزود  شتآ 

نیسح يوج  بآ ز  يا  هرطق  رگا  دشون 

دنک ّتنج  هب  زان  زین  هدولآ  مثیم " "

نیسح يوکن  يور  تسوا ، يالعا  ّتنج 

----------

تسادخ نسُح  فاوط  تلامج ، ریس  لایخ 

تسادخ نسُح  فاوط  تلامج ، ریس  لایخ 

تسام هدید  غارچ  تیور ، هم  مه ، هدیدن 

تجرف هظحل  هب  روهظ و  حبص  هب  مسق 

تساک دهاوخن  ام  قوش  زا  تتبیغ  لوط  هک 

دنَاوت روضح  رد  قلخ  همه  یبیاغ و  وت 

تساجک رای  دننز  یم  ادص  رای  رانک 

ار وت  يور  ریغ  هب  دنیبن  هک  يا  هدید  هب 

تسادیپ مه  باقن  دص  زا  تضراع  غارچ 

لابقتسا هب  تدیآ  حتف  رکشل  هک  ایب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2513 

http://www.ghaemiyeh.com


تساعد تسد  تافق ، رد  ار  همطاف  هک  ایب 

دنک فاوط  ترس  رود  هب  هبعک  هک  ایب 

تسایرد لد  نوخ  مزمز ز  هدید  هک  ایب 

نیشن هناخ  تسا ، یلع  ییاین ، وت  ات  هک  ایب 

تساهنت تتبیغ  لوط  رد  همطاف  هک  ایب 

مسق مینک  یم  وت  رجه  هک ز  يا  هیرگ  هب 

� تسادهشلادیس نوخ  زا  همه  ام  کشا  هک 

هتفه ره  هعمج ، حبص  نوزف  لاس  رازه 

تسامس هب  ام  نیسحلا " َنیَا   " هلان يادص 
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تملع مه  زاب  مینیبب  هک  ایب  ایب 

تسالببرک تشد  رادملع  تسد  يور  هب 

میدناوخ یسب  جرف  دهع و  هبدن و  ياعد 

تساپرب نامبیُجی  نّمَا  هلان  زونه 

دنتشگ ازع  اهدیع  همه  وت  یب  هک  ایب 

تساروشاع هظحل  هظحل  نامز  وت  یب  هک  ایب 

" مثیم ، " مسق دروخ  یم  تجرف  هظحل  هب 

تسادخ دیع  حبص  وت ، روهظ  زور  حبص  هک 

----------

دزوس یم  مرس  هب  ات  اپ  بآ ز  لد  رد 

دزوس یم  مرس  هب  ات  اپ  بآ ز  لد  رد 

دزوس یم  مرگج  زوس  رحب ز  رگج 

ییاّقس منک  تشد  نیا  رد  کشا  زا  متفگ 

دزوس یم  مرصب  رد  لد  شتآ  مه ز  کشا 

دیرگ یم  نم  ییاّقس  هویش  رب  رحب 

دزوس یم  مرحس  ياه  همزمز  زا  شطع 

ما هتخوس  ناگ  هتخوس  شطعلا  زا  هکسب 

دزوس یم  مرت  مشچ  رد  هنیس و  رد  ریت 

هناورپ لد  هتخوس  نم  عمش و  ناگ  هنشت 

دزوس یم  مرپ  لاب و  ناشبل  غاد  دای 
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ملد هب  شتآ  هدز  ارهز  فسوی  شطع 

دزوس یم  مررش  زا  هدش  بآ  مه  بآ 

سوسفا تیالو  ياهلگ  یقاس  ما  هتشگ 

دزوس یم  مرت  مشچ  رب  نم و  رب  مه  گشم 

« مثیم  » لخن وچ  ساّبع  مغ  زا  بش  همه 

دزوس یم  مرب  گرب و  مرگج  رارش  زا 

----------

دوب وت  يالب  برک و  نم  هتسکشب  لد 

دوب وت  يالب  برک و  نم  هتسکشب  لد 

دوب وت  يارب  هیرگ  نم  تقلخ  زا  ضرغ 

مسق دنوادخ  دزن  تیوربآ  وت و  هب 

دوب وت  يازع  کشا  میوربآ  همه  هک 

هربعلا لیتق  دنتفگ  وت  قح  رد  هک  يا 

دوب وت  ياطع  رحب  زا  ياهرطق  ام  کشا 

يدناوخ لتقم  هب  هنشت  بل  هک  ییاعد  هب 

دوب وت  ياعد  نوهرم  وت  هب  دیرگ  هک  ره 

اده حابصم  هک  تسیک  اده  حابصم  وت  زج 

دوب وت  يافق  هدیرب ز  نینوخ  رس 

تسام ۀتسویپ  ۀیرگ  رد  وت  مخز  مهرم 

دوب وت  ياود  هیرگ ، نیا  هک  مییرگن  نوچ 
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نیلوا
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مدآ ام  ردپ  وت ، نک  هیرگ 

دوب وت  يادخ  وت  يارس  هحون  نیلوا 

نیسح میتفگ  هتشگ و  مرح  رود  مرح ، رد 

دوب وت  يارس  نحص و  ام  ۀبعک  ادخ  هب 

داب وت  جح  وت و  نابرق  هب  جاجح  ناج 

دوب وت  يانم  هب  یحیبذ  سابع ، هک  يا 

زونه تسام  رگج  رب  تندب  ياهمخز 

دوب وت  ياج  هک  تسام  هتخوس  ۀنیس 

ادخ نوخ  رسپ  يا  ادخ  نوخ  نآ  ییوت 

دوب وت  ياهب  دنوادخ ، ییادخ  هک 

مثیم ار  ناهج  ود  ره  تنطلس  دنک  هچ 

دوب وت  يادگ  هک  يریقف  تسا ، هاشداپ 

----------

دَوُب وت  يالب  برک و  نم ، ۀتسکشب  لد 

دَُوب وت  يالب  برک و  نم ، ۀتسکشب  لد 

دَُوب وت  يارب  هیرگ  نم  تقلخ  زا  ضرغ 

مسق دنوادخ  دزن  تیوربآ ، وت و  هب 

دوب وت  يازع  کشا  میوربآ  همه  هک 

« تارَبَعلا لیتق   » دنتفگ وت  قح  رد  هک  يا 

دوب وت  ياطع  رحب  زا  يا  هرطق  ام  کشا 
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يدناوخ لتقم ، هب  هنشت  بل  هک  ییاعد  هب 

دوب وت  ياعد  نوهرم  وت ، هب  دیرگ  هک  ره 

اده حابصم  هک  ؟ تسیک اده ، حابصم  وت  زج 

دوب وت  يافق  هدیرب ز  ِنینوخ  رس 

تسام ۀتسویپ  ۀیرگ  رد  وت  مخز  مهرم 

دوب وت  ياود  هیرگ  نیا  هک  مییرگن ؟ نوچ 

مدآ ام ، ردپ  وت ، ِنک  هیرگ  نیلوا 

دَُوب وت  يادخ  وت ، يارس  هحون  نیلوا 

نیسح میتفگو  هتشگ  مرح  رود  مرح ، رد 

دوب وت  يارس  نحص و  ام ، ۀبعک  ادخ  هب 

داب وت  جح  وت و  نابرق  هب  جاجح  ناج 

، یحیبذ سابع ، هک  يا 
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دَُوب وت  يانم  هب 

زونه تسام  رگج  رب  تندب  ياه  مخز 

دوب وت  ياج  هک  تسام  ۀتخوس  ۀنیس 

ادخ نوخ  رسپ  يا  ادخ ، نوخ  نآ  ییوت 

دوب وت  ياهب  دنوادخ ، ِییادخ  هک 

« مثیم  » ار ناهج  ود  ره  تنطلس  دنک  هچ 

دوب وت  يادگ  هک  يریقف ، تسا ، هاشداپ 

----------

تسا نیسح  ناشطع  بل  غاد  هنشت ي  لد 

تسا نیسح  ناشطع  بل  غاد  هنشت ي  لد 

تسا نیسح  نازوس  هنیس ي  هتخوس ي  ناج 

ینامک دوب  شدق  �خرچ  لزا ، زور  زا 

تسا نیسح  نابیرگ  هب  رس  دبا  ماش  ات 

مرحم هام  مهد  بورغ  هن  اهنت 

تسا نیسح  نابیرغ  ماش  �نامز  رشح ، ات 

دینادب کشا  زا  دش  زیربل  هک  هدید  ره 

تسا نیسح  نارفغ  تمحر و  می  هدید  نآ 

شفیرش موقلح  هب  دندیشک  هک  یغیت 

تسا نیسح  نایرگ  همطاف ، زا  هدز  تلجخ 

تفر وا  هنشت ي  رگج  رد  ورف  هک  يریت 
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تسا نیسح  نامرف  هب  زین  نآ  هک  تسین  کش 

دنام وا  ینارون  یناشیپ  هب  هک  یمخز 

تسا نیسح  نامیپ  دنز ه ي  دنس  رهم 

دز ودع  شایانث  نادند  هب  هک  یبوچ 

تسا نیسح  نادند  بل و  زا  لجخ  رشح  ات 

بوچ نامه  ریز  الط  تشط  الب  ماش  رد 

تسا نیسح  ناشطع  بل  رب  ادخ  تایآ 

تشط نامه  بوچ و  نامه  هیواعم  روپ  اب 

! تسا نیسح  نامهم  همطاف  نزن ! دنتفگ 

نآرق هیآ ي  نیسح  کشخ  بل  هب  وس  کی 

هب وس  کی 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2521 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نیسح  نالفط  هلان ي  کلف 

رشحم فص  ات  الب  ماش  هثداح ي  زا 

تسا نیسح  نآرق  همغن ي  زا  رپ  رهش  نیا 

نتسشنن اپ  زا  نداد و  رس  نتفگ و  قح 

تسا نیسح  نایاپ  طخ  تسخن و  روشنم 

یحو ملق  هزین  رهوج و  نوخ  فحصم و  نت 

تسا نیسح  ناوارف  مخز  ادخ  تایآ 

دنشخبب رمع  شرگا  تمایق  حبص  ات 

تسا نیسح  ناوخ  انث  دبع و  مد  همه  مثیم 

----------

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رادلد ، لد و 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رادلد ، لد و 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رای ، یب  رای 

سب هدوب و  شا  يرتشم  ادخ  هک  ار  یفسوی 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رازاب ، رس 

لگز زان  مشکن  غاب و  هب  يور  منکن 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رازلگ ، لگ و 

دیبات ارهز  یناشیپز  هک  یهام  صرق 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رات ، بش  رد 

تسا يراخ  شرانک  دننیچب  هک  ار  یلگ  ره 
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نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راخ ، یب  لگ 

شورفن ملاع  ود  هب  ار  دوخ  لباقان  کشا 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رادیرخ ، هک 

ار ناراک  هنگ  هنشت  بل  ریشمش ، ریز 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راوخمغ ، رای و 

نانس ریشمش و  رجنخ و  زا  نت  هب  دراد  هکنآ 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رایسب ، مخز 

ادخ نوخ  ردپ  ادخ و  نوخ  رسپ 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راداد ، نوخ 

نارگج نینوخ  هدید ي  شلد  نوخ  زا  هکنآ 
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نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راشرس ، هتشگ 

يزابناج یگنادرم و  تریغ و  فرش و 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راچ ، ره  درم 

قیرط ِّیط  دنک  کشا  هلفاق ي  اجک  ره 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  رالاس ، ریم و 

نآ نماد  رد  هک  تسا  يرحب  هعساو  تمحر 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راوهش ، رُد 

ادهش نوخز  دیسیونب  شحیرض  رب 

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راثیا ، درم 

نآ رد  تسا و  تشهب  غاب  کی  وت  لخن  امثیم » »

نیسح تسا  نیسح  تسا  نیسح  راب ، رپ  لخن 

----------

مراخ لگ  ياپ  هب  يرمع  هک  تسا  شوخ  ملد 

مراخ لگ  ياپ  هب  يرمع  هک  تسا  شوخ  ملد 

مرازلگز ینکفا  نورب  هکنآ  دابم 

منیب یم  هک  ار  وت  مناوخب  رای  هنوگچ 

مراخ زا  مک  نم  ّیتسا و  لگز  زت  بوخ  وت 

هانگ هوک  رازه  تلاجخ  گشا  هرطق  ود 

مرازاب سنج  تسا  نیمه  هک  یتمارک 

نوریب ما  هنیسز  دیاین  وت  ّتبحم 
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مراد رب  دنشَک  غیت و  هب  دنشُک  رگا 

میاپ دنک  یم  زان  ناهشداپ  مشچ  هب 

مرای ترضح  نامالغ  هار  كاخ  هک 

زونه شیوخز  ارم  ینارب  هک  مه  رشح  هب 

مراکهدب وت  هب  مدرب  وت  مان  هک  نیا  زا 

نکم هاگن  ما  یتسد  یهت  هب  ماوت  زا  رپ 

مراد ار  وت  نیبب  مرادن  چیه  هک  وگم 

وت زا  فیح  فیح  فیح  وت  ّتبحم  نم و 

؟ مرادیب هک  ای  باوخ  نم ، تقافر  وت و 

مرگج رب  شیوخ  زوس  زا  نزب  يا  هرارش 

مراثآ مامت  دزوسب  هرارش  نیا  زک 

ران هب 
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راذگم متخوس  رمع  کی  وت  قشع 

مران رد  دنرب  تمایق  زور  هرابود 

« مثیم  » وت هایس  مالغ  مالغ  منم 

مراب ُرپ  لخن  زبس  دُوب  کشرس ، اب  هک 

----------

تنمجنا رد  هدش  یعمش  هرارش ي  ملد 

تنمجنا رد  هدش  یعمش  هرارش ي  ملد 

تنت ياه  مخز  فقو  نم  یمخز  يادص 

شرعز هدجس  دنرب  کیالم  هک  دوب  اور 

تنفک دش  نفد  ماگنه  هک  ریصح  نآ  رب 

دنتشونب هک  يا  هراپ  دص  هفیحص ي  نآ  وت 

تندب رب  مخز  هاجنپ  دصهن و  ورازه 

رس ات  اپ  يربمغیپ ز  هسوب ي  قرغ  وت 

تنهد رب  هسوب  بوچ  دنز  دوبن  اور 

اضق مخز  هب  يا  هدوب  اضر  رمع ، مامت 

تنخس نیرخآ  دش  کئاضقب  ًاضر  نآ  زا 

تعمش یب  ياه  هناورپ  ِلد  ِشتآ  هب 

تنمجنا عمش  دنناگتخوس  هنیس  هک 

دنک هراپ  شیوخ  نابیرگ  راو  جنرت 

تنهریپ يوب  يرصم ز  فسوی  رازه 
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لزا حبصز  یلد  رد  ادخ  نیشن  مه  وت 

تنطو مه  تسادخ  �لد  ِنطو  رد  هشیمه 

ینامیلس ینک  نامیلس  رازه  رب  وت 

تنمرها رازه  یس  دَشُک  دوبن  اور 

مثیم اه  لاس  هک  دتفا  تترضح  لوبق 

تنمچ رد  هدناشف  لگ  رگج ، ياه  هراپز 

----------

تسا وت  ماب  بل  غرم  ملد 

تسا وت  ماب  بل  غرم  ملد 

دشاب وت  ماج  ۀنشت  مدوجو 

داب يدصاق  يادف  مناج  رس و 

دشاب وت  ماغیپ  شیاهبل  رد  هک 

دنداد هچ  ره  سک  ره  هب  ملاع  نیا  رد 

دشاب وت  ماع  تمحر  زا  همه 

یشحو غرم  نیاک  ملد  اب  نک  نانچ 

دشاب وت  مار  دنکشب  ار  سفق 

شتآ ینافوط ز  هتشگ  مدوجو 

دشاب وت  مارآ  يایرد  ملد 

متشگ وت  هاگ  رد  كاخ  دوخ  نم  هن 

هک
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دشاب وت  مارکا  فطل و  زا  نیا 

نک نانچ  يدوب  ملّوا  فرح  وت 

دشاب وت  مان  مرخآ  فرح  هک 

تسنادن تشک و  تا  هنشت  بل  ودع 

دشاب وت  ماک  ۀنشت  ایرد  هک 

« مثیم  » دومرف تقداص  ماما 

دشاب وت  مالسا  ّلک  تیالو 

----------

تسا نیسح  ای  ملاع  درد  ياود 

تسا نیسح  ای  ملاع  درد  ياود 

تسا نیسح  ای  مدآ  حور  يافش 

رون طخ  اب  شنیرفآ  حول  هب 

تسا نیسح  ای  مظعا  مسا  هتشون 

مد کی  رمع  مامت  دشاب  رگا 

تسا نیسح  ای  مد  ارم ، مد  کی  نامه 

تسین بجع  دشخب  ناج  هدرم  رب  رگا 

تسا نیسح  ای  میرم  نب  یسیع  مد 

یلاعت دنوادخ  رکذ  زا  سپ 

تسا نیسح  ای  مّدقم  يرکذ  ره  ز 

رشحم زور  رشحم ، لها  تاجن 
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تسا نیسح  ای  منهج  یشومخ 

هرامه ناشطع  بل  نآ  دای  هب 

تسا نیسح  ای  مزمز  بآ  يادص 

اه نز  هنیس  لک  بلق  راون 

تسا نیسح  ای  مّرحم  ياه  سفن 

لضفلابا ای  مهآ  هنیس  نورد 

تسا نیسح  ای  مکشا  شقن  تروص  هب 

تداهش کیپ  اونین ، میسن 

تسا نیسح  ای  مه  البرک  يادص 

دیناوخب ار  مثیم " لخن   " باتک

تسا نیسح  ای  مثیم  لخن  مامت 

----------

درک البرک  ياوه  محور  غرم  هرابود 

( حدم ) درک البرک  ياوه  محور  غرم  هرابود 

درک التبم  ریسا و  ار  ما  هتسکش  لد 

مناج هدیسر  بل  هب  مکشا  هتشذگ  رس  ز 

درک البرک  قارف  نم  اب  درک  هچ  ره  هک 

یتسد ود  نآ  يادف  یتسه  مامت  دوش 

درک یضترم  یلع  کشا  اب  هسوب  قرغ  هک 

تسود نما  دز  ادج  تسد  اب  ینآ  تشگن 
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درک ادج  شرکیپ  نمشد ز  غیت  هچرگا 

تشگن ات  ود  رواد  يارب  زا  زج 
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ربکا

درک ات  ود  وا  نیبج  رفاک  مصخ  هک  دش  هچ 

دندنبب نوخ  زانح  ناناوج  همه  دزس 

درک یبتجم  میتی  نوخ  هلجح  هب  اج  هک 

راثیا زامن  رد  هک  یناوج  نآ  يادف 

درک ادتقا  ربکا  هب  تفرگ و  وضو  نوخ  ز 

يراثن ناج  تقو  هک  يراوخ  ریش  يادف 

درک او  هدنخ  هب  بل  ود  تسبب و  دوخ  مشچ  ود 

لتاق غیت  ریز  هک  يدیهش  نآ  يادف 

درک اعد  نایعیش  هب  تشگ و  هدیرب  شرس 

دیدرگ هعطق  هعطق  هک  یکاپ  مسج  يادف 

درک ادص  ار  نیسح  شنوخ  هرطق  هرطق  ز 

رگنس رانک  رد  هک  يدیهش  نآ  يادف 

درک ادف  ناج  هدنخ  هب  تفگ  نیسح  ای  هیرگ  هب 

( مثیم  ) تفرگ یسک  ار  البرک  تارب 

درک اه  ههبج  يوس  هب  راثیا  يارب  ور  هک 

----------

نم رس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  مراد  تسود 

نم رس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  مراد  تسود 

نم رجنح  نوخ  تاپ ، كاخ  میدقت  دوش  ات 
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ددرگ ریشمش  همعط ي  موضع  وضع  مراد  تسود 

نم رکیپ  ياه  مخز  رب  ینز  يدنخبل  وت  ات 

ییایب منیلاب  هب  نداد  ناج  تقو  مراد  تسود 

نم رخآ  هاگن  تیور  لگ  رب  دتفیب  ات 

نمشد خلت  ياه  هدنخ  موجه  رد  مراد  تسود 

نم رت  مشچ  زا  کشا  ناراب ، وچمه  دزیر  وت  رب 

هچوک هب  هچوک  وت ، قشع  مرج  هب  ات  مراد  تسود 

نم رس  رب  دزیرب  شتآ  اه  ماب  زارف  زا 

وت همولظم ي  رتخد  رانک  رد  مراد  تسود 
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نم رتخد  یلیس ، میدقت  دنک  ار  دوخ  تروص 

مدرگب ترادملع  سابع  رود  مراد  تسود 

نم ردام  رشحم  يادرف  نینبلا ، ما  دوش  ات 

ناراب گنس  مدرگ  قشع  مرج  هب  ات  مراد  تسود 

نم رگنس  مه  اه ، هچوک  نیب  دندرگ  اه  گنس 

مغارس دیآ  منتشک  زا  دعب  هعوط  مراد  تسود 

نمرهاوخ ياج  هب  دیرگ  مرکیپ  رانک  رد 

مثیم مشچ  زا  رحب  رحب  دزیرب  ات  مراد  تسود 

نم رپرپ  ياه  هلال  رب  نم و  رب  نینوخ  کشا 

----------

ینک مناریح  وحم و  دوخ  رد  وت  ات  مراد  تسود 

ینک مناریح  وحم و  دوخ  رد  وت  ات  مراد  تسود 

ینک مناشورخ  يایرد  هب  لصاو  ما ، هرطق 

رون جاوما  رد  هک  ات  مشاب  هّرذ  مراد  تسود 

ینک منازورف  دیشروخ  يریگ و  لغب  رد 

موش يربا  هعطق  رس  ات  ياپ  مراد  تسود 

ینک مناراب  شیوخ ، ياه  هلال  كاخ  هب  ات 

تمغ رد  میرگب  نتفر  مد  ات  مراد  تسود 

ینک منایرگ  مشچ  رب  يا  هدنخ  تمارک ، زک 

ارم ینادرگب  تساّبع  رود  مراد  تسود 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2533 

http://www.ghaemiyeh.com


ینک مناشیرپ  ربکا  هرط  نوچمه  هک  ای 

كاچ كاچ  تمسج  وچ  مبلق ، دوش  ات  مراد  تسود 

ینک منامهم  شیوخ ، هاگلتق  رانک  رد 

دوخ ناشطع  بل  دای  اب  هک  ات  مراد  تسود 

ینک منافوط  هرابکی  ینک ، مبآ  يزوس و 

موش تنابایب  ارحص و  راخ  مراد  تسود 

ینک مناتسب  ورس  يراذگاپ ، میور  هب  ات 

يانم رد  مراد  تسود 
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دنفسوگ نوچمه  قشع 

ینک منابرق  شیوخ ، نارئاز  ياپ  شیپ 

! نیسح ای  مشاب ، وت  يوک  مثیم "  " مراد تسود 

ینک مناوخ  انث  دوخ ، قشع  راد  زارف  ات 

----------

متخادنا نامز  رب  یمشچ  شود 

متخادنا نامز  رب  یمشچ  شود 

متخات وس  ره  یحو  تیمک  اب 

لایخ لیربج  هک  ییاج  نآ  متفر 

لاب تخوس  یم  شنتفر  رتارف  اب 

متخادنا شرع  شوغآ  مشچ 

متخاس مسجم  ار  ّتنج  تفه 

دوبن مرحم  نم  هک  ییاجنآ  متفر 

دوبن مرحم  نخس  متسب  ورف  بل 

دوعص اب  لوزن و  اب  مدرک  ریس 

دوب هچنآ  شنیرفآ  مامت  رد 

رظن لد  مشچ  هب  مدرک  ناهگان 

رت بوخ  اه  نامسآ  ینیمز ز  رب 

يا هشوخ  شریسم  رد  ّتنج  تفه 

يا هشوگ  شنورد  رد  شنیرفآ 
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وا ياهرد  ۀقلح  لد  یتّنج ،

وا ياهرتوبک  رتهب  کلم  زو 

فاوط شدرگ  رب  دنرآ  ایبنا 

فاطم شیارحص  تشد و  ار  ایلوا 

هدش مجنا  شنماد  رد  اه  کشا 

هدش مگ  شنورد  رد  ناکما  کلم 

متفاتشب فرط  ره  نونجم  وچمه 

متفای نینوخ  لاب  اب  يریاط 

مدش شیابیز  يور  تام  وحم 

مدش شیاشامت  مزب  رد  تسم 

یتسیک ابیز  غرم  يا  شمتفگ 

یتسین لگ  نیا  كاخ  بآ  وت ز 

تساجک اجنیا  وگ  شاف  یتسه  هک  وت 

تسالبرک اجنیا  ملیربج  نم  تفگ 

تسایبنا مارحلا  تیب  نیمز  نیا 

تسایبنا مامت  حور  ۀبعک 

مدش ارحص  نآ  كاخ  میقم  نم 

----------

نوخ هب  اناوخ  یطخ  نوگلگ  ملق  لها  زا  مدید 

نوخ هب  اناوخ  یطخ  نوگلگ  ملق  لها  زا  مدید 
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نوخ هب  اناد  رکیپ  دص  دشک  ینادان  فرح 

حبص هدنز  ددرگ  دیشروخ  وترپ  زک  نانچنآ 

نوخ هب  ایحا  يا  هدازآ  دنک  یم  ار  یملاع 

دید گنراگنر  هنتف  سب  زا  مکشا  رپ  ةدید 
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نوخ هب  ایرد  نارکیب  نیا  دش  لیدبت  تبقاع 

ار دیشروخ  دوش  هر  غارچ  شنسُح  وترپ 

نوخ هب  امیس  نانمشد  گنس  شیپ  دیوش  هکنآ 

اه همان  ددرگ  هتسُش  اهبش  کشا  زک  نانچنآ 

نوخ هب  ام ، يرآ ، میتسُش  ار  گنن  ياه  هّکل 

مصخ شیپ  رد  لامک  نوچ  ام  تماق  ددرگن  مخ 

نوخ هب  اپ  ات  رس  ریت  ام  لد  رب  دنیشن  رگ 

بآ هب  شنارای  نوعرف و  رگا  زورید  دش  قرغ 

نوخ هب  ادرف ، ای  زورما  ام  مصخ  دنیشن  یم 

تسین دادبتسا  كرش و  رفک و  ياج  ام  فص  رد 

نوخ هب  ایند  بش  زور و  ار  ام  كاخ  دناشک  رگ 

یم ماج  مریگن  ناوضر  زا  تسود  يالو  یب 

نوخ هب  اخرّکش ، لعل  شتآ  رد  میالایب  رگ 

تسا رگنس  دجسم  هک  ار  تقیقح  نیا  ینادب  ات 

نوخ هب  العَا  یلاع  یّلع  ار  شکاخ  تسُش 

زامن مه  تداهش  مه  تماما  مه  تسایس  مه 

نوخ هب  ام  زا  تُفخ  هک  ناسنا  ره  دایرف  نیا  دوب 

گنن ریز  ندادن  نت  نداد  غیت  شیپ  هب  رس 

نوخ هب  اضما  نیسح  ار  نوناق  هدنیاپ  نیا  هدرک 

هایس اه  یتشز  اه و  يدیلپ  يور  دوش  ات 
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نوخ هب  ابیز  تعلط  نآ  البرک  رد  دش  خرس 

میظع سب  یباذع  دش  ادیپ  هک  اتفگ  نامسآ 

نوخ هب  ادیپان  وچ  دش  مظعا  هّللا  هجو  يور 

درک هولج  ارهز  هام  ات  اه  هزین  زارفرب 

نوخ هب  اروشاع  دیشروخ  کلف  رد  روانش  دش 

کشخ ماک  اب  ناکدوک  هتسشن  شتآ  بل  رب 

رد
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نوخ هب  اّقس  بل ، هنشت  هتفخ  بآ  رانک 

دنتسیرگب نونجم  نامسآ  نانکاس 

نوخ هب  الیل  ِهَم  ات  یهام  وچمه  روانش  دش 

نآ ماگ  ره  رد  هک  مثیم »  » شکم رب  قح  زا  تسد 

نوخ هب  اهرکیپ  هدیطلغ  ادج ، اهرس  سب  هتشگ 

----------

مهد یمن  ناوارف  جنگ  هب  ار  وت  جنر 

مهد یمن  ناوارف  جنگ  هب  ار  وت  جنر 

مهد یمن  نامرد  وراد و  هب  ار  وت  درد 

کشُم هب  ار  وت  كاخ  مهرم و  هب  ار  وت  مخز 

مهد یمن  ناتسلگ  هب  ار  وت  هر  راخ 

تسکش ارم  بلق  هشیش  وت  مغ  گنس 

مهد یمن  ناطلغ  رهوگ  هب  ار  گنس  نیا 

ما هتفرگ  تفلا  تا ، هضور  مزب  هب  يرمع 

مهد یمن  ناوضر  هضور  هب  ار  هضور  نیا 

مدمآ ملاع  نیا  رد  وت ، ّتبحم  اب  نم 

مهد یمن  ناج  وت ، ّتبحم  یب  هللاو 

؟ مهد نامسآ  هم و  رهم و  هب  ار  وت  رهم 

مهد یمن  نآرق  هب  تساوگادخ ، زگره !

تسا نم  یتسه  وت ، مغ  رد  کشا  هرطق  کی 
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مهد یمن  ناشورخ  رحب  هب  ار  هرطق  نیا 

متسیرگ تیازع  مزب  هب  یکدوک  زا 

مهد یمن  نادنخ  لگ  دص  هب  ار  هیرگ  نیا 

ما هدوب  وت  سنا  سلجم  ریگ  هشوگ  نم 

مهد یمن  ناکما  ملاع  هب  ار  هشوگ  نیا 

ما هتسش  وت  يازع  کشا  هب  دوخ  مشچ  نم 

مهد یمن  ناویح  همشچ  هب  ار  مشچ  نیا 

ناتسآ كاخ  نم 
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" ممثیم ، " وت بیبح 

مهد یمن  ناهاش  رسفا  هب  ار  هبتر  نیا 

----------

ما هدید  ود  ره  کشا  هب  ما  هتشون  لزا  زور 

ما هدید  ود  ره  کشا  هب  ما  هتشون  لزا  زور 

ما هدیرخ  ار  وت  قشع  ملد  هرارش ي  اب  هک 

لد ياه  هرارش  رکش  وت  دای  هب  دئب  هلان 

ما هدید  تاکزو  سمخوت  يارب  دوب  هیرگ 

متروص هب  نک  هاگن  متورث  هتشگ  وت  مغ 

ما هدیشک  ار  وت  سکع  ما  هدید  کشرس  اب  هک 

نونج تمعن  رکش  هب  نوخ  جوم  هدید  لد و  رد 

ما هدیرد  نت  هب  هماج  ما  هدیشک  خر  هب  هجنپ 

مملاع ود  زا  ربخ  یب  ممغ  دوب  ما  یشوخ  لد 

ما هدیرب  لد  همه  زا  ما  هدرپس  رس  وت  هب  ات 

رت زارفرس  رهمز  ممجنا  نایم  هچ  رگ 

ما هدیمخ  دق  لاله  وت  لامج  هم  شیپ 

دوش رگا  دوش  یم  دور  تهرمه  هب  هک  لد 

ما هدیسر  بل  هب  ناج  وت  میرح  رتوبک 

مردامز ردپ ، مان  ندینش  زا  رت  شیپ 

ما هدینش  ار  وت  مان  مد  هب  مد  هظحل  هب  هظحل 
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ما هورم  افص و  هتشگ  تردارب  وت و  نحص 

ما هدیود  افص  هب  هگ  ما  هتفر  تورم  هب  هاگ 

ار وت  ّتبحم  گنس  مدز  رس  هب  و  ممثیم » »

ما هدیا  مارم و  یشم و  وت  يوک  هب  نونج  هدوب 

----------

تسادخ نوخ  همشچ  نیسح  يولگ  مخز 

تسادخ نوخ  همشچ  نیسح  يولگ  مخز 

تساهبنوخ ادخ  تاذ  طقف  ار  ادخ  نوخ 

تایح نآرق  هب  هداد  ولگ  نوخ  هکنآ ز 

تساطخ یناوخب  هتشک  رگا  ار  وا  هتشک 

تسوا كاچ  دص  رکیپ  رون  تایآ  فحصم 
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تسادج نت  زا  رس  نآ  وا  نسح  هنیآ 

ار قشع  هلسلس  میا  هّیرذ  همه  ام 

تسالبرک شطع  زا  يا  هلعش  ام  تنیط 

لیس داجیا  دنک  یم  کشا  ناراب  هعیش ز 

تسادخ نوخ  بلاط  نوخ  يایرد  هب  هعیش 

تفای ریشمش  مد  زا  دبا  تایح  هعیش 

تسالب ماج  هنشت  شطع  جوا  هب  هعیش 

دوش ینیسح  روش  روعش ، اب  دش  هک  روش 

تسایربک تفرعم  تفرعم ، اب  هیرگ 

نوخ يایرد  لد  رد  نیسح  لاصو  مزب 

تسادخ ات  ین  رس  زا  نیسح  جورع  ریس 

سب تسا و  حتف  هدنخ  وا  ناناوج  مخز 

تسایبنا همه  نوخ  شرغصا  یلع  نوخ 

دهد یم  ادن  شاف  قشع  رازین  ین  ره 

تساونین وا  گر  گر  دوب ، ینیسح  هک  ره 

نیسح نوخ  بآ ز  دروخ  مثیم "  " هیرگ

تساقب مزب  یقاس  نوخ ، جارعم  یناف 

----------

مدرک یم  راک  هچ  يرمع  هک  سرپم  نمز 

مدرک یم  راک  هچ  يرمع  هک  سرپم  نمز 
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مدرک یم  راگدرورپ  رضحم  هب  هنگ 

همه نیب  هک  رخب  ار  میوربآ  ایب و 

مدرک یم  راختفا  امش  ِّیتسود  هب 

وت ّتبحم  لفحم  رد  هتخوس  عمش  وچ 

مدرک یم  راثن  ار  دوخ  هدید ي  کشرس 

زییاپ ره  لصف  وت  يور  نشلگ  دای  هی 

مدرک یم  راهب  ار  ملد  غاب  ِنازخ 

ار مناهن  مغ  مّرحم  هام  عولط 

مدرک یم  راکشآ  مهس  هماج ي  هب 

شیوخ یلاسدرخ  نارودز  هدجس  يارب 

مدرک یم  رایتخا  ار  وت  كاخ  هشیمه 

وچ یکدوکز 
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داتفا یم  بآ  هب  مهاگن 

مدرک یم  راد  غاد  رگج  زا  تمالس 

مارح هام  دیهش  يا  دوبن  مارح  رگا 

مدرک یم  راحتنا  تا  یگنشت  دای  هب 

درب هانپ  ردپ  يوس  هب  هک  یکدوک  وچ 

مدرک یم  رارف  خزودز  وت  نماد  هب 

گرم رتسب  هب  تخر  هام  ندید  قوش  هب 

مدرک یم  راضتحا  يوزرآ  هشیمه 

« مثیم  » ما هداهن  ار  دوخ  صّلخت  نآ  زا 

مدرک یم  راچ  تشه و  تبقنم  فصو  هک 

----------

نیسح يوم  هب  هتسب  تانئاک ، یگدنز 

نیسح يوم  هب  هتسب  تانئاک ، یگدنز 

نیسح يوک  رئاز  تسادخ ، تیب  رئاز 

الب گنس  هب  هدنخ  دنز ، شنیبج  مخز 

نیسح يوضو  بآ  دوش ، یم  نیبج  نوخ 

تسادخ ضیف  ۀمشچ  شنت ، مخز  ۀمشچ 

نیسح يولگ  نوخ  تساقب  ار  اقب  بآ 

تسود گنس  نیبج ، رهم  لد ، عمش  الب ، ریت 

نیسح يور  بآ ز  تفرگ  نوخ  لزا ، زور 
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افو رهم و  ةویم  نانچمه  دنک  لذب 

نیسح يوس  هب  گنس  ودع ، دنارَپ  هچ  ره 

وا کشخ  بل  ود  زا  بآ  هدروخ  اقب  بآ 

نیسح يوج  ۀنشت  دبا  ات  دَوب  رضخ 

تسلا ماج  ۀنشت  نیسح ، کشخ  رجنح 

نیسح يوبس  تسم  تسلا ، نایسلجم 

؟ اجک ناروتس  مس  اجک ؟ ارهز  فحصم 

نیسح يوم  ةرط  اجک ؟ لتاق  ۀجنپ 

تسوا تایانع  فطل و  تسوه ، تاذ  تبهوم 

نیسح يوگ  هیثرم  دوش ، یم  رگا  مثیم » »

----------

تسا نوخ  شبان  هداب  لد و  قشع  رغاس 

تسا نوخ  شبان  هداب  لد و  قشع  رغاس 

تسا نوگلگ  شخر  هداب  نیا  زک  تسم  نآ  شوخ  رس 

تسالب گنس  زا  هتخاس  نونج  راوید  راچ 

تسا نوبغم  دهد  هک  ره  یهدن  شتشهب  هب 

قشع لفحم  رد  هک  دیشابن  عمش  زا  رتمک 

تسا نوناق  ندزن ، مد  ندس ، بآ  نتخوس ،

دسانشن اود  قشع  مغ  درد و  زج  هکنآ 

تسا نونمم  الب  ریشمش  هغیت  زا  شمخز 
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میدیدرگ ناهج  درگرب  همه  نیا  تهج  یب 

تسا نوریب  اه  هریاد  نیا  زا  قشع  هطقن 

درب دیاب  یلع  نبا  نیسح  كاخ  رب  هدجس 

تسا نویدم  وا  هب  راثیا  يراکادف و  هک 

يالصم ناماد  هب  هک  يزاب  قشع 
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لاصو

تسا نوخ  شیوضو  بآ  زامن  رهم  نیک  گنس 

مهدن نلاع  ود  هب  ار  شمغ  کشا  رهوگ 

تسا نوزفا  اهب  شیتسه  همه  زا  رهگ  نیک 

بارش مزب  الط ، تشط  یبن ، دنزرف  رس 

تسا نود  دیلپ و  هچ  تشز و  هچ  هک  ایند  هب  فا 

رب رد  ناناج  فک و  رب  ناج  هتسش و  نوخ  هب  نت 

تسا نوچ  اجنیا  هک  تفگ  ناوتن  قشاع  لاح 

« مثیم  » نک الب  برک و  يوس  هبعک  زا  يور 

تسا نوماه  نیا  رد  قاشع  لد  هاگ  هلبق 

----------

تسوت متام  ياه  لاس  اه  لاس 

تسوت متام  ياه  لاس  اه  لاس 

تسوت مّرحم  دبا  ات  اه  هام 

زوس ملاع  تسا  یشتآ  وت  مغ 

زور ره  دوش  یم  هزات  وت  غاد 

تسین وت  زوس  هنیس  ِهآ  نوچ  هآ ،

تسین وت  زور  ناسب  يزور  چیه 

 نیسح تسا  ملاع  وت  يالبرک 

نیسح تسا  مّرحم  تیاه  هظحل 
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تسوت هرازه  نانچمه  اهزور 

تسوت هراودای  مزب  یلد  ره 

وت متام  ِرادغاد  ادخ  يا 

وت مد  ِبحاص  وت ، ياهبنوخ 

تکشُم نوخ ، خرس  يارحص  كاخ 

تکشخ بل  هنشت  اه  بآ 

تسای لگ  الب  ياهراخ 

تساّبع كاچ  ْهنیس  اهرحب 

تسادخ تسد  هب  وت  رصن  ملَع 

تسادخ تسه  ِمامت  ِناب  هیاس 

دنگوس تمّرحم  لاله  هب 

دنگوس تمد  ِبحاص  مد و  هب 

تراصنا يافو  صولخ و  هب 

ترادملع ِيرادملع  هب 

شیوخ ربکا  لثم  هک  تمالغ  هب 

تخس شیتفرگرب 
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شیوخ رب  رد 

رپ وت  رهم  دش ز  هک  يریهز  هب 

رح تلجخ  هب  وت و  تشذگ  هب 

شنت مخز  هب  ربکا و  یلع  هب 

شندب دش  گرب  گرب  لگ  وچ  هک 

تشوماخ لفط  ِیّظلت  هب 

تشود رس  رب  هنشت  ْبل  حبذ 

وت هدیرد  نانس  زا  ِلد  هب 

وت هدیرب  افق  زا  رس  هب 

تنایرع كاخ ، يور  ِنت  هب 

تنابرق ِدیع  ِنادیهش  هب 

بنیز تمد  روآ  مایپ  هب 

بنیز تمَّرحم  رادساپ 

نیسح تسادن  نیا  زا  رپ  اج  همه 

نیسح تسادخ  وت  رادملع  هک 

دنمسق مه  وت  اب  هک  یناقشاع 

دنملع نیا  ياپ  ياه  نز  هنیس 

وت مد  ناربمیپ  کشرس  يا 

وت ِمک  ازج ، فص  ات  اه  کشا 

تمرک رب  هشیمه  مثیم »  » مشچ
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تمرح ِرفاسم  شکشا  لیس 

----------

نیسح الب  ره  رپس  هدش  اپ  هب  ات  رس 

نیسح الب  ره  رپس  هدش  اپ  هب  ات  رس 

نیسح البرک  يوس  هب  دور  یم  هکم  زا 

نکر راچ  هبعک  افص ، هورم  ماقم ، مزمز 

نیسح ای  دنرآرب : هلان  هنیس  زوس  زا 

شرع هب  دسر  یم  ادن  هکم  ياه  هوک  زا 

نیسح ادص : کی  همه  دننز  یم  دایرف 

شود هب  دشک  یم  ادخ  يارب  رس  راگنا 

؟ نیسح اجک  بشما  دور  یم  باتش  نیا  اب 

تسا ربکا  سابع و  تماق  دق و  هب  شمشچ 

نیسح اعد ، بل  رب  دراد و  کشا  هدید  رد 

جوم هب  ادرف  هلفاق  نایم  بشما 
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نوخ

نیسح ادخ  اب  نخس  غیت ، ریز  هب  دیوگ 

دینک رذح  بشما  رفس  نیا  زا  اه  هقان  يا 

نیسح اه  هزین  رس  هب  دور  شرس  مسرت 

نوخ لیس  هوک ، زا  دشوج و  کشا  گنس ، زا 

نیسح ادج ، نازیزع  دوش ز  یم  هک  يزور 

دور یم  نابایب و  هب  رس  هداهن  بشما 

نیسح افق ، زا  دوش  هدیرب  شرس  ادرف 

اونین رازین  وچ  هلان  رآ  رب  مثیم » »

نیسح اونین  يوس  هب  دنک  رفس  بشماک 

----------

نم مربمغیپ  دنزرف  نآرق  حور  ادخ  رّس 

نم مربمغیپ  دنزرف  نآرق  حور  ادخ  رّس 

نم مربکا  هللاراث  یهلا  نسُح  تآرم 

مراگدرورپ تآرم  مراگن  نوخ  زا  يور  اب 

نم مرس  نید  رکیپ  رب  دوخ  رس  یب  رکیپ  اب 

متاجن کلف  رشح  ات  متّآیس  ةدنیوش 

نم مرگنل  مه  کلف  مه  نافوط  مشخ  مه  جوم  مه 

نینوخ يور  زا  رگنشور  ار  نامز  نارگنشور 

نم مربهر  هدنامرف و  ار  ناهج  ناگدازآ 
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تیاده هار  حابصم  نایصع  حول  ةدنیوش 

نم يروای  ار  مولظم  ملاظ  ملظ و  ةدنبوک 

منوخ نوهرم  مالسا  منورد  رد  قح  رارسا 

نم مروحم  ار  دیحوت  منوگ  هلال  ةرهچ  اب 

تمارک مغیت  ریز  رد  تماما  منوخ  جوم  رد 

نم مرگنشور  دیشروخ  تمایق  ات  ین  كون  رب 

منیسح میادخ  نوخ  منیعرون  یفطصم  رب 

نم مردام  نیا  دنزرف  ارهز  تسد  ةدرورپ 

مرونت رد  یهلا  هجو  مرون  هللا و  تآرم 

نم مرتسکاخ  يور  هگ  دمحا  شود  رس  رب  هگ 

مکشخ لخن  ةویم  هگ  منوخ  رحب  رهوگ  هگ 

رس باتفآ  هگ 
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نم مرز  تشط  هام  هگ  ین 

هراپ هراپ  رکیپ  اب  هرامه  نوخ  مزلق  رد 

نم مرگنسمه  ماگمه و  نازیتس  ملاظ  لیخ  اب 

مراد ههام  شش  زابرس  مرای  داتفه  نیب  رد 

نم مرغصا  یلع  نوخ  زا  ور  خرس  ادخ  شیپ 

میادخ لیتق  رخآ ، میاهبنوخ  ادخ  دشاب 

نم مرشحم  نماد  ات  اه  لد  دنوادخ  يرآ 

هرهچ هب  نوخ  ۀیآ  مه  بل  رب  فهک  ةروس  مه 

نم مرهاوخ  تبحصمه  هدیرب  يولگ  زا  مه 

نک يرعاش  ام  فصو  رد  نک  يرتسگانث  مثیم ) )

نم مرواد  رضحم  رد  تعیفش  رشحم  يادرف 

----------

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  رس ،

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  رس ،

وت يانشآ  هدش  ات  لد  هدیرب  همه  ز  لد ،

هتخوس ِمایخ  هنیس : هتخیر ، ِتارف  هدید :

وت ياون  ین  ین  کی  نم  ناوختسا  ره  هتشگ 

رگا دوب  بجع  هن  نیا  رت ، مشچ  کشخ و  رجنح 

وت يارب  دنک  هیرگ  نوخ ، هدید  ْبآ  ِرجنخ 

ادف ار  وت  منت  ناج و  ادخ  ادخ  ملد  رکذ 
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وت يالبرک  هب  هنشت  ادج  دوش  مرس  شاک 

شطعلا گناب  هب  شوگ  هگلتق  يوس  هب  مشچ 

وت ياه  همیخ  شتآز  يا  هرارش  مسفن  ره 

ادف تملاع  همه  يا  ادج  ندب  زا  ترس  يا 

وت ياهبنوخ  هدمآ  ادخ  ِسدقم  ِتاذ 

فص هب  فص  تسد  هب  هزین  ، فرط ره  هداتس  مصخ ،

وت ياج  هب  ام  هنیس  فده  يدش  یم  هک  شاک 

هدزرس گنس  هب  گنس ، هدمآ  هلان  هب  هوک 

هدش ات 
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وت يامن  ادخ  يور  نوخ  هب  وشتسش 

ترس ِندیرب  ِدعب  ترکیپ  ناج و  يادف 

وت ياشگ  هرگ  تسد  دش  هدیرب  رگد  هچ  زا 

تمغ زا  هدیشک  زان  تملاع  مامت  هک  يا 

وت ياپ  هب  دنکشرس  تمثیم »  » هک یتیانع 

----------

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  رس ،

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  رس ،

وت يانشآ  هدش  ات  لد  هدیرب  همه  ز  لد ،

هتخوس ِمایخ  هنیس : هتخیر ، ِتارف  هدید :

وت ياون  ین  ین  کی  نم  ناوختسا  ره  هتشگ 

رگا دوب  بجع  هن  نیا  رت ، مشچ  کشخ و  رجنح 

وت يارب  دنک  هیرگ  نوخ ، هدید  ْبآ  ِرجنخ 

ادف ار  وت  منت  ناج و  ادخ  ادخ  ملد  رکذ 

وت يالبرک  هب  هنشت  ادج  دوش  مرس  شاک 

شطعلا گناب  هب  شوگ  هگلتق  يوس  هب  مشچ 

وت ياه  همیخ  شتآز  يا  هرارش  مسفن  ره 

ادف تملاع  همه  يا  ادج  ندب  زا  ترس  يا 

وت ياهبنوخ  هدمآ  ادخ  ِسدقم  ِتاذ 

فص هب  فص  تسد  هب  هزین  ، فرط ره  هداتس  مصخ ،
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وت ياج  هب  ام  هنیس  فده  يدش  یم  هک  شاک 

هدزرس گنس  هب  گنس ، هدمآ  هلان  هب  هوک 

وت يامن  ادخ  يور  نوخ  هب  وشتسش  هدش  ات 

ترس ِندیرب  ِدعب  ترکیپ  ناج و  يادف 

وت ياشگ  هرگ  تسد  دش  هدیرب  رگد  هچ  زا 

تمغ زا  هدیشک  زان  تملاع  مامت  هک  يا 

وت ياپ  هب  دنکشرس  تمثیم »  » هک یتیانع 

----------

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  رس ،

وت ياپ  كاخ  هدش  ات  رس  هدیشک  کلف  هب  رس ،

وت يانشآ  هدش  ات  لد  هدیرب  همه  ز  لد ،

هتخوس ِمایخ  هنیس : هتخیر ، ِتارف  هدید :

وت ياون  ین  ین  کی  نم  ناوختسا  ره  هتشگ 

هن نیا  رت ، مشچ  کشخ و  رجنح 
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رگا دوب  بجع 

وت يارب  دنک  هیرگ  نوخ ، هدید  ْبآ  ِرجنخ 

ادف ار  وت  منت  ناج و  ادخ  ادخ  ملد  رکذ 

وت يالبرک  هب  هنشت  ادج  دوش  مرس  شاک 

شطعلا گناب  هب  شوگ  هگلتق  يوس  هب  مشچ 

وت ياه  همیخ  شتآز  يا  هرارش  مسفن  ره 

ادف تملاع  همه  يا  ادج  ندب  زا  ترس  يا 

وت ياهبنوخ  هدمآ  ادخ  ِسدقم  ِتاذ 

فص هب  فص  تسد  هب  هزین  ، فرط ره  هداتس  مصخ ،

وت ياج  هب  ام  هنیس  فده  يدش  یم  هک  شاک 

هدزرس گنس  هب  گنس ، هدمآ  هلان  هب  هوک 

وت يامن  ادخ  يور  نوخ  هب  وشتسش  هدش  ات 

ترس ِندیرب  ِدعب  ترکیپ  ناج و  يادف 

وت ياشگ  هرگ  تسد  دش  هدیرب  رگد  هچ  زا 

تمغ زا  هدیشک  زان  تملاع  مامت  هک  يا 

وت ياپ  هب  دنکشرس  تمثیم »  » هک یتیانع 

----------

نوخ نیا  تسا  اروشاع  خرس  کشرس 

نوخ نیا  تسا  اروشاع  خرس  کشرس 

نوخ نیا  تساربک  بنیز  شورخ 
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مالسا ياه  گر  رد  رشح  ات  ناور 

نوخ نیا  تسارهز  يوسیگ  باضخ 

----------

تسا نیسح  ياپ  فک  كاخ  مرس 

تسا نیسح  ياپ  فک  كاخ  مرس 

تسا نیسحیارحص  نونجم  ملد 

كاپ لگ  گرب  نوچ  ما  هدنورپ  دوب 

تسا نیسح  ياضما  هدنورپ  نیا  رد 

ملاع نابوخ  ینازرا  تشهب 

تسا نیسح  ياشامت  نم  تشهب 

دیدنبن ار  ممشچ  گرم  تقو  هب 

تسا نیسح  يامیس  هب  نم  مشچ  هک 

نم لد  دشاب  میتسه  مامت 

تسا نیسح  يّالوت  زا  زیربل  هک 

مرادن ییاّنمت  ملاع  نیا  رد 

تسا نیسح  ياّنمت  میاّنمت 

دیراین نم  ربق  رهب  زا  غارچ 

تسا نیسح  يابیز  يور  مغارچ 

رشحم يادرف  رد  هک  تروص  نآ  شوخ 

تسا نیسح  ياپ  فک  شقن  نآ  رب 
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متفرگ وخ  مئاد  هیرگ  اب  نآ  زا 

تسا نیسح  يّالجت  ّرُد  مَکشا  هک 

لد نآ  هک  دشاب  ادخ  ياج  یلد 

تسا نیسح  يّالجت  رون  زا  رپ 

تمایق زور  زا  مدیناسرتن 

تسا نیسح  يالاب  ّدق و  تمایق 

----------

تسوا هدنز  قشع  هک  يدیهش  هب  ام  مالس 

( حدم ) تسوا هدنز  قشع  هک  يدیهش  هب  ام  مالس 

تسوپ گر و  رد  هدیود  شیادخ  نوخ  هک  یسک 

ادخ هدیرفآ  هچ  نآ  ادخ و  تاذ  مالس 

تسومه نوخ  هب  اه  قلخ  يوربآ  هک  وا  رب 

تسادهشلادیس هک  يدیهش  هب  ام  مالس 

تسوخ دمحم  تلوص و  یلع  لالج و  ادخ 

شدیجمت دننک  وم  ره  رس  زا  کئالم 

تسوم رس  ره  ناور ز  شیادخ  رکش  دمح و  هک 

دنیوگ یم  نیسح  ای  نم  یتسه  مامت 

تسود رتهب  تشادن  وا  زا  مه  يادخ  نم ، هن 

شناشطع ناکچ و  نوخ  هرجنح  مخز  ز 

همزمز دنلب 
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تسوه ّالا  هلا  ال 

دنتشک افق  زک  هآ  ار  همطاف  زیزع 

دنتشک اه  لتق  عاونا  هب  غیت  هب  سب  هن 

**********

-----------------------

تسین مغ  زج  ارم  وت  یب  ناهج  ود  ره  يداش 

تسین مغ  زج  ارم  وت  یب  ناهج  ود  ره  يداش 

تسین مک  مّنهج  شباذع ز  وت  یب  ّتنج 

يراذگب مرسب  اپ  رگا  گرم  مد  رد 

تسین مدکی  نآ  ینیریش  هب  دیواج  رمع 

تسا وت  قشاع  لد  هک  ار  ادخ  برق  مرح 

تسین مرحم  شسدقلا  حور  هک  تسا  یتیب  هفرط 

میوگ مدننز  هنعط  نایمدآ  راذگب 

تسین مدآ  دناوخن  وت  يوک  گس  ار  دوخ  هک  ره 

شلیس خزود  شتآ  یشُماخ  رب  تسین 

تسین من  شمشچ  هب  هک  ره  تمغ  کشا  می  زا 

تساپب وت  ياول  تسه ، ادخ  یئادخ  ات 

تسین مچرپ  نیا  ظفاح  ادخ ، تسد  زج  هکنآز 

دنناد مدآ  ملاع و  مه  دناد و  ادخ  مه 

تسین ملاع  نیا  رد  وت  قشع  تیار  زجب  هک 
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تمغ دنرادن  هکنانآ  ینازرا  خزود 

تسین مغ  خزود  شتآز  ارم  چیه  تمغ  اب 

نیسح تسا  وت  ةدکمتام  همه  یتسه  کلم 

تسین متام  نیا  زا  یلاخ  ناهج  کلم  زا  ییاج 

دنهدن سک  ره  هب  وت  يازع  کشا  رهوگ 

تسین متاخ  نتشاد  فرش  ار  نمرها 

مد همه  دیاب  وت  حورجم  رکیپ  رب  هیرگ 

تسین مهرم  نیا  زا  هب  ار  تنت  تاحارج  هک 

سب دهاوخ و  ار  وت  وت ، زک  یسک  تسا  وت  لئاس 

تسین مهرِد  بلط  رد  وت  بلاط  دش  هکنآ 

درک ُرپ  ار  ادخ  کُلم  وت  یمولظم  ِداد 

اب هک  تسین  یملاع 
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تسین مهرَد  تمغ ، دای 

یتسناد یم  هک  ریت  فده  يدرک  هنیس 

تسین مرکا  ّیبن  نید  وت  گرم  یب  هدنز 

نوخ مزلق  رد  وت  دننامه  یمولظم  چیه 

تسین می  رانک  هنشت  يولگ  اب  ادجرس 

شماک رد  نابز  راد ، رس  دنُّرِبب  وگ 

تسین مثیم »  » بل هب  یئانث  وت  حدم  ریغ 

----------

تسا نیسح  اه  لد  هنیس  رارش 

تسا نیسح  اه  لد  هنیس  رارش 

تسا نیسح  ارحص  نماد  راهب 

یمالس رکذ  دوب  شمخز  ره  هب 

تسا نیسح  ارهز  همانترایز 

تساهنت لادوگ  هشوگ  رد  وگم 

تسا نیسح  اب  ملاع  قلخ  مامت 

تسوا تبرت  رد  افش  هک  یماما 

تسا نیسح  اهنت  مسق ، ربمغیپ  هب 

رشحم زور  تقلخ  لک  تاجن 

تسا نیسح  ای  کی  اسر  دایرف  هب 

نوخ زا  تفرگب  وضو  هک  يدیهش 
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تسا نیسح  اروشاع  رهظ  لتقم  هب 

هتشون نمؤم  ره  بلق  يور  هب 

تسا نیسح  الوم  ینمؤم ، ره  رب  هک 

جارعم لاب  هعیش  هب  هداد  ادخ 

تسا نیسح  ات  نوخ  زا  هعیش  جورع 

رشح یکیرات  زا  تسین  یساره 

تسا نیسح  ارحص  نیا  زبس  غارچ 

ملاع لها  مامت  يا  دینادب 

تسا نیسح  ابقع  نیسح ، ایند  ارم 

" مثیم  " يالوم ربهر و  ماما و 

تسا نیسح  ایند  نآ  ایند و  نیا  رد 

----------

هناور مکشا  کلف  رب  مرارش 

هناور مکشا  کلف  رب  مرارش 

هنایشآ نوخ  می  رد  متفرگ 

لد هلان ي  ادیهشاو  مدیهش 

هنارت میانیسحاو  منیسح 

ار اهراخ  مامت  وس  کی  منز 

هناشن مریگ  ملگ  غاب  زا  هک 

دیلانب نم  اب  اه  گنس  يا  الا 
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هنابز شتآ  دشک  مهآ  زا  هک 

هدیرب ياه  گر  هب  نم  زا  ریغ  هک 

هنایزات ریز  هسوب ، هداهن 

كاخ رد  دنتفخ  همه  منارازُه 

هناش هب  مراد  مغ  هوک  نارازه 
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وا یب  تسا و  نوخ  می  رد  مناور 

هناور مدیدرگ  ماش  يوس  هب 

مصخ دشک  یم  اباب  شعن  رانک 

هنادزان لفط  زان  یلیس  هب 

دروخ هرگ  لتاق  هجنپ ي  اغیرد 

هناش درک  ارهز  هک  ییوم  نآ  رب 

تنیسح رهب  نک  هیرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

هناور شقلح  زا  تسوت  نوخ  هک 

میوش هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

هناد هناد  گشا  هب  ار  دوخ  لُگ 

« مثیم  » گشا ناشفیب  يراکهنگ 

هناهب توفع  رب  تسین  نیا  زج  هک 

----------

تسا نیسح  مناناج  ناج و  يافش 

تسا نیسح  مناناج  ناج و  يافش 

تسا نیسح  منامرد  درد و  بیبط و 

متفرگ نآرق  اب  سنا  ور  نآ  زا 

تسا نیسح  منآرق  حور  مدید  هک 

متاکز جح و  هزور و  زامن و 

تسا نیسح  منامیا  لک  هکلب  هن ،
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؟ تجاح هچ  مناملغ  روح و  دلخ و  هب 

تسا نیسح  مناملغ  روح و  دلخ و  هک 

ربق یکیرات  رد  هک  مدنخ  نآ  زا 

تسا نیسح  منایرگ  مشچ  غارچ 

وا تماق  زا  يا  هیاس  تمایق 

تسا نیسح  منازیم  رشح و  طارص و 

تسوا ما  یتسه  مامت  مچیه  رگا 

تسا نیسح  منامیلس  مروم ، رگا 

متارف رثوک  البرک ، متشهب 

تسا نیسح  مناتسلگ  مغاب ، ملگ ،

لد رب  تسا  یغاد  ارم  شمخز  ره  ز 

تسا نیسح  منازوس  بلق  رارش 

متشون تروص  رب  هدید  کشا  ز 

نم کشا  شقن  هک 
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تسا نیسح " مناج  "

مدینش ار  مکیلا » دهعَا  ملَا 

تسا نیسح  منامیپ  دهع و  مامت 

" مثیم  " وت هار  زا  دنسرپ  رگا 

تسا نیسح  منایاپ  زاغآ و  وگب 

----------

وت يالبرک  هب  زاب  مدمآ  هک  ادخ  رکش 

وت يالبرک  هب  زاب  مدمآ  هک  ادخ  رکش 

وت ياونین  ین  نوچ  منز  لد  زوسز  هلان 

ما هدیشک  رفس  جنر  ما  هدیرب  نطوز  لد 

وت يارسمرح  عمش  ما  هدید  غارچ  هتشگ 

نم تشرس  تیتسود  نم ، تشونرس  وت  رهم 

وت يافص  اب  تبرت  نم  تشهب  همه ي  يا 

ما هدید  هب  هدب  گشا  ما  هنیس  هب  نکف  هلعش 

وت يارب  منک  هیرگ  مد  هب  مد  هک  هدب  زوس 

مخز هب  مرگن  یم  اه  گنس  ریز  هب  هاگ 

وت يادص  مونش  یم  اه  هزین  كونز  هاگ 

منک لد  زوسز  هیرگ  منک ، لصّتم  هلان ي 

وت ياه  مخز  مهرم  هدش  ما  هدید  ود  گشا 

هگلتق رانک  هب  ات  هر  درگز  ما  هدمآ 
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وت ياعد  ياه  همزمز  مونشب  هنشت  بل  زا 

همطاف روضح  هب  ات  همقلع  هب  ما  هدمآ 

وت يافو  اب  یقاس  يوزاب  هب  منز  هسوب 

تردام مشچ  ود  شیپ  ترس  ندیرب  تقو 

وت يایح  یب  لتاق  فک  رد  تسیرگ  غیت 

يا هلالس  ار  يا  هلالز  رت  خرس  وت 

وت يابرلد  تروص  دش  باضخ  نوخ  هب  ارچ 

وت غاد  يور  هب  غاد  وت  مخز  يور  هب  مخز 

وت يالبرک  هّصق ي  زا  مثیم »  » لخن هتخوس 

----------

وت يالبرک  هب  زاب  مدمآ  هک  ادخ  رکش 

وت يالبرک  هب  زاب  مدمآ  هک  ادخ  رکش 

وت ياونین  هب  ین  نوچ  منز  لد  زوسز  هلان 

ما هدیشک  رفس  جنر  ما  هدیرب  نطوز  لد 

وت يارسمرح  عمش  ما  هدید  غارچ  هتشگ 

نم تشرس  تتّبحم  نم  تشونرس  وت  رهم 

همه يا 
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وت يافصاب  تبرت  نم  تشهب  ي 

ما هدید  هب  هدب  گشا  ما  هنیس  هب  نزب  هلعش 

وت يارب  منک  هیرگ  مد  هب  مد  هک  هدب  زوس 

وت نوخ  هب  مرگن  یم  اه  گنس  ریز  هب  هاگ 

وت يادص  مونش  یم  اه  هزین  كونز  هاگ 

منک لد  زوسز  هیرگ  منک  لصّتم  هلان ي 

وت ياه  مخز  مهرم  دوب  ما  هدید  ود  گشا 

هگلتق رانک  هب  ات  هر  درگز  ما  هدمآ 

وت ياعد  همزمز ي  مونشب  هنشت  بل  زا 

همطاف روضح  هب  ات  همقلع  هب  ما  هدمآ 

وت يافو  اب  یقاس  يوزاب  هب  منز  هسوب 

تردام مشچ  ود  شیپ  ترس  ندیرب  تقو 

وت يایح  یب  لتاق  فک  رد  تسیرگ  غیت 

يا هلالس  ار  لوسر  يا  هلالز  خرس  وت 

وت يابر  لد  تروص  دش  باضخ  نوخ  هب  ارچ 

ام غاد  يور  هب  غاد  وت  مخز  يور  هب  مخز 

وت يالبرک  هّصق ي  زا  مثیم »  » لخن هتخوس 

----------

دوش یمن  مک  نامز  تشذگ  اب  وت  روش 

دوش یمن  مک  نامز  تشذگ  اب  وت  روش 
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دوش یمن  ملاع  هنیس  ادج ز  تغاد 

دنا هتشون  تنانک  هیرگ  ِمشچ  کشا  اب 

دوش یمن  منهج  فیرح  ام  کشا  زج 

نوخ هام  دندرگ  همه  اه  هام  هک  مریگ 

دوش یمن  مّرحم  هب  وت  نوخ  ناربج 

تسوت کشا  يایرد  همه  ام  مشچ  رشح ، ات 

دوش یمن  مک  نآ  زک  تسا  یتمحر  ِرحب  نیا 

البرک هب  دیایب  تشهب  زا  تساوخ  یم 

دوش یمن  مدآ  نزهر  هنرگو  مدنگ ،

تسکش ار  خرچ  رمک  تمغ  ینیگنس 
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دوش یمن  مخ  وت  يوربا  هک  یتسیک  وت 

ام يارب  دشابن ، هلان  هآ و  کشا و  ات 

دوش یمن  مهارف  قشع  طاسب  زگره 

دننک ادج  ار  شرس  راب  رازه  دص  رگ 

دوش یمن  مد  کی  وت  ادج ز  شلد  هعیش 

سنا نج و  تادابع  ضایر  يزبسرس 

دوش یمن  ملسم  هعیش  مشچ  کشا  یب 

شتروص هب  دنیشنن  البرک  درَگ  ات 

دوش یمن  مثیم »  » تمسق تشهب ، زگره 

----------

تفرگ رب  رد  دبا  ات  ار  نامز  تروشاع  روش 

تفرگ رب  رد  دبا  ات  ار  نامز  تروشاع  روش 

تفرگ رد  تمایخ  خرس  هلعش  زا  رهپس  ُهن 

لزا زور  زا  میدرک  تمغ  فقو  ار  هیرگ 

تفرگ رغاس  ام  کشا  رپ  هدید  زا  نامسآک 

تخوس وت  لفط  نماد  ات  اه  همیخ  رارش  زا 

تفرگ رب  رد  ار  دیشروخ  نامسآ  ات  نآ  دود 

رگدادیب تما  نیا  نم ، ياو  يا  نم ، ياو 

تفرگ ربمغیپ  لآ  زا  ماقتنا  یمرج  هچ  اب 

نوخ يایرد  رد  خرچ  زا  دتفوا  دیشروخ  تساوخ 
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تفرگ ربکا  هللاراث  خر  ات  نوخ  هدرپ 

دیرب ار  نآرق  سأر  لتاق  هک  یتسد  نامه  اب 

تفرگ رجعم  نینمؤملاریما  تخد  رس  زا 

تارف بنج  رد  هک  دش  دیاب  هتشک  نآ  هتشک 

تفرگ رجنخ  مد  زا  بآ  شا  هدیکشخ  رجنح 

دیرخ ار  قح  یتسه  درک و  فقو  ار  دوخ  ِتسه 

تفرگ رس  زا  یگدنز  نید و  هار  رد  رس  داد 

اه هسوبلگ  ترثک  رد  مگ  دنتشگ  اه  مخز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2574 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگ رکیپ  نینزان  نآزا  هسوب  بنیز  هک  سب 

گنس ریت و  غیت و  ریشمش و  همه  نآ  مخز  دعب 

تفرگ رپرپ  لگ  نآ  زا  بالگ  مه  نابسا  ّمس 

دنلب گناب  اب  درک  ربکا  غاد  زا  اه  هیرگ 

تفرگ رتسگ  متس  مصخ  هدنخ  زا  تیلست 

البرک تشد  هب  اروشاع  نینوخ  تضهن 

تفرگ رغصا  یلع  دنخبل  يزوریپ ز  زمر 

لزا زور  زک  درب  یپ  ناوت  شنیماضم  زا 

تفرگرب نادیهش  نوخ  زا  مئاد  مثیم "  " لخن

----------

تسا نیسح  منامرد  درد و  بیبط و 

تسا نیسح  منامرد  درد و  بیبط و 

تسا نیسح  منامیا  نید و  مامت 

مراد سنُا  نآرق  هب  مئاد  نآ  زا 

تسا نیسح  منآرق  ناج  مسج و  هک 

متارف رثوک  البرک ، متشهب 

تسا نیسح  منازیم  رشح و  طارص و 

ربق یکیرات  رد  هک  مراد  نیقی 

تسا نیسح  منایرگ  مشچ  ِغارچ 

تسا ناوخ  هضور  لبلب  گشا و  نم  لگ 
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تسا نیسح  مناتسب  غاب و  راهب و 

راک هنگ  مراک  هنگ  مراک  هنگ 

تسا نیسح  منارفغ  وفع و  دیما و 

دیسرپب منایاپ  زاغآ و  زا  رگ 

تسا نیسح  منایاپ  زاغآ و  همه 

کشا دوب  محورجم  بلق  يافش 

تسا نیسح  منارجه  ِدرد  ياود 

ار ادخ  منیب  یمن  نم  هتفگ  هک 

تسا نیسح  مناحبس  ّیح  لامج 

میوا يوک  يادگ  مهاش ، رگا 

تسا نیسح  منامیلس  مروم  رگ  و 

ناماد هدولآ  مثیم »  » نم ما  یک 

تسا نیسح  مناماد  ریهطت  همه 

----------

راداد رضحم  هب  مداتس  حبص  عولط 

راداد رضحم  هب  مداتس  حبص  عولط 

راگنز لد  حول  میوشب ز  زامن  اب  هک 

میاهبل تشگ  ریبکت  هماقا و  زا  سپ 

راب رهوگ  هروس  دمح و  هملسب و  رکذب 

زاغآ نامه  رد  هک  مدومن  دمح  عورش 
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راید رهش و  هب  مدز  ندیرخ  هناخ  رکف  هب 

يوک هِّلحم و  ره  هب  مدیسر  وچ  نیعتسن  هب 

رادید یمدرک  دوب  ون  ۀناخ  هچنآ  ره 

مدیدنسپ ار  هناخ  یکی  میقتسم  هب 

راوشد نآ  دیرخ  میارب  دوب  کیلو 

منهد رد  نیّذلا  طارص  دوب  زونه 

متفرگ ضرق  لوپ ، هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2577 

http://www.ghaemiyeh.com


رایسب ناتسود  ز 

نالک لوپ  هب  نّیلاضلاالو  يادا  زا  سپ 

راپسهار راهچ  تصش و  رضحم  هب  مدش 

هلمج نیا  متشون  مدیسر  هک  لق  ظفل  هب 

راک رخآ  ربارب  دمآ  دنس  اب  تبث  هک 

يراج مبل  رب  تشگ  دحا  ظفل  هک  نیمه 

راوید رد و  زا  گنر  دش  همه  اه  قاطا 

نم مدوب  هتفگن  ار  دمص  ظفل  زونه 

راب مشود  زارف  رب  یشک  ساسا  دش  هک 

مدیچ ار  ساسا  مدیسر  هک  دلی  مل  هب 

رادلد تعلط  وچ  مّظنم  قاطا  ره  هب 

دلوی ملو  رد  درب  ارم  هک  يا  هناخ  هچ 

راتفگ ای  رکف  هب  دجنگن  هک  یملاع  هب 

مداتفا رکف  هب  مخ  مدش  عوکر  رد  وچ 

رازاب زا  مرایب  ناشاک  یلاق  دنچ  هک 

مدروآ هناخ  هب  مدیرخ  شرف  هدجس  هب 

رای ضراع  غاب  وچمه  نآ  لگ  ره  دوب  هک 

هللا ّالا  هلا  نا ال  دهشا  متفگ  وچ 

رابکی یمهداتفوا  روس  نداد  رکف  هب 

لیماف یمامت  هلوسر  هدبع و  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2578 

http://www.ghaemiyeh.com


رابک دروخ و  ما ز  هناشاک  دراو  دندش 

تاولص ۀمغن  دوب  منهد  رب  زونه 

راشرس یشوخ  يداش و  زا  ما  هنیس  تشگ  هک 

مداتفا زامن  دای  هب  مالس  سپ 

راداد ترضح  لوبقم  يزامن ، بجع 

شرف هن  دوب  هناخ  هن  مامت و  تشگ  زامن 

رادنپ نآ  راچد  مدوب  هدز  کلف  نم 

منک راگدرک  هاگرد  هب  هک  دوب  اور 

رافغتسا زامن  نیا  زا  هبترم  رازه 

وفعلا نم ، يادخ  نم ، دمص  نم ، هلا 

رازگ زامن  نیا  خزود  قحتسم  تسه  هک 
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لوغشم ینک  دوخ  هب  ار  ملد  هک  دوش  یم  هچ 

رانید مهرد و  هن  دشاب  وت  رهم  قرغ  هک 

تسایند نیا  ریسا  نم  لد  هک  يدهاش  وت 

رادرب نآ  ياپ  تارسا ز  دنب  وت  ایب 

ریسا وت  ّتبحم  رد  دوب  هک  هدب  یلد 

راچد تسا  مهرد  ریجنز  هب  هک  یلد  نآ  هن 

هظحل ره  زامن  رد  دوب  هک  هدب  یلد 

رات بش  یهایس  حبص و  ةدیفس  ره  هب 

منک هک  دوب  اور  مدناوخ  هک  زامن  نیا  زا 

رارقا میزامن  یب  رب  وت  هاگداد  هب 

یشخب دوخ  نیسح  زامن  هب  ارم  رگم 

ران ةرارش  دوب  مزامن  رجا  هن  رگ  و 

زامن تقو  هک  يا  هدنب  نامه  تسیک  نیسح 

راسی نیمی و  زا  تشگ  الب  ریت  ناشن 

نیسح خرس  زامن  زا  دوب  هدنز  زامن ،

راثن درک  هدجس  هب  ار  دوخ  رجنح  نوخ  هک 

عوکر نیتدجس و  ریبکت و  ّتین و  مایق و 

رارقتسا تفرگ  لتقم  هب  زامن  نآ  زا 

تسب تماق  ریت ، شیپ  نوخ  تفرگ ز  وضو 

راثیا نینچ  زا  دش  ّریحت  قرغ  زامن 
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وا رب  مخز  هزین  ریت و  زا  ردق  نآ  دیسر 

راهب لصف  هب  لگ  غاب  نوچ  همه  شنت  دش  هک 

شندب نینزان  رس ز  ادج  تشگ  هدجس  هب 

رارکت ار  زامن  مالس  درک  هزین  هب 

تسکش ار  زامن  اّما  دش  هدیرب  شرس 

راداد قلاخ  رکذ  بل  هب  تشاد  هرامه 

ودع گنس  هدجس  رهُم  نیبج ، نوخ  وضو ز 

رای ةولج  باوج ، کئاضقب  ًاضر  اعد 

هب
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نیسح زامن  تضهن و  فده و  بتکم و 

رافغ ای  شخبب  رسارس  هعیش  هانگ 

ار مثیم »  » زامن شزامن  هب  نک  لوبق 

راهچ تشه و  حور  هب  ربمیپ  كاپ  ناج  هب 

----------

شنامرد دوب  درد  نامه  درد  قشاع 

شنامرد دوب  درد  نامه  درد  قشاع 

شناج يامُه  زاورپ  رپ  ددرگ  مخز 

قیرط ّیط  زا  سپ  هک  یشود  هب  هناخ  نآ  مزان 

شنامهم نوخ ، مَی  رد  دنک  وت  قشع  غیت 

توکلم زا  درذگ  شجورع  هک  قشاع  حور 

شنادنز نت  هنال  دوب  تسا و  قشع  غرم 

نیسح ، تسا نیسح  ، تسا نیسح  ، تسا نیسح  نیا 

شنایرع نت  حور ، دهد  دیحوت  هب  هک 

ششطع دای  هب  هلعش  دشک  رحب  هنیس 

شناشطع ِبل  ِغاد  دوب ، بآ  لد  رب 

یحو هسوب  زا  سپ  هک  نآرق  يراق  نآ  تسوا 

شنادند بل و  رجا  دوب ، بوچ  هسوب 

دنز جوم  وس  همهزا  بضغ  هک  رشحم  زور 

شناماد زا  دوب  يراج  هعساو ، تمحر 
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ددنب تعافش  رهب  رمک  وچ  نازیم  ياپ 

شناسحا زا  عمط  مه  وا  لتاق  دربن 

ولگ نوخ  زا  دوب  هرطق  ود  وفع  تمحر و 

شنادیم زا  يا  هشوگ  دوب ، رشح  تعسو 

داتسا مواقم  درک و  رپس  هنیس  نانچ  نآ 

شناکیپ زا  نت  مخز  هرگ ، دروخ  مه  هب  هک 

داد ینابرق  ود  داتفه و  ینابرق و  تشگ 

! شنابرق ناهج ، قلخ  همه  ناج  ام ، ناج 

"! مثیم ، " ارهز فحصم  نآ  دش  تایآزرپ 

اب هک  سب 
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شنآرق نت ، هب  دنتشون  ریت 

----------

ینک مرواب  مرک  رگا ز  ماوت  دبع 

ینک مرواب  مرک  رگا ز  ماوت  دبع 

ینک مرس  ملاع  هک ز  هنب  مرس  رب  اپ 

بآ هرطق  هرطق  نک ، هتخوس  عمش  وچمه  ای 

ینک مرتسکاخ  هک  شخبب  يا  هلعش  ای 

ما هدرک  هیرگ  تنت  ياه  مخز  هب  يرمع 

ینک مرت  مشچ  هب  هدنخ  گرم ، تقو  ات 

موش لگ  وت  هاگن  هب  رگم  مهر ، راخ 

ینک مرهوگ  رگم  وت  ماوت ، رد  كاخ 

ما هدوب  هناخ  نیا  رد  لئاس  رمع  کی 

ینک مرد  نیز  ادج  گرم ، تقو  هک  اشاح 

تسوت مشچ  ماج  زا  نم  حور  بارش  اهنت 

ینک مرغاس  نیا  زا  تسم  هک  اشگ  یمشچ 

شیوخ مشچ  وت ، هاگن  هب  متخود ، رمع  کی 

ینک مرخآ  هگن  رد  هاگن ، کی  ات 

هاگن کی  هب  یناوت  وت  مرتمک ، هّرذ  زا 

ینک مرورپ  ناهج  باتفآ  رترب ز 

منز یمن  ار  يرد  وت  رد  زج  هب  زگره 
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! ینک مرگید  رد  يادگ  رگا  ياو  يا 

مرک زا  روشحم  هک  دیما  ممثیم "  " نم

ینک مرشحم  فص  هب  یلع  مثیم  اب 

----------

ینک مرواب  مرک  رگا ز  ماوت  دبع 

ینک مرواب  مرک  رگا ز  ماوت  دبع 

ینک مرس  ملاع  هک ز  هنب  مرس  رب  اپ 

بآ هرطق  هرطق  نک ، هتخوس  عمش  وچمه  ای 

ینک مرتسکاخ  هک  شخبب  يا  هلعش  ای 

ما هدرک  هیرگ  تنت  ياه  مخز  هب  يرمع 

ینک مرت  مشچ  هب  هدنخ  گرم ، تقو  ات 
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موش لگ  وت  هاگن  هب  رگم  مهر ، راخ 

ینک مرهوگ  رگم  وت  ماوت ، رد  كاخ 

ما هدوب  هناخ  نیا  رد  لئاس  رمع  کی 

ینک مرد  نیز  ادج  گرم ، تقو  هک  اشاح 

تسوت مشچ  ماج  زا  نم  حور  بارش  اهنت 

ینک مرغاس  نیا  زا  تسم  هک  اشگ  یمشچ 

شیوخ مشچ  وت ، هاگن  هب  متخود ، رمع  کی 

ینک مرخآ  هگن  رد  هاگن ، کی  ات 

هاگن کی  هب  یناوت  وت  مرتمک ، هّرذ  زا 

ینک مرورپ  ناهج  باتفآ  رترب ز 

منز یمن  ار  يرد  وت  رد  زج  هب  زگره 

! ینک مرگید  رد  يادگ  رگا  ياو  يا 

مرک زا  روشحم  هک  دیما  ممثیم "  " نم

ینک مرشحم  فص  هب  یلع  مثیم  اب 

----------

البرک ییالو  لها  ۀبعک  ای  قح  شرع 

البرک ییالو  لها  ۀبعک  ای  قح  شرع 

البرک ییادخ  نوخ  اب  هتشغآ  دبا  ات 

رشحم زور  ات  ایلوا  لیخ  هاگتدابع  مه 

البرک ییایبنا  ّلک  هاگترایز  مه 
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نوگ هلال  نابیرغ  نوخ  زا  تکاخ  دشاب  هچ  رگ 

البرک ییانشآ  راید  ار  ملاع  قلخ 

يرب یم  لد  رجح  رجح و  هبعک و  زا  رتشیب 

البرک ییافص  زا  رتهب  هورم  زا  رتبوخ 

كاخ هضبق  کی  زا  هک  ییارهز  دنزرف  تبرت 

البرک ییاود  ار  ملاع  نامردیب  درد 

یهّللاراث ود  داتفه و  يزابناج  ۀنحص 

البرک ییاّسنلاریخ  ةداز  هاگلتق 

يا هدیطلغ  نوخ  هب  قاّشع  ياهنت  عجضم 

البرک ییادج  رکیپ  زا  ياهرس  لفحم 

باجتسم اهاعد  ّلک  تا  هّبق  تحت  هب  مه 

مه

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2587 

http://www.ghaemiyeh.com


البرک ییافّشلاراد  یملاع  درد  هب 

يربکا هاگلتق  ای  يرغضا  هاگباوخ 

البرک ییابتجم  راگدای  رازم  ای 

ناقشاع ياون  دیآ  یم  وت  ناتسین  زا 

البرک یئاونین  یئاونین  یئاونین 

ءالبلا برک و  وت  فصو  رد  هللاراث  تفگ 

البرک ییالبرک  ییالبرک  ییالبرک 

اپ تسد و  یب  مثیم »  » زا يربیم  اهنت  هن  لد 

البرک ییابر  لد  ملاع  ود  قلخ  زا  هکلب 

----------

تنابرق هب  ناهج  ناج  همطاف  زیزع 

تنابرق هب  ناهج  ناج  همطاف  زیزع 

تنایرگ مشچ  ناشطع و  بل  رب  مالس 

تحوبذم قلح  حورجم و  نت  رب  مالس 

تنایرع مسج  نینوخ و  رس  رب  مالس 

تلد ياه  غاد  نوخ و  رگج  رب  مالس 

تناناوج تریغ  فرش و  رب  مالس 

تنهد ۀچنغ  نادند و  ّرُد  رب  مالس 

تنآرق توص  نینوخ و  بل  رب  مالس 

ناج نداد  تقو  هک  رغضا  یلع  رب  مالس 
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تنازوس بلق  هب  ّالست  داد  هدنخ  هب 

وت ربکا  عادو  تاظحل  رب  مالس 

تناج ندب  زا  تفر  وا  نتفر  تقو  هک 

ساّبع تلاجخ  کشا  هب  داب  مالس 

تناشطع يولگ  رب  ناور  هدید  دش ز  هک 

وا ةدید  شیپ  هک  بنیز  لد  رب  مالس 

تنارابگنس درک  فرط  راچ  ودع ز 

دش تناب  هیاس  هک  يریش  هب  داب  مالس 

تناکیپ هنیس  نادند ز  هب  دیشک  نورب 

دوب يراج  زونه  اّما  دش  هدیرب  ترس 

تنایرگ مشچ  ود  زا  ناور  کشا  هرهچ  هب 

باریس ار  شیوخ  مصخ  ینک  هک  رگ  هن  بجع 

تناسحا تسا  تداع  مرک و  تا  هّیجس 

مزان تتمارک  ناوخ  انث  تادخ  الا 
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تناوخ تیثرم  هدولآ  مثیم »  » هتشگ هک 

----------

ارهز فسوی  ماوت  رابرس  هک  تسا  يرمع 

ارهز فسوی  ماوت  رابرس  هک  تسا  يرمع 

ارهز فسوی  ماوت  راع  نم  يرای و  وت 

تسوت مرک  مه  نآ  هک  تسا  یکشا  ما  هیامرس 

ارهز فسوی  ماوت  رادیرخ  هیام  یب 

یتشهب ياه  لگ  ندید  زا  دَُوب  رتشوخ 

ارهز فسوی  ماوت  راسخر  لگ  دای 

تسین مهنگ  موجه  یکاب ز  وت  رهم  اب 

ارهز فسوی  ماوت  راوید  هب  هیکت  نم 

مدوجو هتسب  هنگ  ریجنز  هب  هکنآ  اب 

ارهز فسوی  ماوت  راتفرگ  رمع  کی 

متشهب رازلگ  هب  باوخ  زا  دوب  رتشوخ 

ارهز فسوی  ماوت  رادیب  هک  هظحل  نآ 

تسا نیا  همه  مماقم  نأش و  بسن و  مان و 

ارهز فسوی  ماوت  راوز  هر  كاخ 

وت نم و  نیب  دشک  هدرپ  هنگ  راذگم 

ارهز فسوی  ماوت  رادید  هنشت ي  نم 

مشورف زان  ناهج  ودره  تنطلس  رب 
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ارهز فسوی  ماوت  رازاب  لئاس  ات 

ملخن هویم ي  دوب  وت  فصو  مثیم و  نم 

ارهز فسوی  ماوت  راب  رپ  مگرب و  یب 

----------

تسا نم  تاذ  وزج  تسا و  قشع  یلجت  تمغ 

تسا نم  تاذ  وزج  تسا و  قشع  یلجت  تمغ 

تسا نم  تایح  مهد  ناج  رگا  قیرط  نیا  رد 

ارم تسین  قرغ  میب  ما و  هنتف  جوم  هب 

تسا نم  تاجن  یتشک  دوخ  وت  یتسود  هک 

تیور یلایخ  ریس  هظحل  هب  مسق 

تسا نم  تام  قلخ  تام و  ماوت  يور  هب  نم  هک 

يدروآ هچ  ام  يوک  رد  هک  سرپم  نمز 

نم یتسه  مامت 
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تسا نم  تّآیس  هوک 

یلو دنا  هدادن  ییادگ  مارم  ارم 

تسا نم  تافص  مظعا  وت  رد  ییادگ 

مرآ بل  هب  وضو  یب  ار  وت  مان  هنوگچ 

تسا نم  هولص  نم و  تاولص  وت  دای  هک 

ییآ مرب  افو  زا  تافو  تقو  وت  رگا 

تسا نم  تافو  هظحل  میگدنز  مامت 

ناهج ود  يداش  هب  مشورفن  ار  وت  مغ 

تسا نم  تاهّما  ابآ و  تیصو  نیا  هک 

ناج یقیقح  هلبق  يا  وت  يور  دای  هب 

تسا نم  تارف  نم  مشچ  نوخ ، مزمز  تسا  لد 

مدش وت  مثیم »  » وچ مثیم  رهاط  نوخ  هب 

تسا نم  تابّیط  تاعاط  همه  وت  يانث 

----------

داد یم  ناج  هنشت  دوب و  وا  هنشت  تارف 

داد یم  ناج  هنشت  دوب و  وا  هنشت  تارف 

داد ¬ یم نادواج  رمع  نوخ  هب  بآ  هدروخن 

ّلجو ّزع  يادخ  یلوبق  تسد  هدوشگ 

داد ¬ یم ناغمرا  هب  ار  دوخ  یتسه  نیسح ،

يو یتسه  ياهب  رد  رگا  دوبن  بجع 
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داد ¬ یم ناگیار  هب  ار  دوخ  ییادخ  ادخ 

ناوج تساوخ  لیلخ  زا  قشع  خلسم  هب  ادخ 

داد ¬ یم ناوج  دوخ  هتشگ  بلطواد  نیسح 

مامت دوب  هدرکن  ار  نیبج  نوخ  يوضو 

داد ¬ یم نامسآ  هب  ار  شلد  كاپ  نوخ  هک 

نیب تمارک  تراغ و  هدش  هماج  حالس و 

داد ¬ یم نابراس  هب  ار  دوخ  متاخ  زاب  هک 

دوب تریغ  رحب  هک  اقس  هب  بآ  لالز 

داد ¬ یم ناشن  ار  ههام  شش  كدوک  يولگ 

دیسوب یفطصم  هک  ار  یبل  ود  متریح  هب 

داد ¬ یم نارزیخ  بوچ  نآ  رب  هسوب  هنوگچ 

هدجس نوخ و  يایرد  هنشت و  يولگ 
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رکش

داد ¬ یم ناحتما  هنوگ  نیا  هک  دوب  نیسح 

دید ¬ یم ار  هاگلتق  کلف  ماب  رگا ز 

داد ¬ یم ناج  حیسم ، دیاب  هبترم  رازه 

دناوخ نآرق  وچ  ین  يالاب  هب  هدیرب ، رس 

داد ¬ یم ناکت  ار  شرع  وا  هدنز  يادص 

----------

اجنیا تسا  رواد  هاگ  هدعو  نارای  دیئآ  دورف 

اجنیا تسا  رواد  هاگ  هدعو  نارای  دیئآ  دورف 

اجنیا تسا  رپرپ  ياه  هلال  خرس  ناتسراهب 

دیدرک رفس  رعشم  يداو  ینم و  زا  رگ  مغ  هچ 

اجنیا تسا  رعشم  انم و  زا  رتهب  هک  دناد  ادخ 

رشحم نماد  ات  ایبنا  ّلک  هاگترایز 

اجنیا تسا  رس  یب  ناقشاع  هاگلتق  رازم و 

منیب یم  هک  ارحص  نیا  رد  نارای  يا  دییآ  ورف 

اجنیا تسا  رشحم  زور  ياغوغ  شطعلا  گناب  ز 

دناد ادخ  اّما  نز  جوم  بناج  راچ  زا  تارف 

اجنیا تسا  رجنخ  ریت و  ریشمش و  شطعلا  باوج 

نک ایرد  شیوخ  مشچ  ود  لد  ِنوخ  کشا و  زا  بابر 

اجنیا تسا  رغصا  ریش  هدولآ  رهز  ریت  بآ  هک 
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منیب یم  هک  ار  ارحص  تشد و  تجاح  هچ  نارابلگ  هب 

اجنیا تسا  ربکا  خرس  نوخ  زا  نوگ  هلال  شنیمز 

مموصعم نالفط  يا  دیرآ  بآ  مان  ادابم 

اجنیا تسا  رت  هنشت  امش  زا  دوخ  مرح  ياّقس  هک 

نمشد زا  رپ  مفارطا  اهنت و  نم  هداتفا  ملع 

اجنیا تسا  رکیپ  زا  ادج  مرادملع  تسد  ورس 

منیب یم  نوخ و  جوم  هب  نایرع  نت  اب  ردارب 

اجنیا تسا  رهاوخ  رب  تیلست  ضرع  هزین  بعک  هک 

ار مثیم »  » هتسویپ البرک  رد  منک  توعد  دزس 

ار وا  هک 
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اجنیا تسا  رگید  زوس  گشا و  لاح و  روش و 

----------

دراد راهب  فطل  تلامج ، نازخ ، لصف 

دراد راهب  فطل  تلامج ، نازخ ، لصف 

دراد راز  هلال  دص  يافص  تخر  دای 

مدوب درک  وت  رهم  مدوبن  نم  هک  يزور 

دراد راک  وت  اب  لد  مشابن  نم  هک  يزور 

مدکی تسین  رای  یب  مد ! يوسیع  رای  يا 

دراد رای  وت  لثم  ملاع  ود  رد  هک  سک  ره 

مشاب وت  اب  راذگب  میوگ  وت  زاراذگب 

دراد راخ  هب  تفلا  تفاطل ، همه  اب  لگ 

؟ دزوسب ششتآ  یک  دزورف  رب  هام  نوچ 

دراد رابغ  خر  رب  تیوک  كاخ  واک ز  نآ 

دسانش یم  زور  هن  شراک  تسا  بش  اب  هن 

دراد راهن  لیل و  تیور ، يوم و  واک ز  نآ 

تسام لد  تعسو  رد  ترازم  هشوگ  شش 

دراد رازم  لد  رد  ترازم  مسق  هللااب 

ناتسلگدوش خزود  شناگدید  بآ  زا 

دراد رارش  لد  رد  وت  شتآ  زک  سک  ره 

متشهب مدق  ات  رس  متشز  ياه  هدرک  اب 
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؟ دراد ران  تشحو ز  یک  البرک  راوز 

ار یتسود  نییآ  زومآ  مثیم  ز  مثیم !" "

دراد راد  يالاب  بل  رب  تسود  فصو  واک 

----------

وت يافصاب  تبرت  دوب  ناقشاع  ۀلبق 

وت يافصاب  تبرت  دوب  ناقشاع  ۀلبق 

وت يالبرک  هب  هدجس  درب  یم  رودز  ۀبعک 

متدارا وت  هب  هدوب  متدالو  زا  رت  شیپ 

وت يالتبم  قشاع و  ما  هتشگ  هتشگن  قلخ 

اهب نوخ  هب  يا  هداد  وت  اه ، قشع  ماما  یئوت 

وت ياهبنوخ  هدمآ  قح ، لازیال  تاذ  هک 

هب تسد 
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ارم ّتبحم  کشا  دنرب  یم  تسد 

وت يارب  منک  هیرگ  بش ، زور و  هک  یتیانع 

درگنب وچ  ین  رس  رب  دیرد  یم  هماج  همطاف 

وت يادص  یب  ۀیرگ  وت و  ةدید  ود  کشا 

نوگژاو كاخ  رس  رب  نود  خرچ  تشگن  هچ  زا 

وت يامن  ادخ  يور  نوخ ، هب  دش  هتسش  وچ  دید 

ارچ هرگ  مه  هب  دروخ  ارم  دشک  تمغ  شاک 

وت ياس  کشم  ةرّط  لتاق و  ملظ  ۀجنپ 

الم رب  دوب  هتخوس  البرک  تشد  هب  شاک 

وت ياه  همیخ  شتآز  ناگتشرف  همه  لاب 

اه هزین  زارف  زا  هک  افو  ّتبحم و  یهز 

وت يابرلد  تروص  دنکفا  رهاوخ  هب  هیاس 

ترورپ حور  مد  زا  ترس  دنکیم  هزجعم 

وت ياپ  هب  دنکش  رس  ترهاوخ  هک  ناوخب  ناوخب 

مرک زا  هک  دوشیم  هچ  مرس  تمدقم  رابغ 

وت ياونین  هب  نینط  دنکفا  مثیم )  ) ياون

----------

تیوک رئاز  صالخا  هب  قدص و  هب  مسق 

تیوک رئاز  صالخا  هب  قدص و  هب  مسق 

تیور یب  تشهب  خزودز  تسا  رتدب  هک 
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دتفا مندرگ  هب  ملاع  ود  قلخ  هانگ 

تیوم رس  کی  هب  ار  ناهج  ود  مهد  رگا 

مسفن دنکارپ  یم  ادخ  يوب  دلخ  هب 

تیوب منک  لگ  وچمه  یهد  هزاجا  رگا 

تشهب ياه  هویم  ابوط و  هلخن  مالس 

تیوج بل  زا  هدییور  هک  لاهن  نآ  رب 

یتفریذپ مرک  زا  بیع  همه  نیدب  ارم 

تیوخ تداع و  قالخا و  هویش و  يادف 

بجع هن  نیا  رود و  وت  زا  مهنگ  ترثکز 

تیولهپ هب  ارم  یناشنب  مرک  زا  هک 

هنوگچ
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دیمون موش  ترد  زا  راک  رخآ 

تیوس لزا  زا  مدیما  هدید  هدوب  هک 

ار مدآ  درک  هدجس  ادخ  رما  هب  کلم 

تیوک رب  درب  هدجس  وا  هک  لالج  یهز 

ییارهز باتفا  یبنیز و  لاله 

تیوجلد لامج  هام  هب  تسا  یتمکح  هچ 

نیسح دیمخ  تمغ  راب  ریز  هب 

تیوربا هب  مخ  داتفین  هک  یتسیک  وت 

دیآ حور  ياون  مثیم »  » همغنز نآ  زا 

تیوگانث مه  ناوخلزغ و  تسا  هدش  مه  هک 

----------

متشاد رکیپ  هب  اه  ناج  تا  ینابرق  رب  شاک 

متشاد رکیپ  هب  اه  ناج  تا  ینابرق  رب  شاک 

متشاد رس  کی  دیشروخ  نوچ  هزین  ره  رس  رب 

هاگلتق کی  مدق  نم  رب  تشد  نیا  دوب  شاک 

متشاد رجنخ  ریز  ییولگ  لتقم  هب  ات 

دننک شیابرا  ًابرا  رجنخ  ریشمش و  زا  هک  ات 

متشاد ربکا  دننام  ناوجون  اهدص  شاک 

رپس شداّیص  ریت  شیپ  شیپ  هنشت  بل  منک  ات 

متشاد رغضا  دننام  هدیص ا  فک  رب  شاک 
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رس تسد  مشچ و  رای  قشع  هار  رد  دهد  ات 

متشاد ردارب  ارحص  کی  ساّبع  نوچ  شاک 

مینابرق کی  ماگ  ره  تهر  رد  دتفا  ههک  ات 

متشاد رفعج  هللادبع و  نوع و  اهدص  شاک 

هاگلتق رد  اه  بسا  مّس  لاماپ  دوش  ات 

متشاد رگید  حورجم  هنیس ي  اهدص  شاک 

مردام ارهز  لثم  نمشدز  یلیس  دروخ  ات 

متشاد رتخد  زاب  هنیکس  دننام  شاک 

دننک شناراب  گنس  وس  رهز  بنیز  نوچ  هک  ات 

متشاد رهاوخ  همولظم  کی  هچوک  ره  رد  شاک 

تسا نت  رب  ممخز  هاجنپ  دصهن و  رازه  کی 
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متشاد رت  نوزف  نیا  زا  اهمخز  نت  رب  شاک 

دیشک رس  مثیم »  » مظن زا  نم  دایرف  هلعش 

متشاد رذآ  زوس  نیا  زا  شناج  رد  لزا  زک 

----------

مدش یم  تیادف  ات  لباق  دوب  مناج  شاک 

مدش یم  تیادف  ات  لباق  دوب  مناج  شاک 

مدش یم  تیاپ  كاخ  یتفرگ  یم  متسد  شاک 

ترب رد  متسشن  یم  ات  هر  درگ  مدوب  شاک 

مدش یم  تیارس  كاخ  ات  كاخ ، مدوب  شاک 

اهر مدرک  یم  دوب و  نم  زا  ملاع  کلم  شاک 

مدش یم  تیادگ  ناهاش و  هب  مدرک  یم  زان 

البرک نیمز  رد  دش  یم  نفد  ممسج  شاک 

مدش یم  تیافص  اب  میرح  رآوز  كاخ 

هاگلتق درگ  تخیر  یم  اضق  ار  مکاخ  شاک 

مدش یم  تیالبرک  رهُم  هدجس  تقو  هب  ات 

مرکیپ ِوضع  وضع  هتشر  هتشر  دش  یم  شاک 

مدش یم  تیاه  همیخ  بانط  اروشاع  زور 

منت ياه  ناوختسا  لمحم  بوچ  مدش  یم  شاک 

مدش یم  تیادج  نت  زا  رس  اب  هرمه  هک  ات 

اونین تشد  هب  متشگ  یم  زبس  ین  نوچ  شاک 
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مدش یم  تیاونمه  نازوس  يارحص  نآ  رد  ات 

باتفآ نایم  ات  یشحو  ریش  مدوب  شاک 

مدش یم  تیاسر  دّق  تماق و  رب  نابیاس 

نسُح ناطلس  يا  زاغآ ، زا  مدوب  یگنز  شاک 

مدش یم  تیافو  اب  مالغ  گنرمه  هک  ات 

ادخ هجو  يا  مدوب  بهار  رید  تسد  شاک 

مدش یم  تیابرلد  نسح  هب  ناشفا  بالگ  ات 

البرک تشد  هب  يراخ  ۀتوب  مدوب  شاک 

مدش یم  تیانشآ  یب  كدوک  اب  انشاک 

رد مدوب  شاک 
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يا هدقع  تراوخریش  يولگ 

مدش یم  تیاتبرغاو  ۀلان  باوج  ات 

نیسح ای  دشیم  زاب  تیالبرک  هار  شاک 

مدش یم  تیاونین  تشد  رّاوز  گس  ات 

----------

تسا نم  روش  مه  قشع و  مه  البرک 

تسا نم  روش  مه  قشع و  مه  البرک 

تسا نم  روط  نم  يانیس  البرک 

تسادتبا ّرس  یحول ز  البرک 

تسادخ رون  زا  هعطق  کی  البرک 

نم نید  مامت  ینعی  البرک 

نم نییآ  نم  نامیا  نم  قشع 

نتخوس تشهب  ینعی  البرک 

نتخورفا ادخ  ياهلگ  ياپ 

همطاف تشهب  ینعی  البرک 

همقلع هاگلتق و  هاگ و  همیخ 

هتخوس مایخ  ینعی  البرک 

هتخورفا اه  هلعش  رد  ینماد 

نوخ ناتسراگن  ینعی  البرک 

نوخ ناتسراهب  ینعی  البرک 
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بآ بآ  يادص  ینعی  البرک 

بابر گشا  رغصا و  توکس  رد 

تسادخ نوگلگ  غاب  کی  البرک 

تسادخ نوخ  زا  ییایرد  البرک 

لد نوخ  کشا و  تسارحص  نیا  بآ 

لجخ اّقس  بل  زا  ایرد  هتشگ 

كاچ كاچ  اّما  تسد  یب  يرکیپ 

كاخ يور  وسکی  گشم  وسکی ، تسد 

نوگژاو شنیز  هتشگ  یحانجلاوذ 

نوخ يایرد  رد  قرغ  وا  بکار 

گنچ گنچ  ار  رگج  هدرک  شا  هلان 

گنر گنر  بکار  نوخ  زا  شلکاک 

وا لابند  نانک  نویش  همطاف 

وا لابقتسا  رهب  دیآ  بنیز 

باضخ هدرک  نوخ  يداماد ز  هزات 

بآ هعرج  کی  ۀنشت  نوخ  می  رد 

زیت ریشمش  شراب  زا  یفحصم 

زیر زیر  هیآ  هیآ  هروس  هروس 

تسا ربمغیپ  ای  هللا  باتک  نیا 

تسا ربکا  یّلع  نیا  نم  رب  ياو 
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يراوخ ریش 
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هدز اباب  رب  هدنخ 

هدز اپ  تسد و  باب  شود  يور 

شون هدرک  لتاق  ریت  زا  گرم  دهش 

شورخ رد  ایرد  شاه  یّظلت  رو 

هاگلتق رد  ازع  مرگ  يرتخد 

هایس هتشگ  ین  بعک  زا  شرکیپ 

----------

تسام نامیا  ام  ناب  یتشک  نید و  ام  یتشک 

تسام نامیا  ام  ناب  یتشک  نید و  ام  یتشک 

تسام نامرف  رد  میلست  ندرگ  ار  ناشکرس 

خرچ هب  دزیخ  ام  دایرف  اب  مولظم  هلان ي 

تسام نامیپ  ادخ  اب  يزیتس  ملاظ  هویش ي 

درک میهاوخ  اه  صقر  لمسب  وچ  نت  یب  رس  اب 

تسام ناناج  هر  رد  ام ، نداد  ناج  ام ، رمع 

غیت ریز  دنیب  هب  رگ  ددرگ  روک  نمشد  مشچ 

تسام نادنخ  بل  دننام  هدنخ ، ار  ام  مخز 

تسا یتضهن  عولط  حبص  ام  حبص  عولط  ره 

تسام نایاپ  یب  زاغآ  همه  ام  ياهزور 

میتسارآ ار  شیوخ  دوخ  ندوب  زا  رت  شیپ 

تسام ناماد  تنیز  نوخ ، هرهچ و  بیز  گشا ،
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تسا يرب  يدرد  یب  ِگنن  زا  ام  نوگلگ  نماد 

تسام نامرد  نیرتالاب  ام  درد  تقیقح  رد 

میا هدروخ  رثوک  بآ  ردام  ریش  زا  رت  شیپ 

تسام ناشطع  اقب  بآ  ولگ  رد  تمحر  رحب 

نیسح بتکم  نیا  داتسا  هگشناد و  البرک 

تسام نازیم  ّقح  هلّذلا ، نم  تاهیه  ام  سرد 

دیروآ وس  نیا  هب  ور  شناد  نید و  نابلاط 

تسام نآرق  رد  دیتشگ  نآ  لابند  ار  هچنآ 

تسا شوخ  ار  مثیم »  » راّمت مثیم  راد  بوچ 

تسام نافرع  لعشم  دشاب  راد  ِبوچ  هن  نیا 

----------

دراد ملاع  همه  رد  رگا  مزمز  کی  هبعک 

دراد ملاع  همه  رد  رگا  مزمز  کی  هبعک 

دراد مزمز  ود  هک  مزان  وت  قاّشع  مشچ 

تسا وت  هینّیسح  تسه  ادخ  کلم  اجک  ره 

دراد مّرحم  روش  مرگن  یم  ار  هک  ره 

لاس ةرود  همه  هکلب  رفص  هن  مّرحم  هن 

هبعک
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دراد متام  ۀماج  تمغ  دای  اب 

مدآ وت  نک  هیرگ  ادخ  وت  ناوخ  هضور 

دراد مدآ  ۀیّرذ  هک  تسا  یثرا  کشا ،

تسا هدنز  تمایق  حبص  ات  هک  هتشک  نآ  مزان 

دراد ملاع  لد  رد  ادخ  وچمه  تنطلس 

نیسح تسا  زیزع  هکسب  وت  متام  رد  کشا 

دراد مّرکم  نالوسر  مشچ  رد  ياج 

شندب مخز  هک  هتشک  نآ  یمخز  مرگج 

دراد محرم  وراد و  رگد  مخز  زا  مد  ره 

شوماخ ار  بضغ  يایرد  شتآ  دنک  یم 

دراد می  نیا  زا  من  کی  دوخ  ةدید  رد  هک  ره 

تشهب غاب  دص  ود  هب  دشورفن  رشحم  زور 

دراد مثیم »  » رت لخن  هویم ز  کی  هک  ره 

----------

دوش یمن  اعد  وت  یب  دنک  اعد  رگا  میلک 

دوش یمن  اعد  وت  یب  دنک  اعد  رگا  میلک 

دوش یمن  اود  وت  یب  دهد  اود  رگا  حیسم 

نم ناج  مسج و  نایم  دتفوا  یئادج  رگا 

دوش یمن  ادج  وت  زا  ملد  وت  ناجب  مسق 

منک یم  هیرگ  وت  رهب  یمه  منک  رگا  هیرگ 
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دوش یمن  اهر  کشا  ثبع  ما  هدیدز  هنرو 

ما هدید  هورم  افص و  ما  هدیود  مرح  درگ 

دوش یمن  الب  برک و  نم  يارب  اجک  چیه 

دور یمن  هنگ  درگ  وت  درگ  تشگ  هک  یسک 

دوش یمن  اطخ  لها  البرک  طخ  وریپ 

نم هب  تترایز  هار  دشناو  تشذگ ، رمع 

دوش یمن  اور  ارچ  لد  هتسکش  نیا  تجاح 

هلفاق غارچ  دش  هک  وت  نوخ  قرغ  رس  زج 

دوش یمن  امنهار  یسک  رب  هدیرب  سأر 

نوخ قرغ  وت  ندب  يا 
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نوگ هلال  تور  رس و  يو 

دوش یمن  انح  هک  نوخ  يا  هدرک  باضخ  هچ  اب 

یلو تترتع  هب  تخس  دش  هفوک  الب و  برک و 

دوش یمن  الب  ماش  یتخس  هب  اجک  چیه 

نخس نیا  تفگ  تخوس و  تلتاق  تسد  هب  بوچ 

دوش یمن  الط  تشط  رد  هدیرب  رس  ياج 

تمغ زا  يرارش  هدوب  تمثیم )  ) نورد زوس 

دوش یمن  اپ  هب  روش  همه  نیا  شرعشز  هنرو 

----------

تسوت رگنس  ین  رس  دربن و  نادیم  هفوک 

تسوت رگنس  ین  رس  دربن و  نادیم  هفوک 

تسوت رس  رشحم  فص  ات  ادخ  رصن  ملع 

تیاروشاع هصق  اپ  هب  هدرک  يرشحم 

تسوت رشحم  اج  همه  رشحم  فص  ات  ناهج  هک 

دوبن رفک  رگا  متفگ  یم  مدناوخ و  یم  شاف 

تسوت رظنم  ادخ  يور  هتفیش  ادخ  هک 

يراج نآرق  گر  رد  ادخ  ییادخ  ات 

تسوت رجنحزا  شا  همشچرس  هک  تسا  یکاپ  نوخ 

دوجو مشچ  وت  هب  هیرگ  دنک  هک  يدوجو  اب 

تسوت رغصا  یلع  ياه  بل  هب  حتف  هدنخ 
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مسق سابع  ییاقس  يرادملع و  هب 

تسوت ربکا  یلع  نوخ  ناوج  لسن  گر  رد 

زگره یبیرغ ، اهنت و  وت  هک  دیوگن  سک 

تسوت رگشل  زا  رپ  داجیا  ملاع  همه  هک 

مسق دنوادخ  هب  يداهج  دنوادخ  وت 

تسوت روآ  مایپ  رشح  ات  همطاف  بنیز 

کشا هرطق  کی  هب  میناتسن  ایرد  تفه 

تسوت رهوگ  نامه  هرطق  نیا  فدص ، ام  هدید 

تسد دوش  هچ 
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یشکب مثیم "  " رس رب  مرک 

تسوت رس  رب  ادخ  تسد  نانس  كون  رب  هک  يا 

----------

شنت نابرق  همه  ناج  هک  هتشک  نیا  تسیک 

شنت نابرق  همه  ناج  هک  هتشک  نیا  تسیک 

شنهریپ ولگ  نوخ  نفک و  ارحص  كاخ 

هداتفا نوخ  مزلق  رد  همطاف  فحصم 

شندب نآرق  هحفص ي  نوچ  هدش  هیآ  هیآ 

مه هب  دروخ  هرگ  دوب و  شیوس  هب  ارهز  مشچ 

شنکش رد  نکش  يوسیگ  لتاق و  هجنپ ب 

مدق هب  ات  رس  هدش  رپرپ  هلال ي  نابغاب ،

شنمسای لگ  غاب  نوخز  هدیدرگ  خرس 

داد یم  احیسم  هب  ناج  شسفن  ره  اب  هک  وا 

شنخس باوج  گنس  دش  هک  تشاد  هنگ  هچ 

بنیز يوس  هی  مشچ  نانس ، يالاب  هب  رس 

شنهد رد  ولگ  نوخ  بل و  هب  نآرق  توص 

یبآ یب  زا  هک  تسا  هدینشن  سک  نابغاب 

شنمچ رب  دهد  شیوخ  لد  نوخ  زا  بآ 

ازج زور  ات  هک  تسا  گشا  هتشک ي  نامه  نیا 

شنزحلا تیب  هدش  یهلا  نادرم  لد 
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زور ره  تمایق  حبص  ات  هک  تسا  يدیهش  نیا 

شنهک يازع  هدیدرگ  ددرگ و  رت  هزات 

دوب هک  تداهش  رهب  زا  نطو  كرت  درک 

شنطو مدآ  ملاع و  لد  هن ، مثیم »  » لد

----------

لد يا  يرایشه  یهگ  یتسم  یهگ 

لد يا  يرایشه  یهگ  یتسم  یهگ 

لد يا  يرادیب  یهگ  یباوخ  یهگ 

وه هدنب ي  هگ  يوه  دبع  یهگ 

لد يا  يران  یهاگ  ّيرون و  یهگ 

تخس يا  هدیبسچ  ور  ود  نارای  هب 

لد يا  يرای  زا  ادج  یناد  یمن 

یشاب حور  حیسم  دیاب  یم  وت 

لد يا  يرامیب  دوخ  هک  هداد  خر  هچ 

نآ نیا و  ِزان  ردقنیا  شکم 
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ار

لد يا  يراد ، ار  ادخ  وت  ار ، ادخ 

يدربن نم  زا  یمغ  راب  هک  وت 

لد يا  يراب  مناج  شود  رب  ارچ 

ار لُگ  ناماد  فکز  يداد  ارچ 

لد يا  يراوخ  يزیزع ، نآ  اب  ارچ 

نیریش هتشگ  تماک  هب  لطاب  ارچ 

لد يا  يرازیب  ّقح  فرح  زا  ارچ 

تلفغ ماد  نیا  زا  هک  وش  ینیسح 

لد يا  يرآ  نوریب  شیوخ  دوجو 

زاورپ تسار  مثیم »  » قشع راد  هب 

لد يا  يراذگب  رگا  دناد  ادخ 

----------

میتشاد ملاع  قلخ  رب  يرترب  لّوا  زا  ام 

میتشاد ملاع  قلخ  رب  يرترب  لّوا  زا  ام 

میتشاد مکحم  دنویپ  یلع ، لآ  اب  هکنآ  ز 

دهد ¬ یم تداهش  ام  رب  کلم  لیخ  هدجس 

میتشاد مدقم  ِریخ  ِمایپ  قح ، يالص  زک 

دوب كاخ  رد  ام  مسج  رز ، ملاع  رد  ام  حور 

میتشاد مّرحم  غاد  رگج ، رب  میتخوس و 
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تارف نوحیج و  دور  لین و  دور  زا  ¬رت  شیپ

میتشاد مزمز  هدید  رد  البرک ، دای  هب  ام 

باتفآ غارچ  هن  دوب و  هام  لاله  هن 

میتشاد متام  هام  ارهز  دیشروخ  مغ  رد 

دنمد مدآ  رکیپ  رد  ناج  هکنآ  زا  رتشیپ 

میتشاد مد  مد ، هب  مد  انیسحاو »  » يادص اب 

هتخوس عمش  دننام  رگدکی  رانک  رد 

میتشاد مه  اب  هآ  مه ، اب  زوس  مه ، اب  کشا 

نوخ يایرد  زا  تشگ  یم  نوزف  ام  کشا  لیس 

میتشاد مک  ادخ  نوخ  رب  هدید ، رد  نوخ  زاب 

نیا رد  هک  يراگزور 
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دوبن مغ  زا  نخس  ملاع 

میتشاد مغ  ناهج  کی  ارهز  دنزرف  مغ  رد 

راد يالاب  رب  تفر  مثیم  هک  يزور  نآ  مثیم !" "

میتشاد مثیم " لخن  رانک "  الوم ، ای  رکذ 

----------

ار الب  میدیرخ  وت  يالو  رهب  ام 

ار الب  میدیرخ  وت  يالو  رهب  ام 

ارال می  شتآ  هب  میدیشک  هظحل  کی 

نوخ فرش و  رب  يدبا  تایح  میداد 

ار اوه  وت  ياوه  هب  لوا  زا  میتشک 

قیالخ دندوبن  میدوبن و  هک  يزور 

ار اقب  بآ  وت  بل  لعل  میدروخ ز 

هدوشگن ملاع  هب  مشچ  مسق  هللاو 

ار ادخ  میدید  وت  يور  هنیآ  رد 

میریگن میلست  رس  تیالو  غیت  زا 

ار ام  رس  دریگب  مصخ  رگا  راب  دص 

رتهب هچ  میدیشک  ياپ  رگا  هورم  زا 

ار افص  میدید  وت  يوک  رس  كاخ  رد 

وت شطع  ماجز  تسام  شطع  عفر 

ار الب  ریت  نآ  زا  میداهن  هدید  رب 
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میریذپن مهرم  وت  غیت  مد  مخز  زج 

ار اود  میهاوخن  درد  رب  وت  درد  زج 

دوب رز  ملاع  ام  هگشناد  هک  زور  نآ 

ار افو  سرد  ام  هب  تخومآ  وت  سابع 

میشورفن ملاع  همه  رب  ار  وت  يوم  کی 

ار امس  ضرا و  همه  رگ  ام  هب  دنشخب 

" مثیم  " وت راعشا  نتفگ  اب  هک  تسا  قح 

ار ادهش  باوث  رجا و  وت  هب  میشخب 

----------

مییالب نابایب  ناشود  هب  هناخ  ام 

مییالب نابایب  ناشود  هب  هناخ  ام 

مییالو يابهصز  تسم  الب  جوم  رد 

میکشا هدنشورخ  لیس  شوختسد  مه 

مییال می  جوم  هب  هداتفا  هرطق  مه 

میتشون کشا  لگ  هب  مدآ  لگ  زا  شیپ 

لگ بآ و  زا  هک  همان  نیا 
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مییالب برک و  و 

میهایس غاز  رگ  میرازه و  غرم  رگ 

مییارس همغن  یلع  نبا  نیسح  غاب  رد 

یهایس هرهچ  زا  رگج  نوخ  هب  میتسش 

مییادخ نوخ  می  قرغ  ناهیسور  ام 

تسا نیسح  يور  ام  هبعک  مسق  هللااب 

مییامن يور  رگا  هبعک  يوس  هب  یتح 

تسام فرش  نیا  میدش  قلخ  رگا  كاخ  زا 

مییادهش مودق  كاخ  یلو  میکاخ 

میشورف زان  ناهج  ود  ره  تنطلس  رب 

مییادگ يوک  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  هبتر  نیز 

تسام رصب  کشرسز  خزود  یشوماخ 

مییام همطاف  رسپ  ناگتخوس  لد 

تناهج نابیبط  هب  يزاین  هچ  مثیم » »

مییاود درد  رهب  قشع  ددم  اب  ام 

----------

مییالب نابایب  ناشود  هب  هناخ  ام 

( ادهش لزغ  مییالب ( نابایب  ناشود  هب  هناخ  ام 

مییالو يابهصز  تسم  الب  جوم  رد 

میکشا هدنشورخ  لیس  شوختسد  مه 
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مییال می  جوم  هب  هداتفا  هرطق  مه 

میتشون کشا  لگ  هب  مدآ  لگ  زا  شیپ 

مییالب برک و  لگ و  بآ و  زا  هک  همان  نیا 

میهایس غاز  رگ  میرازه و  غرم  رگ 

مییارس همغن  یلع  نبا  نیسح  غاب  رد 

یهایس هرهچ  زا  رگج  نوخ  هب  میتسش 

مییادخ نوخ  می  قرغ  ناهیسور  ام 

تسا نیسح  يور  ام  هبعک  مسق  هللااب 

مییامن يور  رگا  هبعک  يوس  هب  یتح 

تسام فرش  نیا  میدش  قلخ  رگا  كاخ  زا 

مییادهش مودق  كاخ  یلو  میکاخ 

میشورف زان  ناهج  ود  ره  تنطلس  رب 

مییادگ يوک  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  هبتر  نیز 

تسام رصب  کشرسز  خزود  یشوماخ 

ناگتخوس لد 
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مییام همطاف  رسپ 

تناهج نابیبط  هب  يزاین  هچ  مثیم » »

مییاود درد  رهب  قشع  ددم  اب  ام 

میقشع هموظنم ي  هراپ ي  دص  فحصم  ام 

میقشع هموظنم ي  هراپ ي  دص  فحصم  ام 

میقشع هموظنم ي  هراّیس ي  ود  داتفه و 

مینیسح راصنا  مینیسح  رای  ام 

میتفرگ راثیا  بتکم  زا  دوخ  ّطخ  ام 

میتفرگ راد  لد  نماد  نوخ  می  رد  ام 

میتفرگ راب  ررش  ریشمشز  بآ  ام 

میقشع هموظنم ي  هراسخر ي  یخرس  ام 

مینیسح راصنا  مینیسح  رای  ام 

مینیسح رای  ام  هک  دندید  همه  نارای 

مینیسح رادیرخ  شیوخ  لد  نوخ  اب 

مینیسح رازاب  ِرس  فسوی  ود  داتفه و 

میقشع هموظنم ي  هراوآ ي  هک  رکش  دص 

مینیسح راصنا  مینیسح  رای  ام 

میناج ورس  ار  ناگمه  اهناج  رسیب و  ام 

میناور میناور  قلخ  گر  هب  نوخ  نوچ 

میناگ همه  درد  هراچ ي  دوخ  هک  دنچ  ره 
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میقشع هموظنم ي  هراچیب ي  هتشگرس و 

مینیسح راصنا  مینیسح  رای  ام 

تیاور هفرُط  نیا  دش  تبث  ام  لتقم  رد 

تیالو قشع و  هر  هب  دش  ادف  هک  دیاب 

تیاده حابصمز  میتفرگ  رون  ام 

میقشع هموظنم ي  هراومه ي  لعشم  ام 

مینیسح راصنا  مینیسح  رای  ام 

مینورب شیوخ  زا  هتشگ و  ّقح  هب  لصو  ام 

مینورد زوس  ناگمه  كاپ  هنیس ي  رد 

مینوخ هرابرد ي  هک  میقشع  هروس ي  ام 

میقشع هموظنم ي  هرابرد ي  هک  هیآ  ای 

مینیسح راصنا  مینیسح  رای  ام 

----------

دنکن ادخ  وت  يوک  زا  ندش  ادج  نم و 

دنکن ادخ  وت  يوک  زا  ندش  ادج  نم و 

دنکن ادج  ماوت  زا  دنک  هچنآ  ره  ادخ 

تشاد هچ  رهز  لد  یئوت و  لد  يافص 
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افص

دنکن افص  تمغ  اب  رگا  درادن  افص 

تسا وت  بل  رب  هتسخ  ياهلد  هلان  باوج 

دنکن ادص  ار  وت  وک  نآ  دنک  ادص  ار  هک 

وا رب  هدرم  زامن  زا  فیح  هبترم  رازه 

دنکن ادف  تهر  رد  ناج  دنام و  هدنز  هک 

رمع همه  رد  هک  یسک  زا  ادخ  دابم  اضر 

دنکن اضر  دوخز  یکشا  هرطق  هب  ار  وت 

یسک تسد  هب  دوب  ملاع  همه  ییاهر 

دنکن اهر  ار  وت  دیآ  شرس  رب  هچ  ره  هک 

قشع تلود  هک  نیتسآ  ناهج  ود  زا  مدیشک 

دنکن ادگ  ناتسآ  نیا  رد  زج  هب  ارم 

دوخ نمشد  هب  دهد  ار  دوخ  متاخ  هک  یسک 

دنکن ام  هب  هگن  دوخ  مرک  زا  هنوگچ 

مرس رود  هب  دنز  رپ  لجا  رمع و  تشذگ 

دنکن ادخ  البرک  مورن  مریمب و 

ینم درد  بیبط  وت  يا و  هداد  درد  وت 

دنکن اود  سکچیه  ارم  درد  وت  زج  هب 

رادرس دور  رگا  مثیم »  » هبترم رازه 

دنکن انث  ار  لآ  زج  هب  یلع و  زج  هب 
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----------

مداز ردام  هک ز  تدالو  زور  نامه  نم 

مداز ردام  هک ز  تدالو  زور  نامه  نم 

مداز ردام  تمعن  رگج  هب  تمخز  دوب 

تساوت زا  مدوبن  دوب و  همه  چیه و  ما  هدوب 

مداد لد  تمغ  هب  مدوبن  هک  ینامز  نآ 

ملد لامآ  ۀبعک  يا  وت  يوک  رس  هب 

مداب رب  یهد  هچ  رگ  مروآ  یم  داب 

دوب هنیس  رد  هک  هن  یسرد  وت  قشع  هّصق ي 

لّوا زا  دنداد  هک  تسا  یثیدح  نیا 
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مدای

مدوب ّقلعت  دنب  رد  هک  دوب  اه  لاس 

مدازآ مدش  وت  ریسا  هک  ینامز  زا 

رهپس تفه  نیا  زا  رس  مرآ  رب  هک  ات  متساوخ 

مداهنب تمدق  كاخ  هب  هدجس  مدش  مخ 

مراد ردام  یکاپ  زا  همه  مراد  هچ  ره 

مداز ینیسح  هک  شناور  هب  قح  تمحر 

مدرب بتکم  بناج  ردپ  هک  ینآ  زا  شیپ 

مداتسا دوب  وت  ساّبع  تماق  فلا 

دوب زور  نآ  هدشلد  ِنم  زورون  دیع 

مدابکرابم هب  دمآ  تمغ  رارش  هک 

تسناد ار  نیا  یگناوید  ملاع  زا  مثیم » »

مدابآ مدش  وت  بارخ  هک  ینامز  زا 

----------

اه هزین  راب  تشگ  ات  یبن  بلق  هویم 

اه هزین  راب  تشگ  ات  یبن  بلق  هویم 

اه هزین  راثن  دش  بناج  راچ  زا  اه  گنس 

؟ ین يالاب  زا  لزان  ددرگ  یحو  هدینش  سک 

اه هزین  راطق  زا  رون  نامسآ  رب  دور  ای 

دهد یم  یهاوگ  یناشیپ  مخز  لمحم ، بوچ 
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اه هزین  رانک  ار  نآرق  ریسفت  نیرتهب 

داد مانشد  یکی  نآ  تفگ و  کیربت  یکی  نآ 

اه هزین  راذگ  هفوک  رد  داتفا  اجک  ره 

� نیسح ساّبع و  نینوخ  رس  ياشامت  اب 

اه هزین  راوس  مدید  ار  دیشروخ  ار  هام 

شرس لزنم  لهچ  دش  ناراد  هزین  اب  رفسمه 

اه هزین  راشف  زا  دیدرگ  هراپ  شبلق  هکنآ 

رگیدکی تام  وحم و  لمخم ، كدوک ز  ینز ، رس 

اه هزین  رادغاد  بلق  ود  رهب  تخوس 

� همطاف باتفآ  لامج  ياشامت  رب 

اه هزین  راد  هنیئآ  دوب  دیشروخ  هدید 

� همطاف نوخ  هقرغ  ياه  هلال  غابب  زج 

اه هزین  راوج  رد  دباوخب  لگ  هدیدن  سک 

نوچ ین  خرس و  تشد  بآ و  کشا 
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لگ وچ  رس  لخن و 

اه هزین  راز  هلال  هتشگ  هفوک  رازروش 

؟ يا هدیشوپ  نوخ  كاخ و  رد  ار  شیوخ  يور  هچ  زا 

اه هزین  راهب  خرس  هلال  يا  نیسح  ای 

؟ داتف تناراد  هزین  رایتخا  رد  رس  هچ  زا 

اه هزین  رایتخا  ترادتقا  تسدب  يا 

گنرف ناریسا  نوچ  مثیم »  » دوب تمصع  لآ 

اه هزین  راثی  رد  نیمی و  رد  نمشد  نیب 

----------

ازفا حور  زیگنا و  رطع  ُتسا  شخب  افص  بش  میسن 

ازفا حور  زیگنا و  رطع  ُتسا  شخب  افص  بش  میسن 

اهبش رد  تسا  رادیب  هک  یمشچ  رب  داب  ممالس 

مدمه همه  ناقاتشم  وت  اب  يا  مالس  بش  يا  مالس 

ایوگ همه  ناشوماخ  وت  رد  يا  مالس  بش  يا  مالس 

تهاگرحس هام  رتخا و  نامسآ و  مالس 

ارحص لد  رد  وجادخ  نانیشن  هداجس  هب 

ندوب ادخ  شوغآ  مه  یناهنپ  وت  شوغآ  رد 

العالا تنج  مزب  روح و  لصو  رت ز  شوخ  دوب 

ءارقا هیآ  زا  تفکش  ربمغیپ  وت  شوغآ  رد 

اندا وا  جارعم  رد  تفر  دمحا  وت  ناماد  ز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2627 

http://www.ghaemiyeh.com


یکیرات هب  يدوب  یلع  کشا  مدمه  اهنت  وت 

اهنت رحس  ات  هدینش  ارهز  بر  ای  وت 

هدیشاپ وت  يور  رس و  رب  ارهز  کشا  بالگ 

اوجن شتآ  رد  يا  هدید  ار  یبتجم  ماما 

نم زا  درب  یم  لد  تخُر  ّیهایس  اّما  یبش 

ارهز فسوی  مالغ  گنر  مه  تسوت  يور  هک 

فسوی شقشاع  یهایس  یتسه ، شا  هدنب  یمالغ 

یسیع مد  اب  يدیهش  یسوم ، لد  اب  یبیرغ 

ناوضر هضور  وا  تروص  زا  اونین  ياضف 

اوأملا ّتنج  وا  مدقم  اب  البرک  نیمز 

دیشروخ نماد  رد  يرتخا  نازورف 
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هداتفا

ارمح هلال  نوخ  زا  هدیدرگ  يرفولین  لگ 

مشخب شیودنه  لاخ  هب  ار  اراخب  دنقرمس و 

اجکی شمدقم  كاخ  هب  مزیر  دزس  ار  ملاع  هن ،

ملاع همه  نارایرهش  وا  تّمه  يادگ 

ایند همه  نایور  بوخ  وا  تعلط  يادف 

دمحا یپ  رد  یلالب  نوچ  شماما  لابندب 

امیپ هر  هدیدرگ  یلع  الوم  اب  هک  ربنق  ای  و 

يراکادف مارحا  هتسب  تداهش  تاقیم  هب 

ارسالا هلیل  رد  هدش  ربمغیپ  ماگمه  ای  و 

شیور هناورپ  کلف  شیوم ، يریجنز  کَلَم 

اروح یکی  ناملغ  یکی  شیوک ، رس  رب  مداخ  ود 

نشلگ نیک  مخز  زا  شنت  نشور ، قح  رون  زا  شلد 

اپ ات  رس  هتشگ  ینیسح  رس ، ات  اپ  هتشگ  ییادخ 

هداد افص  هب  ار  لد  هنیئآ  قح  يور  ِيور  ز 

اضما شا  همانتداهش  هتشگ  قح  تسد  تسدب 

هدومیپ تسود  هار  هزین  ریت و  لابقتسا  هب 

ادعا هنیک  گنس  هب  هدرک  رپس  ار  ناج  نت و 

ربمغیپ ارهز و  نز  دنخبل  وا  يور  شیپ  هب 

� اربک بنیز  نیسح و  کشا  شرس  لابندب 
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رظنم یهز  تروص  یهز  رکشل ، هدمآ  تریح  هب 

ابیز همه  نیا  یهایس  وکین ، همه  نیا  یمالغ 

مساق نوچ  مصالخا  رد  سابُع  نانچ  مه  تریغ  هب 

� الیل هلال  لثم  زیگنارطع  قشع  يوبز 

رتشا کلام  رهق  راّمع و  خسار  مزع  هب 

نوچ ال مه  غیت  اب  یلع  يّالوت  يورین  هب 

وس ره  زا  تخاس  رگید  نیّفص  تخات و  نادیم  هب 

ارحص رد  دنکفا  تخیر و  تسکش و  تشک و  دز و 

رب كالفا  زا  نسحا  يادن 
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دمآ نیمز  كاخ 

الاب ملاع  رب  دش  كاخ  زا  رذحلا  يادص 

وس ره  زا  تخات  وا  رب  مصخ  داد و  تسد  زا  ناوت 

ارآ رهپس  رهم  نآ  دیدرگ  نیمز  شقن  شنت 

منیلاب هب  دیآ  نیسح  ات  میوگن  اتفگ  دوخب 

اتکی هنیئآ  دوب  وا  مهایس  يدبع  نم  هک 

یناشیپ يور  رب  شدمآ  یتسد  دید  هگ  ان  هب 

� ارهز هداز  فطل  تسد  تمحر  تسد  یتسد  هچ 

ربکا یلع  شدنزرف  دننام  لغب  رد  شتفرگ 

؟ الوم ربب  دریگ  نینچ  نیا  ار  دوخ  دبع  هدید  هک 

هرهچ رب  هرهچ  شداهن  هنیس ، رب  هنیس  شدرشف 

امیس نآ  دوخ  زا  گنر  درک  ار  دوخ  يامیس  همه 

ار شمالغ  دنزرف و  راسخر  دز  هسوب  نآرق  وچ 

انعم رپو  فرژو  فرگش  سب  يّرس  تسه  اجنیارد 

مدنزرف لثم  دش  دش و  نم  دیهش  نم  دبع  هک 

ام لدع  نوناق  دوب  نیا  ملاع  لها  ای  الا 

ددرگیم تسود  ددرگ  تسود  يانف  قشاع  رگا 

ایرد دوش  یم  دش  لصتم  ایردب  هرطق  رگ  و 

دش کچوک  درک و  عضاوت  شیالوم  شیپرد  اجود 

ادیپ مخر  رب  یگنر  هن  دشاب  مشوخ  يوب  هن  هک 
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� ربمغیپ طبس  ياعد  ضیف  زا  هک  نیب  تیانع 

ارحص رد  هتشک  نآ  نت  دش  ادیپ  وچ  يدنچ  زا  سپ 

مّرُخ البرک  تشد  دیدرگ  ششوخ  يوب  زا  مه 

اروشاع مزب  نشور  دوب  شلامج  رهم  زا  مه 

« مثیم  » وا هار  كاخ  داب  ملاع  ناهاش  رس 

اج یب  يوعد  اهنت  هن  دیاب  نینچ  نیا  یمالغ 

----------

مراد تسود  ار  اونین  ياون 

مراد تسود  ار  اونین  ياون 
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مراد تسود  ار  انشآ  يادص 

تسا رای  مشچ  زا  الب  ماج  رگا 

مراد تسود  ار  الب  ماج  نیا  نم 

دنوادخ اب  مّلکت  ینعی  اعد 

مراد تسود  ار  ادخ  اب  مّلکت 

رتمک راخ  زا  مراخ و  هچ  رگا 

مراد تسود  ار  افو  غاب  لگ 

تسا ییاوه  لاح و  بجع ، ار  ّتبحم 

مراد تسود  ار  اوه  لاح و  نیا  نم 

مناد ردقنآ  ما  یک  مناد  یمن 

مراد تسود  ار  یضترم  ّیلع 

! دّمحم لآ  يا  دناد ، یم  ادخ 

مراد تسود  ار  امش  اهنت  نم  هک 

ینیسح رطع  اب  تسا  جوزمم  وچ 

مراد تسود  ار  اونین  میسن 

دهاش شاب  رشحم  زور  ایادخ 

مراد تسود  ار  البرک  نیسح و 

دیوگب تیالوم  هک  مثیم "  " دوش

؟ مراد تسود  ار  اپ  تسد و  یب  نیا  هک 

----------
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تسوت نالوج  ۀصرع  ادخ  کلم  تعسو 

تسوت نالوج  ۀصرع  ادخ  کلم  تعسو 

تسوت نادنخ  بل  رد  تایح  ِتایح  بآ 

غیت هب  يدوشگ  هنیس  لاصو ، قوش  هب  هک  سب 

تسوت نابیرگ  كاچ  وت ، حورجم  ۀنیس 

ترئاز هر  درگ  نایشرع ، رس  جات 

تسوت نابایب  كاخ  کلم ، زامن  رهم 

نفک نابایب  كاخ  لسغ ، بآ  ولگ  نوخ 

تسوت نایرع  نت  رب  نهریپ  ندب ، مخز 

تسا همطافای »  » ۀلان زا  رپ  تمایق  هچرگ 

تسوت ناشطع  بل  رب  شا  هلان  مه  همطاف 

مرح کی  دَوب  وت  رب  هدز  شتآ  لد  ره 

تسوت ناتسبش  عمش  هتخوس  رگج  ره 

لزا زور  هتشگ ز 
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تسود میدقت  وت  نوخ 

تسوت نامرف  هب  شوگ  اه  غیت  همه  هنرو 

يدز رجنخ  هب  هدنخ  يدزرپ  نوخ  می  رد 

تسوت نادنخ  بل  رد  غیت  ریز  ولگ  نوخ 

بوچ هب  ار  تبل  لعل  ودع ، ددنبب  تساوخ 

تسوت نآرق  ۀمغن  دنلب ، رشحم  فص  ات 

« نیسحای  » ۀمزمز ام  رمع  همه  رکذ 

تسوت نادیهش  نوخ  ام  زور  بش و  کشا 

هتخود وت  هب  مشچ  هتخوس ، لد  ِمثیم » »

تسوت ناسحا  می  زا  وا  نیماضم  رد 

----------

تسوپ يرآ  رب  منت  زا  رگا  راب  رازه 

تسوپ يرآ  رب  منت  زا  رگا  راب  رازه 

تسود مرادن  ار  وت  زج  مسق ! تیتسود  هب 

زور بش و  تمغ  رد  هک  ار  ادخ  رکش  رازه 

تسوج ناگژم  همشچ ، مشچ  نوخ ، دوب  ملد 

نآرب تسا  بجاو  هدجس  دش ، وت  كاخ  هک  يرس 

تسوه سدقم  هبعک  دش ، وت  ياج  هک  یلد 

تسا درد  دهد ، میوراد  رگا  وت  یب  بیبط 

تسوراد زا  هب  ینک ، تمارک  درد ، وت  رگو 
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تساطخ تشهب  تبحص  وت ، تبرت  رانک 

تسونیم هضور  کشر  وت ، هضور  لایخ 

نانس زارف  رب  وت  مشچ  هراشا  کی  ز 

تسوگم ّرس  رازه  مگنت ، لد  رد  هتفهن 

دسرب نم  هب  رگا  یضیف  وت  هار  راخ  ز 

تسوبشوخ لگ  زا  رتوبشوخ  هبترم  رازه 

یمرح وت  هورم ، وت  ییافص ، وت  يا ، هبعک  وت 

تسوس کی  زا  هلبق  ییام و  لد  هلبق  وت 

تسا نرق  هدراچ  هک  ار  ادخ  رکش  رازه 

، ملد هب  وت  مخز  هک 
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تسولگ هب  تا  هیرگ  ضغب 

ار مثیم "  " کشرس نک  نوخ  نک و  یتیانع 

تسوا وت ، ياهبنوخ  هک  یمیظع  يادخ  نآ  هب 

----------

مندب زا  دنرُب  رس  رگ  هبترم  رازه 

مندب زا  دنُرب  رس  رگ  هبترم  رازه 

منکب لد  وت  زا  هک  مد  نآ  درواین  ادخ 

ار تلامج  منک  مّسجم  هزین ، كون  هب 

منکش لد  نیبَج  بنیز  لمحم  بوچ  هب 

؟ دوش هچ  ما ، هتفگ  وت  زا  نخس  رمع  مامت 

منخس نیرخآ  تمان  دوب ، گرم  تقو  هک 

مهاوخ یم  وت  زا  رمع و  کی  وت ، هب  متسیرگ 

منک هیرگ  وت  رب  زاب  مسفن ، نیرخآ  رد 

سونأم ما  هدوب  وت  اب  نت  هنایشآ  رد 

! منزب رپ  هنایشآ  نیا  زا  وت  یب  دابم 

مزادنا شرود  هب  دوبن ، وت  كاخ  هک  يرس 

منکف ششتآ  رد  دزوسن ، وت  رب  هک  یلد 

يرمع ما  هدرک  هدجس  الببرک  كاخ  هب 

منفک زا  دزیخ  وت  كاپ  تبرت  يوب  هک 

ییوت راگزور  نامیرک  رت ز  میرک 
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منم راکهانگ  ره  زا  رتراکهانگ 

نداد ناج  تقو  هک  نک  یهگن  نم ، مشچ  هب 

مندب زا  دیآرب  ناج  منک و  هگن  ار  وت 

دایرف هنگ  زا  مثیم "  " یگتسکشرس ز 

منکش رس  هداوناخ ، امش  گنس  هب  رگم 

----------

نیسح تسا ، نابز  وت  يانث  هب  یتسه  همه 

نیسح تسا ، نابز  وت  يانث  هب  یتسه  همه 

نیسح تسا ، نایبز  رتارف  وت  فصو  اب 

یلو دندینش  دنتفگ و  وت  فاصوا  همه 

نیسح تسا ، ناهن  وت  ردق  هک  تسا  نایع  نیا 

فرش نامیا و  يدازآ و  تریغ و  گر  رد 

نیسح تسا ، نایرج  رد  یمه  وت  كاپ  نوخ 

برغم قرشم و  شتآ 
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درس هدش  يرانک  هب 

نیسح تسا ، نایم  هب  اج  ره  وت  مرگ  نخس 

ناج نت و  زا  تشاذگ  وت  رهب  هک  تسین  نآ  هدرم 

نیسح تسا ، ناج  نت و  رکف  هک  تسا  نآ  هدرم 

نوخ هک  رصع  رهب  تخومآ  وت  خرس  بتکم 

نیسح تسا ، ناقفخ  توکس و  گرم  ثعاب 

تساقب کلم  هشداپ  ادخ  هار  یناف 

نیسح تسا  نآ  زا  دیواج  وت  هار  هتشک 

تبل هدیشکخ  ههام  شش  كدوک  نابز  یب 

نیسح تسا ، نابز  مولظم  تلم  ره  رهب 

وت ربکا  زا  دش  خرس  نوخز  هک  يزبس  طخ 

نیسح تسا ، ناوج  لسن  یگدازآ  طخ 

گنج رد  ام ، نت  مخز  زا  وت  نارای  نوخ 

نیسح تسا ، ناروف  رد  الب  رابگر  شیپ 

تسالب برک و  نیمه  هن  تقارع  كاخ  هشوگ 

نیسح تسا ، ناهج  کلم  الب  برک و  ار  وت  هک 

یلد هب  ار  ناهج  ود  يادخ  تفای  ناوت  یم 

نیسح تسا ، ناشن  وت  قشع  مغ  ریت  هب  هک 

بجع هن  ار  ناهج  قلخ  دهد  همان  ناما  رگ 

نیسح تسا  ناما  ّطخ  فکب  وت  زا  ار  هکنآ 
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هنرو دشوج  وت  نوخ  اب  هک  تسا  نآ  تضهن 

نیسح تسا ، ناور  حور و  یب  هک  تسا  یمسج  هدرم 

وت يراکادف  راثیا و  ةدنز  بتکم 

نیسح تسا  نامز  ءانبا  يزابناج  سرد 

ار ناکاپ  همه  هک  مزان  وت  ناشوج  ِنوخ 

نیسح تسا ، نایرش  رد  ناور  لسن  رد  لسن 

میحج تسا  تشهب  وت  يور  قشاع  رب  وت  یب 

نیسح تسا ، نازخ  غاب  نیا  تمغ  راهب  یب 

يداش
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مشورفن تمغ  هب  ار  ناهج  ود  ره 

نیسح تسا ، نایز  تخس  ارش  عیب و  نیا  رد  هک 

بجع تسین  تمغ  راب  را  دنشکب  ار  هوک 

نیسح تسا ، نامک  هّصغ  نیا  زا  خرچ  تماق 

تیناسنا هر  غارچ  تسه  دبا  ات 

نیسح تسا ، نانس  كون  رب  هک  وت  كاپ  رس 

یمولظم لد  دزیخ ز  وت  داد  اجک  ره 

نیسح تسا ، نابرض  رد  نارگدادیب  بلق 

تسا وت  قشاع  نانج  هک  منآ  زا  قشاع  نانج  هب 

نیسح تسا ، نانجب  مراک  هچ  وت  نوچ  اب  هنرو 

شوماخ خزود  شتآ  شهگن  کی  زا  دوش 

نیسح تسا ، ناشف  کشا  وت  مغ  زک  يا  هدید 

دنرآ تعافش  رهب  ار  همطاف  ءایبنا 

نیسح تسا ، نارگن  شمشچ  وت  يوس  همطاف 

اج همه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نوچ 

نیسح تسا ، نالد  هتسکشب  لد  رد  وت  ناج 

ار مثیم »  » نارم شیوخ  زا  مسق  تبیبح  هب 

نیسح تسا ، ناغف  دایرفب و  وت  دای  هب  هک 

----------

بنیز ترضح 
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دمآ رتخا  دمآ  رتخا  تیالو  جرب  زا  بشما 

( تدالو ) دمآ رتخا  دمآ  رتخا  تیالو  جرب  زا  بشما 

دمآ رهوگ  دمآ  رهوگ  ار  فرش  جاوم  رحب 

دمآ رثوک  دمآ  رثوک  ار  لس  متخ  رثوک 

دمآ رتخد  دمآرتخد  ار  یلع  ینعی  قح  ریش 

دمآ بکوک  ار  نید  جرب  دمآ ، برای  برای  گناب 

دمآ بنیز  دمآ  بنیز  دمآ ، بت  بات و  رد  قشع 

ار نینمؤملاریما  و  هیلع ) هللا  مالس  ) ارهز مشچ  نشور  هدرک 

نیا تسا  رواد  نسح  تآرم  یگدنب  سابل  رد 

نیا تسا  ربمغیپپ  ۀنیئآ  مدق  ات  رس  زا  هکلب 

رد تغالب  رد  تعاجش  رد 
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نیا تسا  ردیح  تحاصف 

نیا تسا  رگنسمه  یکدوک  زا  یلع  نب  نیسح  اب 

يرآ تسا  يربک  بنیز  يرآ ، تسا  يرغص  تمصع 

يرا تساروشاع  ریش  يرآ ، تسا  ارهزرتخد 

ار نید  مصخ  تخس  بلق  شیاه  هبطخ  اب  درد  یم 

شنابز رب  ردیح  زاجعا  ربمغیپ و  قطنم 

شناهد رد  رهوگ  رحب  کی  لد  هب  نافوط  ناهج  کی 

شنایب نآ  ناهد و  نآ  نابز و  نآ  يادف  يا 

شناش هب  رثوک  ةروس  ردام  وچ  مناوخ  دزس  یم 

یئافطصم ربص  ربص ، یئایربک ، هجو  هجو ،

یئالبرک تدالو  زا  یئاونین ، حور  حور ،

ار نیمز  تاوامس و  رساترس  تسا  هدرک  البرک 

شنیرفآ مامت  داتسا  داتسا ، یب  تسوا 

شنیرفآ مام  تسانعم  ردو  وارهز  رتخد 

شنیرفآ خماما  رای  رگنسمه و  مدمه و 

شنیرفآ مامز  شتسد  فک  رب  تراسا  رد 

شلالج توهبم  ردق  شلامک ، ناریح  لقع 

شلامج قاتشم  رهم  شلاله ، نودرگ  رد  هام 

ار نیمالا  حور  دص  هدرک  دوخ  نمرخ  نیچ  هشوخ 

مریگب بنیز  تحدم  رد  نابز  ات  نم  متسیک 
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مریطخ رما  نینچ  نیا  شود  رب  دنداهنب  هچ  زا 

مریغص مرج  نامه  نم  تسا و  ربکا  ناهج  وا 

مریمب یهّللا  بنیز  رخآ  هک  مسرت  یم  ياو 

نک ما  هدنخ  کشاز و  رپ  نک ، ما  هدنز  بنیز  هآ ،

نک ما  هدنیاپ  ۀئدنب  نک ، ما  هدنب  وک ، نیمه  رد 

ار نیقیلا  ملع  نم  هب  یشخب  هر ، كاخ  ضیفز  ات 

وت یبل  رکذ  ناج ، دایرف  نورد ، هآ  لد ، زوس 

وت یبکوک  وت  یبکوک  تیالو  دیشروخ  درگ 

ماش ياه  هناریو  لد  رد 
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وت یبش  هام  مغ 

وت یبنیز  وت ، یبنیز  وت ، یبنیز  وت ، یبنیز 

تماقا تیاه  لد  هب  يو  تماما ، تنادرم  هب  يا 

تماعز تقلخ  همه  رب  تمایق ، کی  تمایق  ره 

ار نیملاعلل  ٌّهمحر  رادتقا  منیب  وت  رد 

ینوخ يایرد  زا  ثوعبم  ربمغیپ  نامه  وت 

ینوگ هلال  جوم  هاگ ، یبیهم  نافوط  هاگ ،

ینورد زوس  نایهّللراث  حورجم  لد  رد 

ینوبز مصخ  رب  زوریپ  تا  هدنز  مالک  اب 

یتفرگ ربمغیپ  ملح  یتفرگ ، رواد  زا  ملع 

یتفرگ ردام  زا  ربص  یتفرگ ، ردیح  زا  قطن 

ار نیلسرم  يایبنا  مارم  يدنادرگ  هدنز 

يدرک هناوید  ار  ربص  تمیظع  ربص  اب  هک  يا 

يدرک هناریو  نامز  توغاط  قرف  رب  ار  هفوک 

يدرک هناورپ  ادخ  نوخ  رس  درگ  ار  شیوخ 

يدرک هناخلگ  نتشیوخ  نیبج  نوخ  زا  لمحم 

لگ رد  هقان  تکشاز  يا  لمحم ، تارهز  لد  يا 

لد ةراپ  ناج  شتآ  لزنم ، هب  لزنم  تبل  رب 

ار نیبج  نوخ  دوخ  بوبحم  رس  ياپ  هتخیر 

دز یم  گنچ  تیالو  ناماد  هب  میرم  دص  هک  يا 
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دز یم  گنچ  تناگدید  کشا  ياپ  نمشد  هچ  زا 

دزیم گنن  غاد  مصخ ، نیبج  رب  تیاه  هبطخ 

؟ دزیم گنس  وت  رب  هفوک  تسد  مرج ، نیمادک  اب 

تیاهن یب  تلالج  يو  تیاده ، سمش  تخر  يا 

تیالو ظفح  دوب  نید  تیاور ، نوخ  رد  ياهدرک 

ار نینچ  نیا  یسرد  وت  زا  دراد  هک  بتکم  نآ  مزان 

تباقن زا  رون  ار  دیشروخ  دص  ود  يا  وت  یتسیک 

تسباکر مشاه  ینب  هام  بدا  اب  هتفرگ  يو 

اه هزین  زارفرب 
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تباتفآ صرق  هدیبات 

تباطخ کی  اب  ادص  زا  دنداتف  اهرتشا  گنز 

تزامن وحم  رحس  يو  تزارفرس ، تدابع  يا 

تزادگ زوس و  قشاع  تزاین ، زار و  لفحم 

ار نیشتآ  نورد  نیا  رگید  راب  نز  یشتآ 

يدرک دابآ ، نیسح  ار  یتسه  کلم  مامت  وت 

يدرک يدازآ  ار  دیحوت  يدوب و  تراسا  رد 

يدرک دای  ار  یلع  نب  نیسح  بش  توتق  رد 

يدرک داش  ّتنج  هب  ار  ردام  حور  بش  لد  نآ 

وت يربمغیپار  قشع  وت ، يرهظم  ار  ایربک 

وت يردامراختفا  وت ، يردیح  رابتعا 

ار نیتملا  لبح  هقیّدص و  تعاط  يدرک  هدنز 

يدرک زاورپ  ادخ  ات  نوخ  می  زا  لتقم  هب  وت 

يدرک زاجعا  یلع  دننام  ربص  ماقم  رد 

يدرک زار  قح  اب  يدرب و  ندب  نآ  ریز  تسد ،

يدرک زاربا  قح  هب  لد  فرح  رکش ، نابز  اب 

تتسم توهبم و  نامسآ  تتسکش ، زا  دیمون  مصخ ،

تتسد هب  هیلع ) هللا  مالس  ) ارهز فحصم  تتسرپ ، قح  بلق  وحم 

ار مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ربص ، ماقم  رد  يدرک  ظفح 

وت زا  مکحم  تمایق  حبص  ات  ربص  يانب  يا 
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وت زا  مد  يدازآ  حبص  زا  یگدازآ  هدز  يو 

وت زا  مّرخ  ینادواج  تشهب  نوچ  اه  لد  غاب 

وت زا  مثیم )  ) لخن تسابوط  ۀلخن  نوچمه  زبس 

متسکش هداد  تیصعم  متسپ ، رادقم و  یب  راوخ و 

متسه وت  حاّدم  کیل  متسد ، ود  ره  یلاخ  هدنام 

ار نیشنلد  تیب  تیب  نیا  راگدای  مراد  وت  زا 

----------

( تدالو ) دمآ رمث  ار  الو  رازلگ  هک  دیزیخ 

تیاده دیشروخ  ۀناخ  رد 
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دمآ رمق 

دمآ رگد  لوتب  هقیدص  نماد  زا 

دمآ ردپ  مام و  ربمغیپ و  ۀنیئآ 

دمآ شوخ  تادابع  حور  قح  ۀبوبحم 

دمآ شوخ  تاداس  ۀّمع  ادخ  سومان 

داد یلع  هب  رگید  رثوک  ادخ  هک  يرُشب 

داد یلع  هب  رگید  رهوگ  فرش  رحب  زو 

داد یلع  هب  رگید  رتخا  هم ، ود  نسُح  اب 

داد یلع  هب  رگید  رتخد  رسپ  ود  زا  دعب 

نیا تسا  ننملاوذ  دحا  تاذ  ۀبوبحم 

نیا تسا  نت  جنپ  ۀنیآ  مدق  هب  ات  رس 

دناوخ شبش  يارآ  لد  رهم  دز و  هدنخ  هم 

دناوخ شبدا  لامک و  تاوامس  دیشروخ ،

دناوخ شبل  ود  زا  یحو  ۀیآ  دز و  دنخبل 

دناوخ شبَا  نیز  فرشز  مرکا  ربمغیپ 

تسا لوسر  نیز  ُما و  نیز  بَا و  نیز  نیا 

تسا لوتب  يارهز  یلات  ادخ  تآرم 

شتسلا رازلگز  هشیر  دوب  هک  یلخن 

شتسکش داد  ناوتن  ثداوح  هک  یهوک 

شتسرپ دیحوت  ةدید  ادخ  توهبم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2649 

http://www.ghaemiyeh.com


شتسد هب  هسوب  ادخ  تسد  دنز  هک  دبیز 

تسا نیع  ود  رون  اسک  باحصا  هب  هکنآ  اب 

تسا مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب  شهاگن  دالیم  ۀظحل  زا 

هتفرگ مان  ردپز  بنیز  هک  تسا  نیا 

هتفرگ مارآ  شا  یئاسیع  مد  زا  لد 

هتفرگ ماو  کلف  رهم  شخر  رهمز  و 

هتفرگ ماج  شمرک  دوج و  می  زا  رضخ 

شرون می  زا  رارش  رون  رجش  دراد 

شروط هب  شوهدم  هدش  نارمع  یسوم  دص 

تسوا شرگد  لوتب  مالسا  ربمغیپ 

تسوا شرهگ  تیالو  راشرس  می  ، ردیح

تمصع رجش  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز
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تسوا شرمث  اوقت  و 

تسوا شرد  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح قاشع ، همه  رهش 

تسا تاجن  یتشک  رگنل  نیا  هن ، لفط  نیا 

تسا تایح  تسا  تایح  دنوادخ  نوخ  رب 

نآرق ردام  رهگ  الاو  رتخد  يا 

نآرق رثوک  ناج  وچ  هداد  تشرورپ  يا 

نآرق روای  مه  ینآرق و  رواد  مه 

نآرق رتخد  مه  ینآرق و  رهاوخ  مه 

دزان وت  هب  نامیا  تمصع و  فرش و  نید 

دزان وت  هب  نآرق  ترتع و  مسق  هللااب 

ینینسح مایق  حلص و  نک  هدنز  وت 

ینینسح مایپ  حور  دوخ  ۀبطخ  اب 

ینینسح ماقم  لالجا و  بحاص  وت 

ینینسح مام  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف زا  سپ  هناخ  رد 

تمایق حبص  ات  هک  هن ، ادرف  هن ، زورما 

تماما لخن  دهد  هویم  وت  تّمه  اب 

وت يربماغیپ  لد  مشچ و  رگنشور 

وت يردپ  عافد  هب  رد  ام  رگنسمه 

وت يرت  بوخ  ناگمه  زا  نسح  دننام 

وت يرگد  نیسح  مالسا ، يایرد 
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لد رحس  غرم  زا  تبشز  امن  هدرب  يا 

لد رد  وت  ياج  یلع  نب  نیسح  دننام 

هراتس داتفه  ةدنزورف  هام  وت 

هرابود دیشخرد  هفوک  رد  وت  دیشروخ 

هراظن مرگ  شخر  هب  لمحم  لد  زا  وت 

هراشا وت  يوس  هب  هتشاد  ین  رس  زا  وا 

لد مهز  دیدوبر  ناج و  مه  هب  دیداد 

لمحم هزین و  ناتمغ  غادز  تخوس  یم 

----------

تسا نیسح  دیما  دالیم  بش  بشما 

( تدالو ) تسا نیسح  دیما  دالیم  بش  بشما 

تسا نیسح  دیع  نیسح  دیع  نیسح  دیع 

بشما هداد  رثوک  هب  رثوک  ادخ  ییوگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2652 

http://www.ghaemiyeh.com


بشما هداد  ردیح  هب  رگید  ردیح  کی 

دینیبب رثوک  نماد  يور  هب  رثوک 

دینیبب ربمغیپ  تسد  يور  هب  نآرق 

دندیرفآ ار  نت  جنپ  هرابود  بشما 

دندیرفآ ار  نسح  ارهز ، یلع ، دمحا ،

رگید هام  ایند  هب  دمآ  رهم  جنپ  رد 

؟ رگید هللاراث  دالیم  هدمآ  ای 

دمآ با  نیز  ادخ  نید  تنیز  رب 

دمآ بنیز  دمآ  بنیز  ربکا ! هللا 

تسا نیلسرملا  متخ  ارهز و  وخ  قلخ و  رد 

تسا نینمؤملاریما  کی  هبطخ  ماگنه 

تسا راگدرک  یح  ریش  تخدریش  نیا 

تسا راقفلاوذ  شتوکس  یتح  هن ! دایرف ،

هراودای کی  وا  دای  اب  مدحبص  ره 

هرابود يدالیم  دیع  دزاد  زور  ره 

تسوا ییارهز  ةرهچ  رب  یلع  مشچ 

تسوا ییاروشاع  کشا  هعیش  مشچ  رد 

ار البرک  ماما  دیوج  یم  هیرگ  اب 

ار البرک  مایق  دنیب  یم  راگنا 

شیادف ددرگ  مرس  ناج و  بَا و  ُما و 
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شیادص دراد  یلع  ياوآ  راگنا 

تسارهز يارهز  نیا ، تاداس  ۀمع  نیا 

تساهیبا ما  شردام  ارهز  لثم  نیا 

تسا نیع  رون  ار  نت  جنپ  ایبنا و  نیا 

تسا نیسح  نیز  ُما و  نیز  بَا و  نیز 

تسا نیسح  شناناج  تسا و  ناج  مدق  ات  رس 

تسا نیسح  شنابنج  هراوهگ  دیرگ و  یم 

تسا نیسح  اب  دوخ  يرادیب  رد  باوخ و  رد 

تسا نیسحای  کی  وا  دنخبل  لگ  ره  رد 

شلالج زا  لامک و  زا  ربکا ! هللا 

شلالح اداب  همطاف  ریش  هک  قحلا 

تسین بجع  ، دیوگ شقح  ریش  قحریش  رگ 

تسین بجع  دیوب ، شا  هنیس  زا  تشهب  رطع 

انعم وا  مان  یب  البو  برک 
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درادن

درادن اضما  وا  ربص  یب  اضر  حول 

تضهن لامآ  ةروس  کی  شا  هبطخ  ره 

تضهن لامکا  ۀیآ  کی  شا  هلمج  ره 

شهلا شوغآ  رد  اج  هدوب  هتسویپ 

شهاگلتق رانک  ات  هراوهاگ  زا 

تفگ نینمؤملاریما  لثم  نخس  یتقو 

تفگ نیرفآ  هزین  يالاب  رس  وا  رب 

دوب ادص  مه  ردیح  ارهز و  دمحا و  اب 

دوب ادخ  نوخ  ربمغیپ  وا  هک  قحلا 

نشور تشگ  وا  ۀبطخ  زا  نیسح  مشچ 

! نسحا دنتفگ  نسح ، ارهز ، یلع ، دمحا ،

تفج شبل  نینوخ  رجنخ  اب  دش  هک  یتقو 

تفگ یم  رکش  ار  ادخ  مه  دز  یم  هسوب  مه 

درک یم  زاب  لد  زا  هدقع  شکشا  لیس  اب 

درک یم  زاغآ  نیسح  یب  ار  رفس  لوا 

هدیپت نوخ  رد  نت  منیب  یم  راگنا 

هدیرب ياه  گر  دنیوگ  ناذا  وا  رب 

دندرک دادما  اه  هقان  وا  ۀیرگ  رد 

دندرک داجیا  يرگید  تارف  ییوگ 
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دز یم  داب  وا  ۀنیس  زوس  هب  شتآ 

دز یم  دایرف  سرج  وا  يارب  اهنت 

دود اه  مشچ  رد  اضف  ةدروخ  كرت  اه  بل 

دولآ لِگ  بنیز  تلجخ  زا  تارف  بآ 

لزنم هب  لزنم  وک  هبوک  ارحص  هب  ارحص 

لمحم لابند  همطاف  راوس و  بنیز ،

دراد هیرگ  مه  وا  دای  هشیمه  بنیز ،

دراد هیرگ  مه  وا  دالیم  بش  یتح 

تسا نیسح  دای  وا  دای  یماقم  ره  رد 

تسا نیسح  دالیم  لثم  مه  وا  دالیم 

دوب یبن  ربمغیپ  هک  يزور  نآ  زا  مثیم !» »

دوب یبنیز  شنیسح  ینیسح و  بنیز 

----------

دهد ناهج  قلخ  هب  همیلو  یلع  بشما 

( تدالو  ) دهد ناهج  قلخ  هب  همیلو  یلع  بشما 

دهد نامسآ  تفه  هب  غورف  نیمز  بشما 

بشما
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دهد ناشن  ار  دوخ  یّلجت  ادخ 

دهد ناما  ّطخ  همه  رب  رون ، ّطخ  اب 

تسا رواد  ریش  یلع ، تخد  ریش  دالیم 

تسا رهطا  يارهز  تقیقح  مدق  ات  رس 

نینچ يربمغیپ  تقلخ  هرابود  دیاب 

نینچ يردیح  دسا  تنب  هبعک  درآ ز 

نینچ يرثوک  لسر  متخ  هب  ادخ  دشخب 

نینچ يرتخد  دنک  روهظ  شنماد  زک 

نیا تسا  " بَا ِنیِز   " همطافو لوسررخف 

نیا تسا  بنیز  اضر ، ربص و  باتکلا  ّما 

نیا تسا  یلع  ياحُض  سمش  رینملا و  ُرَدب 

نیا تسا  یلع  ياشگ  هدقع  لوتب  زا  دعب 

نیا تسا  یلع  ياسر  يادص  روآدای 

نیا تسا  یلع  يامن  مامت  هنییآ 

دنا هدیرفآ  شنخس  رد  یحو  راتفگ 

دنا هدیرفآ  شنت  جنپ  یتروص ز  ای 

تسا بنیز  تساهاط ، سدقم  میرم  نیا 

تسا بنیز  تساهیبا ، ما  راگدای  نیا 

تسا بنیز  تسارهز ، ترضح  مشچرون  نیا 

تسا بنیز  تساربک ، تمصع  راختفا  نیا 
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تسوا تسکش  میوگب  هچنآ  نم  وا  فصو  رد 

تسوا تسد  يور  یلع  ياه  هسوب  راثآ 

شا هراودای  همه  تساه  هظحل  هک  بنیز 

شا هرازه  رسارس  تساه  لاس  هک  بنیز 

شا هراظن  ربمیپ  درب ز  لد  هک  بنیز 

شا هراشا  عیطم  تسا  تقلخ  هک  بنیز 

دنز یم  فرح  یلع  يادص  اب  هک  بنیز 

دنز یم  فرح  یلع  ياج  هفوک  رهش  رد 

دنک يروآ  مایپ  هک  ییوناب  تسا  نیا 
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دنک يردیح  هزجعم  هبطخ  ماگنه 

دنک يردام  نسح  نیسح و  رب  رمع  کی 

دنک يربهر  ارسا  رب  هتسب  تسد  اب 

وا ربا  دزیر ز  هک  تسا  تمحر  ناراب 

وا ربص  تسا و  نیسح  مایق  زا  هدنز  نید 

نت جنپ  ناج  وت  رهطم  نت  رد  يا 

نت جنپ  نامیا  تقیقح  وت  نامیا 

نت جنپ  ناتسبش  عمش  تیکدوک  زا 

نت جنپ  ناتسلگ  رایبآ  وت  مشچ 

تسوت نایب  ارهز  ملکت  روآدای 

تسوت نابز  رد  یلع  راقفلاوذ  زاجعا 

تسا نم  ردیح  نیا  هک  هتفگ  تانث  ردیح 

تسا نم  رثوک  نیا  هک  هدرک  تاعد  رثوک 

تسا نم  روآ  مایپ  هتفگ  نیسح  نوخ 

تسا نم  رگایحا  هک  راعش  دهد  نآرق 

راختفا هدرک  تا  يردام  هب  اضر  ربص و 

راختفا هدرک  تا  يرهاوخ  هب  ادخ  نوخ 

دناوت بتکم  زا  يا  هلمج  ربص  راثیا و 

دناوت بل  لعل  رهوگ  رون  تایآ 

دناوت بکوک  ادهش  ینامسآ و  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2659 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوت بش  زامن  وحم  هزین  يالاب 

تسا هدوب  هوتسن  رباص و  هک  نز  رایسب 

تسا هدورس  الیمَج " ُتیأَر   " وت لثم  یک 

نیرفآ رواد  زا  وت  هاگلتق  رکش  رب 

نیرفآ ربمغیپ  وت ز  تماقتسا  رب 

نیرفآردیح زا  وت  قطن  راقفلاوذ  رب 

نیرفآ ردام  زا  وت  قشمد  هبطخ  رب 

نیسح روآ  مایپ  هفوک  هب  يدش  یتقو 

رس هب  دز  حتف  دنخبل 
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نیسح رس  ین 

دروخ تسکش  رجنخ  وت ، نیسح  رجنح  زا 

دروخ تسکش  رگمتس  مصخ  وت  هبطخ  اب 

دروخ تسکش  رکشل  وت  ربص  ییاهنت و ز ،

دروخ تسکش  رشحم  فص  ات  ملظ  نایغط و 

یتیالو هاپس  مامت  هنت  کی  وت 

یتیالو هاش  رتخد  هکنیا  تسا  قح 

حتف باطخ  اب  ییوت  نیسح  ربمغیپ 

حتف باتک  لّوا  زا  دش  تا  هنیس  هب  لزان 

حتف باسح  یب  هپس  تتّما  هدیدرگ 

حتف باتفآ  نوخ  عقرب  هب  دش  وت  يور 

تسوگتفگ مرگ  رگم  وت  اب  هرامه  مثیم " "

تسوا لخن  هب  نیماضم  راب  وت  زجعم  زک 

----------

نم ياویش  ِعبط  ِیحو  نیما 

( تدالو ) نم ياویش  ِعبط  ِیحو  نیما 

نم ياوآ  هب  ناوخب  نک  هزجعم 

وگب ارهز  رثوک  زا  لئاضف 

وگب يربک  بنیز  رب  هدیصق 

تسا بل  قیقع  هب  تحیدم  ّرُد 
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تسا بنیز  تدالو  وگب  وگب 

تس همزمز  نیا  شرع  توکلم  رد 

تس همطاف  همطاف ي  تدالو 

هدمآ یلزا  نسح  هولج ي 

هدمآ یلع  ارهز و  رتخد 

ترگنس مه  هب  یهز  ادخ  نوخ 

تروآ مایپ  دالیم  هدمآ 

نیا تسا  با  تنیز  ُّما و  تنیز 

نیا تسا  بنیز  مامالا ، هبیان 

تسا راز  راک  هلعش ي  وا  نایب 

تسا راقفلاوذ  هغیت ي  وا  نابز 

نیا تسارذع  لوتب  هنیآ ي 

نیا تسارهز  ترضح  تقیقح 

شا هنیس  ادخ  رارسا  نزخم 

شا هنییآ  رد  البرک  مامت 

تسالبرک تیاکح  شا  همزمز 

تسالبرک تیاور  هفسلف ي 

متخ

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2662 

http://www.ghaemiyeh.com


شبل رب  دنز  هسوب  لسر 

شا بنیز  ادخ  نامرف  هب  هدناوخ 

نسح نیسح و  نیب  وا  تعلط 

نت جنپ  تلالج  زا  يا  هولج 

تساضترم یلع  كاپ  رتخد 

تساضر ربص و  ردام  نید  رهاوخ 

مامه ماما  راچ  هبیان ي 

مالّسلا ِکیلع  همطاف  رتخد 

زان وت  مودق  كاخ  زا  هدیشک 

زاجح ماش و  البرک و  هفوک و 

نیسح ریسا  هتشگ  لزاز  يا 

نیسح ریش  هدمآ  ینز  هب  يا 

وت نوهرم  دیهش  یگدنز 

وت نونمم  هاجنلا » هنیفس  »

همطاف هناش ي  يور  لادم 

همطاف هناشن ي  نیرت  هدنز 

ربص تایاور  هدنز ي  هوسا ي 

ربص تایآ  مامت  وت  نأش  هب 

الب ره  رب  هدوشگ  ناج  هنیس ي 

البرک ات  همطاف  نمادز 
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نیسح اب  مد  همه  اج و  همه  يا 

نیسح اب  مدق ، مدق  سفن ، سفن 

نیسح شود  هب  ناوخب  ناوخب  ناوخب 

نیسح شوگ  هب  البرک  هّصق ي 

ینیع ود  ره  غورف  ار  نیسح 

ینیسح ِتقیقح  زا  يرون  وت 

يدید غاد  ود  داتفه و  هچ  رگا 

يدیرخ ار  شیوخ  ماما  ناج 

هدش لماک  وت  قطن  اب  لامک 

هدش لزان  وت  هنیس ي  هب  یحو 

تسادن نیا  تا  هبطخ  هلمج  هلمج  هب 

تسادخ يربک  بنیز  مّلعم 

نیملاع هدّیس ي  يا  وت  ّجح 

نیسح رود  هب  تسا  فاوط  تفه 

دوب لاح  لد و  زوس  وت  ياعد 

دوب لادوگ  رانک  وت  زامن 

البرک هریاد ي  وت  هورم ي 

الط تشط  رانک  وت  يافص 

رثوک رثوک 
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لوتب لوتب  يا 

لوبق تِّجَح  همطاف  همطاف ي 

تسا هّمئا  تلالج  تلالج 

تسا همطاف  ترایز  تترایز 

مبش زور و  هظحل ي  ره  هب  رکش 

مبنیز لمحم  سوبکاخ  هک 

تس بنیز  نم  بتکم  نم  بهذم 

تس بنیز  نم  بل  درو  هشیمه 

یبن تّدج  همطاف  تردام  هب 

یبنیز ما  یبنیز  ما  یبنیز 

نخس نیا  همه  هب  میوگب  شاف 

نم تسیک  یلع  رتخد  ِمثیم »  »

----------

ارهز مامت  ۀنیآ  يا 

( تبیصم  ) ارهز مامت  ۀنیآ  يا 

ارهز ماقم  ار  وت  صخش  يا 

دمحا دورد  تنت  ناج و  رب 

ارهز مالس  تشوخ  مان  رب 

ردیح يادص  تا  هرجنح  رد 

ارهز مایپ  تا  همزمز  رد 
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دیحوت ثیدح  تبل  لعل  رد 

ارهز مایق  تدق  ورس  رد 

اباب مارتحا  وت  دریگ ز 

ارهز مارتحا  هک  هنوگنآ 

دوب ار  وت  یکدوک  هرود  زا 

ارهز مارم  فده و  یشم و 

ار يده  ۀّمئا  وت  مان 

ارهز مان  وچ  نابز  هب  يراج 

وت يرورپ  نیسح  يارهز 

وت يرگید  نیسح  هبتر  رد 

هنیدم ردام  رتخد  يا 

هنیس هب  تردام  فحصم  يا 

بنیز راگدرک  ۀبوبحم 

هنیما هرهاط  هقیّدص و 

تلالج ردقنیا  وناب و  کی 

هنیکس همه  نیا  رتخد و  کی 

ریش ار  يادخ  ادخ  ریش  نوچ 

هنیرق یب  شیوخ  ردام  نوچ 

ردارب اب  طیحم  ّلک  رد 

هنیفس یئاده و  حابصم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2666 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابرهم تشهب  يابوط 

هنیک وت  اب  تشاد  هچ  نمشد ز 

مّود لوتب  يا  تمغ  اب  لد 

برک و مه 
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هنیدم مه  تسالب 

دنزیزع سّدقم و  هک  ناروح 

دنزینک وت  زینک  يوک  رد 

یلاسدرخ رود  هدوب ز  يا 

یلالجلاوذ لالج  ياراد 

بئاصم ۀلمج  ردام  يا 

یلاوملا دّیس  رتخد  يا 

نینوخ باحس  يا  وت  کشا  اب 

یلاله هم  يا  وت  دای  اب 

رپ دوش  هر  راخ  هک ز  رتهب 

یلاخ کشا  دوب ز  هک  یمشچ 

تراسا فرفر  هب  هدرک  یط 

یلاعت لماکت و  جارعم 

تنوگلین لامج  هام  رب 

یلاثم یب  شقن  همطاف  نوچ 

ارهز لیل ، تلالص  ماگنه 

یلاع یّلع  نخس  ماگنه 

ینیع رون  نیسح  نیع  رد 

ینیسحوت تسا و  یبنیز  وا 

هدیرب رس  رفسمه  يا 
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هدیرد ار  مصخ  هدرپ  يا 

ار ام  تسا  رگید  هللاراث 

هدیکچ تتروص  هک ز  ینوخ 

تعاس دنچ  لوط  هب  وت  زا  ریغ 

هدیدن سک  غاد  ود  داتفه و 

وت زا  زارف  رس  هدش  نآرق 

هدیمخ تتماق  هک  دنچ  ره 

هتسب تسد  ریسا و  اهنت و 

هدیرفآ هسامح  هتسویپ 

ریسفت هدومن  نیبج  نوخ  اب 

هدینش ین  كون  هیآ ز  ات 

مدآ وت ز  هب  لسر  ثاریم 

هدیسر ایبنا  متاخ  ات 

ییایربک تاذ  تمصع  وت 

ییایبنا مامت  تآرم 

هفوک ریما  وت  ۀبطخ  اب 

هفوک ریسا  رگد  دیدرگ 

هابور وچمه  دارم  بسا  زا 

هفوک ریش  گنچ  هب  داتفا 

رفک زا  هدرپ  رانک ، تفر  یم 
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هفوک ریت  گنس  هب  دروخ  یم 

یحو نبلگ  رازه  زبس  دش 

هفوک ریوک  رد  وت  کشا  اب 
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تراسا ۀقلح  هب  دندید 

هفوک ریم  دوب  هدش  بنیز 

نب زا  ددرگ  بارخ  تساوخ  یم 

هفوک ریگتسد  وت  ربص  دش 

وت هبطخ  ریسا  هفوک  دش 

هفوک ریسا  ییوت  هتقگ  یک 

دمآ شورخ  رد  وت  يان  ات 

دمآ شوگ  هب  یلع  دایرف 

تمارک رب  تایح  هداد  يا 

تمایق ات  هدنز  وت  نید  يو 

وت تّمه  هب  نوخ  لتقم  يا 

تماقتسا ربص و  هگشناد 

دندرب هدجس  وت  هر  كاخ  رب 

تماق تسار  گرزب  نادرم 

جارعم رازه  تمدق  ره  رد 

تمارک دص  ود  تسفن  ره  رد 

یلوتب رتخد  هک  وت  زا  ریغ 

تماما مّود  ردام  يا 

هدیرخ دوخ  ماما  ناج  یک 

تماهش زا  تبیصم  جوا  رد 
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زوریپ غیت  هب  نوخ  وت  مزع  اب 

تمالس نید  تفای  وت  ربص  زا 

داد وضو  ار  زامن  وت  مشچ 

داد وربآ  مه  نوخ  هب  وت  کشا 

یحو رپرپ  غاب  ثراو  يا 

یحو رهاوخ  یحو و  رتخد  يا 

هنایزات ریز  هب  هک  وت  زج 

یحو رجنح  هب  هدز  هسوبلگ 

نوخ می  رد  هتفگ  هک  وت  زا  ریغ 

یحو رکیپ  رانک  هنارکش 

تبان ياه  هبطخ  یئایرد و 

یحو رهوگ  هباطخ  ماگنه 

نازوس باتفآز  هک  ادرد 

یحو رظنم  هایس  دیدرگ 

نید يوناب  اجک و  رازاب 

یحو رتخد  اجک و  هناریو 

هنایزات دیجم و  نآرق 

یحو رفاک  مصخ  دایرف ز 

دنتسکش نایفوک  وت  قرف  مه 

دنتسب ماش  هب  ار  وت  تسد  مه 
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ات هنیدم  یناد ز 
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هنیدم

هنیدم اب  درک  هچ  وت  رجه 

تشاد اونین  هب  وت  نتفر  اب 

هنیدم اون  مد  همه  ین  نوچ 

رگید راب  وت  ندمآ  زو 

هنیدم البرک  هرسکی  دش 

دنیب هنوگچ  نم  لد  زا  ياو 

هنیدم ار  وت  مخ  تماق  اب 

ام لد  بش  زور و  وت  دای  اب 

هنیدم ای  تسالببرک  ای 

دیرگب نوخ  زور  بش و  دیاب 

هنیدم یفطصم  ترتع  اب 

دیوگب لد  دنز ز  دایرف 

هنیدم یضترم  رتخد  اب 

؟ وک تردارب  یلع  تخد  یک 

؟ وک تروای  رای و  ود  داتفه و 

دوب نخس  تتبرغ  هک ز  اج  ره 

دوب نطو  تیبیرغ  هب  نایرگ 

وت اب  هنیدم  رد  هک  سوسفا 

دوب نسح  هن  نیسح  هن  رگید 
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كاخ رب  داتفوا  تفسوی  شش 

دوب نهریپ  هنهک  وت  تاغوس 

منیسح رب  هک  وگب  قلخ  اب 

دوب نفک  ایروب  هعطق  کی 

مدید هک  وگب  دوخ  ردام  اب 

دوب ندب  نآ  بسا  مس  ریز 

مباتفآ هک  وگب  رهش  اب 

دوب نم  ناب  هیاس  تخوس و  یم 

نامیلس وگب  لسر  متخ  اب 

دوب نمرها  غیت  هراپ ز  دص 

بنیز هنیس  نزب ز  دایرف 

بنیز هنیدم  یئوت و  رگید 

دندرک مامت  يرگدادیب 

دندرک مارح  ار  وت  هب  تمرح 

هرابود ار  وت  نطو  كاخ  زا 

دندرک ماش  رهش  هب  دیعبت 

تماش ياه  هچوک  ندید  اب 

دندرک ماک  هب  رگج  بانوخ 

وت لمحم  درگ  هب  هک  اجنآ 

دندرک ماحدزا  همه  مدرم 
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هک اجنآ 
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وت مدقم  راثن 

دندرک ماب  يور  كاشاخ ز 

نادیهش ین  كون  هب  هک  اجنآ 

دندرک مالس  وت  لمحم  رب 

گنس اب  هنیک  هار  هک ز  اجنآ 

دندرک ماما  رس  هب  نیهوت 

يدید هک  ار  ماش  هزاورد 

يدیرب لد  رمع  هرابکی ز 

هرابود مغ  ماش  ندید  اب 

هرارش تا  هنیس  هب  داتفا 

داتفا تمشچ  هرابود  هک  ییوگ 

هراتس هدجیه  هب  هزین  رب 

يدرک هرابود  الط  تشط  رد 

هراظن ار  دوبک  ياهبل 

ردارب رس  زا  تدمآ  دای 

هراقن ین و  فد و  گنچ و  زو 

ارهز زیزع  ندب  وچمه 

هراپ رازه  تلد  دیدرگ 

تخیر ترس  رب  ماش  هب  هک  ادرد 

هرابود الب  الببرک  کی 
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یلاس دروخ  رود  هک ز  ادرد 

هرامه مغ  تلد ز  تشگ  نوخ 

تناتساد گرم  هب  متخ  دش 

تناج دیسر  بل  هب  ماش  رد 

دوب ترّهطم  نت  هب  ناج  ات 

دوب ترت  ةدید  لد و  رد  نوخ 

انیسحاو رکذ  يداد و  ناج 

دوب ترخآ  ياه  همزمز  رد 

وا ةراپ  هراپ  نهاریپ 

دوب ترب  رد  گرم  ۀظحل  ات 

هنایزات ناشن  دنیوگ 

دوب ترکیپ  هب  نایع  لسغ  رد 

تخیر یم  هک  يا  هلال  وت  ربق  رب 

دوب ترهوش  کشا  لد و  نوخ 

وت تداهش  مسق  هللااب 

دوب تردام  هیبش  ماش  رد 

گرم مد  لجا  هر  هب  تمشچ 

دوب تردارب  مرح  رد  لد 

دیرگ راهب  رد  هک  ربا  نوچ 

دیرگ راز  وت  مغ  ز  مثیم » »
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يدروآ رهوگ  لامک  رحب  يا 

( تدالو  ) يدروآ رهوگ  لامک  رحب  يا 

يدروآ رثوک  یحو  رثوک  يا 

يدروآ ربون  دیما  لخن  يا 

يدروآ رتخا  هتسجخ  هام  يا 

يدروآ رتخد  لوسر  تخد  يا 

يدروآ رگید  نیسح  هن ، بنیز ؟

نیا تسا  نیز  بیز و  لوسر  سفن  رب 

نیا تسا  نیسح  همه  مدق  هب  ات  رس 

وا الجت  ییادخ و  هجو  وت 

وا اضعا  يدمحم و  حور  وت 

وا اتکی  رد  لامک و  رحب  وت 

وا ابوط  لخن  تشهب و  غاب  وت 

وا اب  وت  هیبش و  دوب  وت  اب  وا 

وا ای  یبنیز  وت  هللا  هللا 

يدروآ ملاع  نانز  يوناب 

يدروآ میرم  حیسم  ود  زا  دعب 

شراسخر شقن  تسادخ  تایآ 

شراداد نسح  لوسر  مشچ  رد 

شراتفگ غیت  تسا  یلع  ریشمش 
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شرادیب مشچ  وحم  هدش  ارهز 

شراتفرگ نسح  لد  غرم  مه 

شرادید وحم  نیسح  مشچ  مه 

رتخد نیا  تسا  دمحا  هنییآ 

رتخد نیا  تسا  دمحم  نآرق 

رتخد نیهب  ار  همئا  مام  مه 

ردام ار  ربص  دهز و  تمصع و  مه 

رگنل دوب  ار  تاجن  کلف  مه 

روآ مایپ  ار  نیسح  نوخ  مه 

روای ار  ماما  نوخ  می  رد  مه 

ربهر ار  مایق  هلفاق  مه 

وا شون  هعرج  دیهش  نوخ  مه 

وا شورخ  رد  نیسح  مشخ  مه 

لامج نت ، جنپ  هنییآ 
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وا

وا لالج  زا  لالج  هدنمرش 

وا لامک  زا  لامک  زاورپ 

وا لاصخ  رد  ملح  همطاف  کی 

وا لاح  روش و  نیسح  روشاع 

وا لادم  نوخ  هقرغ  یناشیپ 

شنویدم هرامه  ادهش  نوخ 

شنونمم نیسح  اضر  ربص و  رد 

وت يالبرک  ماش  هفوک و  يا 

وت ياون  ین  قلخ  هنیس  يا 

وت ياپ  شقن  ربص  تروص  يا 

وت يانث  اه  فاک و  هیآ  يا 

وت يادخ  ادخ  هتفیش  قح 

وت يادص  رد  تسا  یلع  دایرف 

يراد لسر  زا  لامک  ثاریم 

يراد لک  ملع  هدیدن  داتسا 

يداتسا هدیدن  هملاع  وت 

يدادیب ملظ و  خاک  رگ  ناریو 

يدایرف شورخ و  الب  برک و  دص 

يدازآ ورس  لالم  هوک  اب 
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يداد تلادع و  فرش و  دهز و 

يداش قح  لاصو  زا  مغ  جوم  رد 

ییابیکش زا  غاد  همه  نآ  اب 

ییابیزریغ دیدن  وت  مشچ 

يراد رگداد  لامج  هرهچ  رب 

يراد ردپ  زا  هباطخ  زاجعا 

يراد رب  ار ز  مولع  رارسا 

يراد ربمایپ  زا  هک  تسا  یثرا 

يراد رسپ  ود  نیسح  میدقت 

يراد رت  بوخ  هام  رهم ز  ود 

ییارهز باب  نیسح و  باب  وت 

ییارهز باتفآ  ود  هام  وت 

ربص مام  یبئاصم و  ما  وت 

ربص ماما  تمناوخب  هک  دبیز 

رد
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ربص مامز  تا  هدارا  تسد 

ربص مان  تشگ  هدنز  وت  ربص  اب 

ربص ماظن  دبا  ات  وت  نوهرم 

ربص مایپ  کی  وت  سفن  ره  يا 

نت مخز  رازه  زا  وت  ربص  رب 

نسحا تفگ  نیسح  نوخ  لتقم  رد 

نوچ یب  رداق  تاذ  هب  دنگوس 

نوخ جوم  هب  تندورس  هنارکش 

نوگلگ يوسیگ  دوبک و  مسج  اب 

نوریب ام  مهو  دح  تسا ز  يراک 

نویدم وت  هب  البرک  تضهن  يا 

نود مصخ  هب  اه  تسکش  هداد  يا 

يداد اقب  ار  نیسح  نوخ  وت 

يداد اقترا  دیهش  هب  یتح 

بنیز يرواد  یح  هبوبحم 

بنیز يردیح  نیسح و  ارهز و 

بنیز يردارب  ود  رگنس  مه 

بنیز يرورپ  نیسح  رشح  ات 

بنیز يرثوک  بان  هنادرد 

وت ییالبرک  مایپ  هتسویپ 
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وت ییالبرک  مامت  ریسفت 

دیآ يربمیپ  ناهج  هب  دیاب 

دیآ يردیح  دوجو  کلم  رد 

دیآ يردام  زاب  همطاف  نوچ 

دیآ يردارب  نسح  دننام 

دیآ يرگید  نیسح  دالیم 

دیآ يرهاوخ  هتسجخ  وت  نوچ  ات 

دزان یم  وت  تیالو  هب  ملاع 

دزان یم  وت  تیانع  هب  مثیم 

----------

يا هدروآ  نمسای  تشهب ، دّمحم  هب  يا 

( تدالو ) يا هدروآ  نمسای  تشهب ، دّمحم  هب  يا 

يا هدروآ  نز  ریش  ادخ ، ریش  رسمه 

يا هدروآ  نت  جنپ  نت  جنپ  ره  روحم 

يا هدروآ  نخسمه  یضترم ، نخس  مه 

نیا تساراس  رجاه و 
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نیا تسارذع  میرم 

نیا تسارهز  رتخد 

نیا تس  يربک  بنیز 

نسح نیسح و  تُخا  ادخ  ّیلو  تخد 

اضر ربص و  ردام  لامک  ملع و  رتخد 

یضترم یلع  کی  نیسح  کی  نسح و  کی 

یفطصم لغب  رد  یمّود  همطاف ي 

اخا ای  شسفن  ره  نیسح  ای  شنخس  ره 

هملاع هلضاف و 

همطاف همطاف ي 

همه ناج  هلبق ي 

همزمز وا  بل  رب 

نفک نوگلگ  هش  زا  لد  هدرب  شا  همزمز 

شا یئارهز  تعلط  نت  جنپ  هنیآ ي 

شا یئاهاط  تقلخ  لد  قلخ ، زا  درب  یم 

شا یئایرد  هدید ي  ییارحص و  هنیس ي 

شا یئاهیبا  ّما  تساور  ردام  هرمه 

وا رادملع  ربص ،

وا راتفرگ  ملح ،

وا راب  ررش  غاد ،
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وا رادیرخ  درد ،

نهریپ وا  نترب  ایح  دهز و  تمصع و 

شبت بات و  هلعش ي  دوب  دالیم  بش  زا 

شبنیز ادخ  هدناوخ  باب  ّدج و  زا  رت  شیپ 

شبش ره  همزمز ي  الب  برک و  هّصق ي 

شبل رب  دنز  هسوب  لد  ناج و  زا  همطاف 

نیسح شناور  حور و 

نیسح شناوت  بات و 

نیسح شناهج  ناج و 

نیسح شنابز  درو 

نز جوم  شسفن  رد  یلع  نایب  قطن و 

وا ریگ  نیمز  ربص  وا ، زارفرس  قشع ،

وا ریش  رد  هتخیر  همطاف  بش  گشا 

وا ریهطت  هیآ ي  قشع  نادیهش  مخز 

وا ریسفت  هنشت ي  ین  يالاب  هیآ ي 

هتخوماین سرد 

هتخوس تفص  عمش 

هتخورفارب هرهچ 

هر هب  هدید 
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هتخود

نطو زا  دنک  چوک  نیسح  اب  یبش  هچ  ات 

شرد يربک  بنیز  قشع ، رهش  ادخ  نوخ 

شرثوک رگا  مناوخ  همطاف  دنک  رخف 

شردام زا  تماهش  ردیح و  زا  تعاجش 

شرس رود  هب  هتشگ  باتفآ  ین  رس  رب 

راظتنا دشک  هفوک 

رارق فک  زا  دهد  یم 

راکشآ دوش  هک  ات 

رای ود  لاصو  حبص 

نمجنا دص  ود  نیب  هام  دیشروخ و  شدرگ 

وت راثیاز  هدنز  ایبنا  فده  يا 

وت رادید  بلاط  ین  كون  ادخ  مشچ 

وت راسخر  تنیز  نیسح  نوخ  یخرس 

وت راتفگ  قطنم و  يردیح  هزجعم ي 

يردیح ار  ردیح 

يرثوک ار  رثوک 

يرظنم ار  نآرق 

يرگید يارهز 

نخس رد  لمع و  رد  لامک ، رد  بدا و  رد 
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تس یبنیز  وا  ترطف  دوب  ینیسح  هک  ره 

تس یبنیز  وا  تّفع  تسا  تّفع  اب  هک  ینز 

تس یبنیز  وا  تمصع  تسا  یبنیز  وا  باجح 

تس یبنیز  وا  تریغ  تسا  یبنیز  وا  تمه 

یبتکم ار  حور  وت 

یبکوک ار  ملع  وت 

یبا ّما و  نیز  وت 

یبنیز وت  يرآ 

نکش نمشد  بنیز  زیتس  ملاظ  بنیز 

مامه ماما  جنپ  دمحا و  همطاف و 

مارتحا دنا  هتفرگ  لالج  جوا  هب  وت  زا 

مالس دناسر  وت  رب  ادخ  رگ  بجع  تسین 

ماما ناج  دیرخ  هاگلتق  رد  وت  ربص 

؟ یتسیک یبنیزوت ،

یتسیچ کلَم ، روح ،

یتسیز همطاف  وچ 

یتسین وا  وت  رگا 

نحتمم يا  تربص  هب  نیسح  دزان  هنوگچ 

زرم لهچ  زا  وت 
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رفس يدرک  ماش  هب  قشع 

رفظ حتف و  دیون  یتشاد  مدق  ره  وت 

ردق ترادتقا  رد  اضق  ترایتخا  رد 

رمق ترینم  خر  باتفآ  هدجیه  هب 

اه گنچ  تا  هنیس  هب 

اه گنس  ترکیپ  هب 

اه گنر  تضراع  هب 

اه گنج  همه ي  رد 

نمرها رب  تسکش  وت  وچ  هدادن  ینز 

یمکحم تیآ  وت  البرک  فحصم  وت 

یملاع ردام  وت  همطاف  رتخد  وت 

یمیرم زا  رتارف  اضر  سالک  رد  وت 

یمغ درد و  جوم  هب  نیسح  يوربآ  وت 

وت يور  زا  لجخ  نوخ 

وت يوگ  انث  ربص 

وت يوک  الب  تشد 

وت يوخ  تمواقم 

ندب ردنا  یناج  وچ  نیسح  مایق  رد  وت 

يا هناریو  هام  وت  زاجح ، باتفآ  وت 

يا هناخ  ره  غارچ  نیسح ، رانک  رد  وت 
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يا هناحیر  ود  نیب  هعمطاف  يا  هلال  وت 

يا هناجرم  روپ  هب  ادخ  مشخ  گناب  وت 

تمد اه  ناج  يافش 

تمغ طیحم  ناهج 

تمک ملاع  يانث 

« تمثیم  » دروآ هچ 

نم ّدح  دوب  اجک  ییوت  نوچمه  يانث 

----------

بنیز ای  ادهش  نوخ  روآ  مایپ  يا 

( حدم ) بنیز ای  ادهش  نوخ  روآ  مایپ  يا 

بنیز ای  ادخ  ریش  ادخ  ریش  نوچ  وت  يو 

نت ةراپ  ار  همطاف  یلع و  لوسر و  يا 

بنیز ای  ادف  هب  تناهج  ناج  همه  يا 

یئایرد ناهج  کلم  دوش  کشا  زا  رگا 

بنیز ای  ادا  هرطق  کی  وت  قح  دوشن 

ملاع مامت  هن  هنیدم  ماش و  هفوک و 

بنیز ای  الب  برک و  هدش  وت  مایپ  اب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2691 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما راچ  زا  لد  هدرب  وت  بش  زامن  يا 

بنیز ای  اعد  ماگنه  همطاف  همه  يا 

الببرک ةرطاخ  وت  ۀبطخ  دبنرگ 

بنیزای اه  هرطاخ  زاهمه  دش  یم  وحم 

تانث هب  مناوخب  هچ  میوگب  هچ  مرایب  هچ 

بنیز ای  ار  وت  هدناوخ  بَا  تنیز  ادخ  هک 

دوب بنیز  وا  يدوب و  یلع  نب  نیسح  وت 

بنیز ای  اج  همه  تلاح  همه  هظحل  همه 

کیل نت ، زا  ادج  تشگ  ادخ  ّرس  نآ  رس 

بنیز ای  ادج  دیدرگن  وت  زا  شهگن 

نتفر ردارب  نینوخ  رس  اب  وت  یعس 

بنیز ای  الط  تشط  افص  لادوگ و  هورم 

تفص هناورپ  یتشگ  وا  رس  رود  هب  وت 

بنیز ای  امس  ضرا و  ترس  رود  رب  تشگ 

ین رس  رب  ادخ  نوخ  نخس  وت  ۀبطخ 

بنیز ای  ادص  ود  اب  یلو  تسا  مایپ  کی 

زوسب دیشروخ  لد  نوچ  دوخ  لمحم  لد 

بنیز ای  امن  تشگنا  هدش  تکاله  هک 

ین رس  وا  امنهار  ناهج  ود  قلخ  هب  وت 

بنیز ای  امنهار  ار  وت  دوب  شرس  اب 
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اّنم لّبقت  رکذ  دوب  هدنبیز  وت  زا 

بنیز ای  ادهش  ماما  شعن  رس  رب 

تسد زا  ناج  دهد  تساوخ  ادخ  ربص  رهظم 

بنیز ای  اشگ  هدقع  وا  لد  زا  يدش  وت 

تخر هام  زا  دمد  لمحم  هب  هک  وت  یتسیک 

؟ بنیز ای  ابع  لآ  نت  جنپ  ةولج 

نمشد ناهد  هب  یبوکب  هک  دبیز  وت  زا 

بنیز ای  اقّلطلا  نب  ای  شّرغ  اب  تشم ،

یم ناهچ  نادرم  همه  تمایق  ات 
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دنریگ

بنیز ای  اضر  ربص و  فرش و  سرد  وت  زا 

تسادخ قلخ  ۀمه  رب  يده  حابصم  دعب 

بنیز ای  يده  حابصم  وت  نینوخ  يور 

لوتب يارهز  روآدای  همه  تیاه  هبطخ 

بنیز ای  ازف  حور  یلع  وچ  تنانخس 

ماش ات  لتقم  ۀشوگ  زا  همطاف  فسری 

بنیز ای  اعد  درکیم  وت  هب  ین  رس  رب 

درزآ یم  ارو  نازیزع  مصخ  اجک  ره 

بنیز ای  ادخ  مشچ  نآ  وتب  شمشچ  دوب 

یلع یب  نیسح  نوخ  وت و  کشا  رهوگ 

بنیز ای  اقب  مالس  اب  دیشخب  ود  ره 

يدوب وا  وت  وت و  وک  یلع  نب  نیسح  زج 

بنیز ای  افج  تسا  هدیدن  وت  نوچ  سک  چیه 

تفگن شیپ  لتقم و  رد  وت  مشچ  افقز 

بنیز ای  افقز  تنیسح  سأر  ادج  دش 

تفرگ تفگ : دز و  هدنخ  وت  هب  هناجرم  روپ 

بنیز ای  افش  وت  نیسح  لتق  زا  مبلق 

تنکش نادند  خساپ  یپ  هشیپ  متس  نآ 

بنیز ای  ازع  هب  لّدبم  تشگ  شا  يداش 
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غاد ود  داتفه و  مغ  اب  ینز ))  )) تسا هدینش  هک 

بنیز اب  اپ  هب  هلان  دنک  سبح  ۀشوگ 

هتسشنب دوخ  بش  زامن  هدناوخ  یک  وت  زج 

بنیز ای  اپارس  هناریو  ۀشوگ  بش  لد 

اجک هناریو  نماد  اجک  وت  يرو  لگ 

بنیز ای  اجک  ماش  اجک  یحو  رتخد 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز زیزع  ياه  بل  هب  وت  مشچ  شیپ 

بنیز ای  اور  تسین  ندز  ادخ ، هب 

دش یلین  کلف  روج  زا  وچ  وت  يور  هام 

يور
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بنیز ای  ارچ  هریت  دشن  دیشروخ 

ین ِرس  رب  یلو  دیدنخ  وت  کشا  رب  مصخ 

بنیز ای  ادهش  تیارب  دندرک  هیرگ 

دنازوس ار  ناهج  تشگ و  يررش  مثیم )  ) رعش

بنیز ای  ارس  هّیثرم  وت  رهب  ات  تشگ 

----------

لوسر دالوا  نوخ  لوسر  يا 

( حدم ) لوسر دالوا  نوخ  لوسر  يا 

لوتب ناماد  كاپ  لوتب  يا 

نیقیلا ّقح  رهاوخ  نامیا  مام 

نید تخد  نآرق  تخد  ارهز  تخد 

تا هدنز  رشحم  حبص  ات  البرک 

تا هدنب  يرابدرب  ناریح ، ربص 

یتعلط باتفآ  ار  ایربک 

یتروص کی  رد  موصعم  هدراچ 

يرتخد ار  نینمؤملاریما  وت 

يردیح مه  نسح  مه  ینیسح  مه 

یلع يان  تا  هدیکشخ  رجنح 

یلع يارهز  ارهز و  رتخد 

وت ناریح  البرک  نیسح و  يا 
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وت نایرگ  ایلوا  ایبنا و 

دوجو رد  ییآ  هکنآ  زا  رتشیپ 

دوجس هدرب  ترد  كاخ  رب  قشع 

نیسح اب  تدالو  زور  زا  يدوب 

نیسح ای  شقن  تسب  تمشچ  کشا 

هتخوس تدالو  زا  شیپ  قشاع 

هتخود ردارب  يور  رب  مشچ 

وربور ردارب  اب  یتشگ  هک  ات 

وا زا  يدرب  لد  يداد و  وا  هب  لد 

درشف تشوغآ  رد  ناج  نوچ  همطاف 

دربن تباوخ  يا  هظحل  ردارب  یب 

یبن شود  رس  لّوا  نامه  زا 

یبنیز وا  یتشگ و  ینیسح  وت 

نیسح رای  دوخ  دالیم  بش  زا 

نیسح رادازع  مه  یسورع  رد 

وت ربص  زا  تایح  ار  تماما  يا 

وت ربق  ام  رگید  يالبرک 

یتسین نآ  وت  میتفگ  ام  هچنآ 

یتسیک وت  یتسیک  وت  یتسیک 
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تیئادیش هناوید و  اه  لقع 

تیئارهز لد  رد  تقلخ  زار 

متسیک نم  متسیک  نم  متسیک 

متسین نم  وت  حدم  دیوگ  هکنآ 

ار وت  مساسحا  قوذ و  اب  ما  هدناوخ 

ار وت  مسانشب  هک  دوبن  تحلصم 

موش یهاگآ  تسمرگ  وبس  نیز 

موش یهّللا  بنیز  ناّمع  وچمه 

دناوت حابصم  رون  قرغ  قلخ 

دناوت حاّدم  موصعم  هدراچ 

تشادن ینعم  البرک  زگره  وت  یب 

تشادن اروشاع  مالسا  ّتلم 

دوبن یمالسا  مالسا  رد  وت  یب 

دوبن یمان  البرک  نیسح و  زا 

درک ریپ  تغاد  ود  داتفه و  هچ  رگ 

درک ریسفت  ار  قشع  وت  ۀبطخ 

وت نآرق  نوخ  جوم  رد  ناهن  يا 

وت ناریح  همه  نمشد  تسود و 

تسکش هداد  ار  مصخ  لتقم  هب  يا 

تسد يور  هتفرگ  ار  تدیهش  يا 
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هتخیمآ نوخ  كاخ و  رد  نت  رب 

هتخیر مهرد  يوم  اب  ناب  هیاس 

همطاف هاگن  اب  نوخ  می  رد 

همه ییابیز  دوب  يدید  هچ  ره 

كاخ هب  ناطلغ  نت  نآ  ابیز  دوب 

كاچ كاچ  يولگ  نآ  ابیز  دوب 

دوب تسود  ياضر  رد  نمشد  مخز 

دوب تسود  يارب  نوچ  ابیز  دوب 

زورفلد نارتخا  رهپس  يا 

زور مین  رد  رگ  هولج  تکاله  يا 

نک زاب  بل  قح  ریش  تخد  ریش 

نک زاغآ  يرگید  يالبرک 

وش زوس  ملاظ  قرب  یمالک  زا 

وش زوریپ  يردیح  نابز  اب 

وگب دوخ  لالم  درد و  مغ و  زا 

وگب دوخ  لاله  اب  یهاوخ  هچ  ره 

وگب دوخ  لاله  اب 
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يا هدرک  نوچ 

يا هدرک  نوخ  ار  هفوک  گنس  بلق 

وت هب  دلان  یم  هللاراث  هچ  رگ 

وت هب  دلاب  یم  هزین  زارف  رب 

نک ریشمش  دص  ود  راک  نابز  اب 

نک ریسفت  ارو  نآرق  توص 

ار مالسا  رگد  راب  نک  هدنز 

ار ماش  ار و  هفوک  نک  البرک 

نیسح ناج  وت  مسج  نورد  يا 

نیسح نآ  زا  وت  وت  زا  نیسح  يا 

وت هآ  هدنکف  نودرگ  رب  هلعش 

وت هاگترایز  لتقم  هزین و 

دندز تگنچ  رگج  رب  ناگرگ  فیح 

دندز تگنس  تیلست  ضرع  ياج 

ناتداد دیآ  رب  ارهّزلا  ینب  يا 

ناتدایرف ولگ  رد  هدنام  هچ  زا 

اجک ین  بعک  نآرق و  رتخد 

اجک یم  مزب  تاداس و  ۀّمع 

دندهاش ادرف  ماش  ياه  هچوک 

دندز ار  بنیز  دنیوگ  اهگنس 
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دنا هدید  ار  تتبرغ  ياهگشا 

دنا هدیدنخ  وت  هب  يدردمه  ياج 

باقن تروص  رب  دوب  تهار  درگ 

باتفآ هدجه  دوب  تناب  هیاس 

ار ماّیا  تفرگ  یم  تملظ  شاک 

ار ماش  هرابود  يدید  یمن  ات 

دش هزاورد  دراو  ات  تلمحم 

دش هزات  ترامش  یب  ياهغاد 

درک دیدجت  دوخ  گنن  نمشد  زاب 

درک دیعبت  ار  تاداس  ۀّمع 

ماش رهش  رد  ات  دوب  نیا  تتمسق 

مامت ترمع  دوش  اهت  سکیب و 

درد جنر و  نآ  اب  هک  مغ  نیا  زا  مزوس 

درکن تعییشت  ماش  رد  سکچیه 

تردام ارهز  وچ  نارای  زا  یفخم 

ترکیپ اهنت  ياهنت  دش  نفد 

تتبرت غارچ  نشور  دوب  ات 
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تتبرغ رابغ  ام و  تروص 

تسا وت  ربص  زا  دبا  ات  ناریح  ربص 

تسا وت  ربق  راثن  مثیم »  » هیرگ

----------

تشادن نابز  تقیقح  وت  یب  هک  يا  بنیز  يا 

( حدم ) تشادن نابز  تقیقح  وت  یب  هک  يا  بنیز  يا 

تشادن ناج  راثیا ، ّتبحم و  وربآ ، نوخ 

دوب هتشگ  نفد  نیمز  كاخ  هب  ایح  وت  یب 

تشادن نامسآ  تفه  هب  هراتس  فرش  وت  یب 

لوسر هناحیر  ود  نیب  یحو  غاب  رد 

تشادن ناور  ورس  همطاف  وت  زا  رتانعر 

وا مشچ  ینیسح و  تشهب  مدق  ات  رس 

تشادن نانج  ياوه  وت  خر  ندید  اب 

يرتخد قشع ، ربمایپ  يا  وت  لثم 

تشادن ناهد  رب  ار  همطاف  ياه  هسوبلگ 

یتشادن ارهز  فسوی  وچ  یقشاع  وت 

تشادن ناهج  مامت  هب  یقشاع  وت  نوچ  وا 

دوب هدرسف  تداهش  ياه  هفوکش  وت  یب 

تشادن نابغاب  افو  قشع و  ضایر  وت  یب 

دوب بیرغ  وت  یب  هک  قشع  دوب  هاگآ 
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تشادن ناوت  وت  یب  هک  ربص  تشاد  رارقا 

وت کشخ  ياهبل  هب  دوبن  را  شماغیپ 

تشادن نادواج  فرش  نیا  دیهش  نوخ 

نامز تعسو  اب  هثداح  تشدنهپ  رد 

تشادن نامرهق  ینز  وت  نوچ  غارس ، ایند 

تردام دج و  ردپ و  همئا و  زا  دعب 

تشادن نامز  رود  وت  ریظن  نز  درم و  رد 

تفگ هک  ره  راهطا  همئا  زج  وت  حدم 

تشادن نامگ  مهو و  لصاح  ریغ  هب  یفرح 

رتزادگناج ناهج  نارباص  خیرات 

تشادن ناتساد  وت  يروبص  هّصق  زا 

ربص ماما  غاد  همهنیا  زور و  مین  کی 

تشادن ناحتما  وت  یتخس  هب  يربمغیپ 
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مصخ زاب  دوب و  ترگج  رب  غاد  داتفه 

تشادن ناما  تتوکس  ز  نخس ، زا  هن  اهنت 

چیه هک  يا  هلگ  دش  وت  بیهن  اب  رادیب 

تشادن نابش  سابل  هب  ار  گرگ  صیخشت 

دوبن نمچ  شریسا  دنچ  ناوسیگ  زج 

تشادن ناتسوب  نیا  لگ  هزین  هب  رس  دنچ  زج 

شرپ زا  يدازآ  رتوبک  نوخ ، تخیر  یم 

تشادن نایشآ  متس  باقع  لگنچ  زج 

دوبن نایم  رد  وت  تّمه  ربص و  ياپ  رگ 

تشادن ناکم  تلزع  هشوگ  هب  زج  مالسا 

ور ریز و  تشگ  وت  هبطخ  هب  متس  خاک 

تشادن ناشف  شتآ  هّلق  شیپ  هب  یبات 

لوسر نماد  لگ  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

تشادن نابغاب  مغ  کشا  ریغ  هب  یبآ 

دیشک یم  هلعش  کلف ، هب  شا  هنیس  شتآ ز 

تشادن ناغف  هآ و  هلان و  ِّقح  هک  ادرد 

دوب هدنامن  شمسج  تسوپ ز  ناوختسا و  زج 

تشادن ناشن  تماق  هب  هنایزات  شقن  زج 

دناوخ هتسشن  زامن  تفخ و  هنسرگ  اهبش 

تشادن نان  هک  یلفط  هب  داد  شاذغ  مهس 
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لوسر اب  دوب  شوخ  هک  لاس  راهچ  نآ  زج 

تشادن نامداش  لد  شیوخ  رمع  هب  ینآ 

یلع وا  باب  رگم  درب  ثرا  هب  ار  مغ 

تشادن ناوختسا  ولگ  هب  ای  راخ  هدید  رد 

نانمشد روج  زا  هک  تسیردام  تخد  وا 

تشادن ناما  مه  دوخ  هناخ  رانک  یّتح 

يادخ ربمغیپ  هیاس  ریز  هب  يزور 

؟ تشادن ناب  هیاس  ادهش  رس  زج  هب  يزور 

اهراد هزین  طسو  رد  تسرد  لمحم 

تشادن نابراس  دوخ  لد  رد  محر  هّرذ  کی 

بنیز
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درب روگ  هب  تعاجش  دوبن  رگا 

تشادن ناور  تماهش  دوبن  رگا  بنیز 

دوب هتسکش  رس  افو  دوبن  رگا  بنیز 

تشادن ناج  قشع  نت  دوبن  رگا  بنیز 

دوب هتسکشرس  افو  دوبن  رگا  بنیز 

تشادن ناج  قشع  نت  دوبن  رگا  بنیز 

دوب هتسبن  تراسا  هب  رمک  رگا  بنیز 

تشادن نادواج  فرش  نینچ  نیا  يدازآ 

نیسح نتشک  زا  سپ  دوبن  رگا  بنیز 

تشادن ناذا  يادص  هب  افص  هتسدلگ 

یتبحص تشاد  بل  هب  هک  ات  هرامه  مثیم » »

تشادن نادناخ  نیا  بقانم  زجب  یفرح 

----------

ربص ِماقم  رد  ناربمایپ  ردام  يا 

( حدم ) ربص ِماقم  رد  ناربمایپ  ردام  يا 

ربص ِماما  ار  ناهج  نارباص  رشح ، ات 

همطاف شون  تنخس  یکدوک  نس  زا 

همطاف شوغآ  تنیز  نیسح ، لثم 

يردیح يالجت  مامت  مدق  ات  رس 

يردیح ياربک  بنیز  یبا و  نیز 
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يا هراتس  تیالو  باتفآ  ود  نیب 

يا هرابود  نیسح  تیب ، لها  مشچ  رد 

تسا مک  نامز  لوط  وت  يانث  نتفگ  رد 

تسا مک  نامرهق  بقل  نزریش  وت  نوچ  رب 

وت دوجس  رب  درب  هدجس  زامن ، دیاب 

وت دوجو  رد  هدش  هصالخ  نت  جنپ  يا 

ینک یم  زاب  نابز  هباطخ  رب  هک  یتقو 

ینک یم  زاجعا  همطاف  لثم  هک  قحلا 

تس یلع  روآدای  وت  قطن  هباطخ  تقو 

تس یلع  ربنم  وت  لمحم  هفوک  رهش  رد 

ییوت شرثوک  یبن و  رثوک  تسارهز 

ییوت شرد  نیسح و  تسا  تداهش  رهش 

وت نابراس  ادخ  یحو  نیمالا  حور 

وت نابیاس  هدش  هزین  كون  دیشروخ 

تلد ۀبعک  ادخ  صاخ  مارحلا  تیب 

تلمحم رود  ین  رس  رب  نیسح  ددرگ 
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دوب هاگن  نینوخ  رجنح  هب  ار  وت  یتقو 

دوب هاگلتق  تتمواقم  هگشناد 

نیشنمه وت  اب  نوخ  لتقم  هب  رگا  دوب  یم 

! نیرفآ تفگ  یم  وت  ربص  هب  مه  بویا 

ار هدید  کشا  ادخ  نوخ  راثن  يدرک 

ار هدیرب  يولگ  مایپ  ام  هب  يداد 

نیسح رئاح  نوخ  لتقم  دوب  هدیدرگ 

نیسح رئاز  يدش  هنایزات  ریز  وت 

يدز اه  هسوب  نانس  ریت و  ياج  ياج  رب 

يدش نخس  مه  ادخ  لوسر  دوخ  دج  اب 

وت ناور  رب  ادخ  دورد  يا  هک  یتفگ 

وت ناج  هب  کیالم  مالس  يا  هک  یتفگ 

تسوت نیسح  نوماه  هب  هداتف  ۀتشک  نیا 

تسوت نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیا 

يا هدناوخ  هضور  ادخ  لوسر  رب  وت  يرآ 

يا هدناوخ  هضور  ادهشلادیس  كوس  رد 

اه گنچ  دندیشک  هرهچ  هب  ناتعلط  هم 

اه گنس  وت  يارب  دنتسیرگ  یم  نوخ 

دنتخود مشچ  تیوس  هب  اه  هتسکش  هزین 

دنتخوس هتسویپ  وت  هآ  ياه  هلعش  اب 
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يدش ادج  ترایز  هنوگچ  متریح  رد 

يدش ادف  لتقم  هب  راب  رازه  ییوگ 

هاگلتق هب  ردارب  يدش ز  ادج  یتقو 

هایس نامسآ  ترت  مشچ  شیپ  هب  دش  یم 

دوب هآ  کشا  همزمز و  زوس و  وت  داز 

دوب هاگلتق  رد  وت  هاگن  یتفر  یم 

دش دنلب  ییادن  هاگلتق  هگان ز 

دش دنلب  ییادص  هدیرب  رجنح  نآز 

تسا رواد  تسد  وت  هرمه  هک  ورب  رهاوخ !

تسا ردیح  ریشمش  وت  نابز  يریش و  وت 

تسوت نابز  یهلا  حتف  دیلک  رگید 

تسوت نابراس  نم  رس  ینک  رفس  اجره 

----------

ارهز رتخد  ربص و  ردام  يا 

ربص ردام  يا 
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( حدم ) ارهز رتخد  و 

ارهز رس  ات  ياپ  تآرم ز 

ردیح ِردیح  راقو  زع و  رد 

ارهز رثوک  لالج  ردق و  رد 

يدوب یگلاس  راچ  ةرود  زا 

ارهز ربمیپ  یلع و  رای 

رورپ یفطصم  دوب  همه  ارهز 

ارهز رورپ  نیسح  تخد  وت 

يدوب یضترم  یلع  رهب  وت 

 ! ارهز رتخد  هجیدخ ، دننام 

ردام ربارب  رد  وت  راسخر 

ارهز ربارب  رد  هنیآ  نوچ 

ردیح لعشم  تسوت  خر  هام 

ارهز رشحم  تسوت  دق  ورس 

بنیز یبا  یما و  تنیز  وت 

بنیز یبکوک  هام ، ود  نیب  رد 

تیوس یلع  دّمحم و  مشچ  يا 

تیور فحصم  نیسح  نآرق 

دنشخب ار  قلخ  هک  بجع  تسین  نیا 

تیوم زا  يرات  هب  ازج  زور  رد 
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هناش رس  رب  هداهن  تسد  نید 

تیولهپ هب  یکتم  هدمآ  ربص 

ار ملاع  مامت  رگا  منوبغم 

تیوک رس  زا  يرابغ  هب  مریگ 

ارهز تقیقح  يا  متسیک  نم 

تیوخ لئاصخ و  زا  منز  مد  ات 

ماگ ره  رد  نیسح  رس  هک  دبیز 

تیوگانث اه  هزین  رس  ددرگ 

مغ زا  تتماق  هدیمخ  هکنآ  اب 

تیوربا هب  مخ  داتفن  مد  کی 

وت یتسسگ  ار  مصخ  ۀتشر  مه 

وت یتسکش  ار  دیزی  تشپ  مه 

دناد ادخ  يردیح  ردیح  وت 

دناد ادخ  يررکم  يارهز 

یموصعم ماما  ُهن  ۀمع  مه 

دناد ادخ  يرثوک  رثوک  مه 

وا وت ، ییوت - وا ، هک  ارهز  زا  دعب 

دناد ادخ  يرس  نانز  لک  زا 

دوخ ماما  زا  تیامح  ماگنه 
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دناد ادخ  يردام  رگنس  مه 

تسارهز تردام  راک  وت  فاصوا 

دناد ادخ  يرتارف  حدم  زا 

یکاپ تمصع و  لالج  ردق و  رد 

دناد ادخ  يرهطم  يارهز 

ارهز تردام  تسد  ود  يور  رب 

دناد ادخ  يربمیپ  نآرق 

لزنم لهچ  تبئاصم  هوک  اب 

دناد ادخ  يردارب  ماگمه 

تیابیز مالک  يوبن : یحو 

تیایوگ نابز  یلع : زاجعا 

رجاه البرک ، حیبذ  ود  رب  يا 

رهاوخ قح ، هار  ِدیهش  تشه  رب 

دالیم بش  رد  نیسح  دننام 

ربمغیپ مشچ  تسیرگ  وت  رهب 

دیشروخ هدجیه  مشچ  وت  ياپ  رب 

رتخا اه  هزین  كون  هدناشفا ز 

يدید البرک  تشد  هب  هزورکی 

رپرپ دش  وت  زا  هلال  ود  داتفه و 

نآرق زا  تنسح  غاب  شیارآ 
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رثوک زا  توضعوضع  شیادیپ 

ارهز تقیقح  يا  تردام  زج 

رترب مه  تشهب  نز  راچ  زا 

ریش ناسنیا  تساور  ادخریش  زا 

رتخد نینچ  نیا  دیاب  همطاف  زو 

دزان یم  وت  برای »  » وت و رب  قح 

دزان یم  وت  بش  ۀلفان  رب 

وت يراهب  اونین  نشلگ  رد 

وت يرابتعا  دیهش  نوخ  رب 

دمحا ۀنیس  رارق  تسارهز 

وت يرارق  همطاف  هنیس  رد 

جارعم یبن  کی  زامن  ماگنه 

وت يراقفلاوذ  هباطخ  ماگنه 

لزنم لهچ  رد  فاوط  هتسویپ 

وت يراد  نیسح  رس  فارطا 

ارهز تردام  هب  مسق  هللاو 

وت يراختفا  همئا  لک  رب 

ار ردارب  ردام و  با و  دج و 

وت يراهچ  ره  لامک  تآرم 

دریگ تا  هقان  مامز  سابع 
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وت يرایب  ور  تشهب  هب  یتقو 

دیاب یتیانع  مرک و  فطل و 

دیآ تهرمه  هب  مثیم »  » دیاش

----------

بنیز یضترم  تخد  نیهم  يا 

( حدم ) بنیز یضترم  تخد  نیهم  يا 

بنیز اضر  بتکم  هوسا 

ردق نامسآ  يارآ  مجنا 

بنیز اضق  شدرگ  روحم 

ارهز هدید  شخب  ینشور 

بنیز یضترم  شوغآ  بیز 

تسا یتسه  ملاع  رشح  فص  ات 

بنیز البرک  وت  مایپ  اب 

ارهز ردیح و  تخد  نیلّوا 

بنیز ادخ  تمصع  نیمود 

وت مدقم  كاخب  يا  یتسیک 

بنیز ادف  مردام  ردپ و 

اّما نیشتآ  وت  ياه  هبطخ 

بنیز ازفناج  وت  تاملک 

اروشاع زور  تسین  بجع  نیا 
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بنیز ای  نیسح ، دیوگب  رگ 

ار ارهز  تسد  دیسوب  هکنآ 

بنیز ار  وت  هرهچ  دز  هسوب 

یلو وت ، زا  دش  ادج  ردارب  شش 

بنیز ادج  دشن  وت  زا  ربص 

تسه میوگ  هچ  ره  هک  میوگب  هچ 

بنیز اسران  وت  يانث  رد 

نیمز نامسآ و  لها  دبا  ات 

بنیز اجتلا  دنراد  وتب 

نادرگرس غرم  وت  مابب  لد 

بنیز ادگ  ترد  كاخب  ناج 

دیآ الب  رهب  ار  نیرباص 

بنیز ادن  ناج  شوگ  رد  وت  زا 

تّما زا  تعافش  ارهز  وچمه 

بنیز ازج  فص  رد  فص  رد  ینکیم 

مارح مارح  وت  رهم  زج  رهم 

بنیز اطخ  وت  هار  زج  هار 

وت يدنار  وت  ار  ربص  قروز 

بنیز اهتنا  هب  ات  ادتبا  ز 

دوبن وت  يرادیاپ  دبن  رگ 
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بنیز اجب  اپ  دیحوت  نکر 

تسادخ باتک  رد  وت  ربص  حرش 

فاک
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تسا وگداص  نیع و  ایو و  اه  و 

ربص تماما  ادخ  زا  ار  وت  يا 

ربص تماقا  ترد  كاخب  يو 

اضر ملح و  نیبج  تیاپب  مه 

رب تلود  مامز  تتسدب  مه 

الب هوک  هداتس  تشود  يور 

ربص تردق  هتسکش  تیاپ  ریز 

مسق ربص  ياه  هیآ  همهب 

ربص تبحص  تسا  وت  فصو  رد  همه 

رفک تردق  درُخ  وت  ياپ  ریز 

ربص تقاط  قاط  وت  ربص  شیپ 

ادخ هب  يردام  ربص  رهظم 

ربص تقیقح  يا  تنا ، یباب 

ردپ رادتقا  هب  ردام  دعب 

ربص تیار  تسا  وت  شود  رس  رب 

اروشاع مایق  ياپب  اپ 

ربص تمایق  تتماق  رد  هدوب 

دش حتاف  وت  تّمه  زا  ربص 

ربص ّتنم  تسا  رس  رب  ار  وت  هن 

وت تماقتسا  لقن  رد  تسین 
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ربص تیاکح  يا  هناسفا  ریغ 

تندب رب  هنایزات  ره  ياج 

ربص تمالع  زا  تسا  ناشن  کی 

تساضر ملح و  سرد  هتسیاش  وت  ز 

ربص تماع  یمه ز  دبیز  وت  زا 

تبا ّما و  تسه و  وت  يانث  رد 

ربص تیآ  تسا  هدش  لزان  هچره 

ربص يداد  وت  ادخ  ّیلوب 

ربص تیالو  ادخ  زا  ار  وت  يا 

متس ملظ و  خاک  وت  زا  نوگنرس 

ربص تماق  رس و  وت  زا  رادیاپ 

دشُر ار ، اضر  وت  شوغآ  رد  يا 

ربص تدالو  وت  نامادب  يو 

يداد وربآ  مالسا  هب  وت 

ربص تّدش  الب ز  راید  رد 

تسادخ باتک  رد  وت  ربص  حرش 

نیع ای و  اه و  فاک و 
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تساوگ داص  و 

ارهز رورپ  زان  لگ  يا 

ارهز رّطعم  تشهب  يو 

ربمغیپ ياپب  ات  رس  رهم 

ارهز رس  ات  ياپ  زا  هام 

ربص تماما  وتب ، دبیز  وتب 

ارهز رتخد  وت  یتسه  وت  هک 

دزیخ وت  زوس  رفک  مد  زا 

ارهز رورپ  مالسا  قطن 

وت تعلط  باتفآ  قشاع 

ارهز روانش  نوخ  رد  هام 

یلع يوزرآ  زبسرس  غاب 

ارهز رورپ  دیما  لخن 

یحو هناخب  یکدوک  زا  يدوب 

ارهز روای  رای و  سنوم و 

یتشگ یم  هرامه  یلفط  هک ز 

ارهز ردام  وچ  ارهز  رود 

وا ای  یئوت  نیا  هک  دنادن  سک 

ارهز ربارب  ینیشن  نوچ 

وت دمحم و  رثوک  همطاف 
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ارهز رثوک  رشح  فص  ات 

يدنوادخ ار  وت  حدم  هتفگ 

ارهز رتسگ  حدم  دوب  هک 

وت لئاضف  وت  حدم  وت  فصو 

ارهز رّرکم  تاملک 

بآ تمایق  ات  دنشون  وت  زا 

ارهز رپرپ  ياهلگ  همه 

یکی ود  ره  تسا  وت  ارهز و  هار 

ارهز رهظم  ياپارس  يا 

وت رگنس  هاگلتق  لمحم و 

ارهز رهوش  باب و  وت و  هب 

نآرق سّدقم  يادنب 

ارهز رّهطم  ناورب 

مسق وت  هتسکش  نیبج  هب 

ارهز رکیپ  تاهارج  هب 

تسادخ باتک  رد  وت  ربص  حرش 

تساوگ داص  نیع و  ای و  اه و  فاک و 

ترختفم ربص  دنوادخ  يا 

ترد كاخ  قشع  نالوسر  يو 

تنخس لصاح  ربص  بتکم 
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ترفظ تیار  حتف  تیآ 

وت یئایبنا  دیما  لخن 

ترمث ایلوا  نوخ  ششوج 
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ربمغیپ هرامه  یتفرگیم 

ترب هب  نتشیوخ  ياره  وچمه ز 

ادخ هک  یتماقتسا  هوسا 

ترپس الب  ره  شیپ  رد  هدرک 

تسه هک  تادف  مردام  ردپ و 

تردپ یلع  ردام و  همطاف 

دیهش ود  ردام  زور  کی  هب  يا 

ترسپ نینزان  ود  يادف  يا 

زورکی زا  رتمک  لوط  رد  هک  يا 

ترگج رب  غاد  داتفه  دنام 

دیمخ وت  هّصغ  راب  زا  خرچ 

ترمک دشن  مخ  هک  يدوب ! هک  وت 

وت يدوب  نیسح  يوربآ 

ترختفم نیسح  دش  ادخب 

نآ زا  تشادن  ار  وت  رجه  بات 

ترفس مه  تشگ  شیوخ  رس  اب 

يزیر وا  ياپب  نوخ  یتساوخ 

ترس تسکش  نآ  زا  لمحم  بوچ 

تزور سّدقم  داهج  هب 

ترحس هتسشن  زامن  هب 
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يدنکفا شتآ  مصخ  لد  رب 

ترگج نوخ  دوب  هک  يدوجو  اب 

زونه تسالبرک  وت  زا  البرک 

تربخ ره  هب  البرک  دص  ود  يا 

رطخ عفد  وت  ینک  نآرق  ات ز 

تارطخ زا  دوبن  یمیب  چیه 

تساوخ یم  رب  میظع  یبالقنا 

ترذگ ناکم  رهب  يداتفوا 

يرگداد ّیح  ربص  رهظم 

ترگداد ّیح  وت  حدم  هتفگ 

تسادخ باتک  رد  وت  ربص  حرش 

تساوگ داص  نیع و  ای و  اه و  فاک و 

وت ینیسح  روای  طقف  هن 

وت ینیسح  روآ  مایپ  هک 

اه نمشد  جومب  اهنت  نت 

وت ینیسح  رگنس  مه  ورای 

راثیا هباطخ و  ماقم  رد 

وت ینیسح  ردام  ردپ و 

ترون دبا  ات  تسا  نادواج 

وت ینیسح  رگنشور  عمش 
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دیاب وت  رد 
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ندید ار  نیسح 

وت ینیسح  َرهظَم  رهظُم و 

دیهش راهچ  رتخد  ردام و 

وت ینیسح  رهاوخ  نامرهق 

نتفگ تدیاب  هک  رهاوخ ، هچ  هب 

وت ینیسح  رگید  ردام 

بالگ نیرخآ  رای و  نیلوا 

وت ینیسح  رخآ  مد  ات 

ناشفا بالگ  رپرپ و  تا  هلال 

وت ینیسح  رپرپ  لگ  رب 

قشع هتسشن  نوخب  ضایر  رد 

وت ینیسح  روآراب  لخن 

رسپ ود  تداهش  اب  رگج  نوخ 

وت ینیسح  ربکا  یلع  رب 

ین رس  رب  هچ  یبن  شودب  هچ 

وت ینیسح  روای  اج  همه 

نیسح تسا  تبحم  قشع و  رهش 

وت ینیسح  رد  تقیقحب 

رپس هدرک  گنس  شیپ  رد  هنیس 

وت ینیسح  رتخد  یماح 
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لادوگ رد  هتفرگرب  فکب  ناج 

وت ینیسح  رکیپ  رئاز 

هتسش نتشیوخ  ناج  زا  تسد 

وت ینیسح  رس  اب  رفس  مه 

اضر ربص و  دنلب  رهپس  رد 

وت ینیسح  رتخا  نیرترب 

مزان تتمه  مزع و  وتب و 

وت ینیسح  رورپ  اقب  هک 

تسادخ باتک  رد  وت  رص  حرش 

تسا وگداص  نیع و  ای و  اه و  فاک و 

يراد نیرفآ  ملاع  تردق 

يراد نیتسآ  رد  رواد  تسد 

هدید ار  شیوخ  وت  رد  ادخ  مه 

يراد نیب  يادخ  مشچ  وت  مه 

نامرف رد  راسی  زا  تَرَدَق 

يراد نیمی  رد  مکح  اضق  اب 

نامگ ّدح  يرترب ز  يرترب 

يراد نیقی  هّلق  رب  ياپ 

ملع نمرخ  درِگ  هدناوخان  سرد 

يراد نیچ  هشوخ  لسن  رد  لسن 
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نیز ّما و  بیز  یبنیز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2727 

http://www.ghaemiyeh.com


یبا

يراد نیا  يوربآ  نآ ، يور 

قح هبیطخ  يا  هبطخ  ناوخب  وت 

يراد نیبم  تیآ  بل  هب  هک 

دََرب میلک  لد  تتاملک 

يراد نیرفآ  یسیع  سفن 

تسا نید  هرهچ  شخب  وربآ 

يراد نیبج  رب  هک  ینوخ  شقن 

یتسه یلع  رتخد  یتسار 

يراد نیتسار  مزع  نینچ  نیاک 

دوخ هک  تادف  مردام  ردپ و 

يراد نینچ  يردام  ردپ و 

ور هچ  تا ز  هدنب  تاوامس  يا 

يراد نیمز  نماد  رب  هرهچ 

رتسکاخ رهپس  ددرگ  شاک 

يراد نیشتآ  دایرف  وت  هک 

؟ دنداد ناکم  تا  هناریوب  نوچ 

يراد نیگن  رد  كالفا  هک  يا 

منیب تا  هقان  يور  را  مروک 

يراد نیع  روح  مشچ  رب  ياج 
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الب لیس  شیپ  يربص و  هوک 

يراد نیدباعلا  نیز  زا  ساپ 

تایح ّقح  وت  یتسار  یتسار 

يراد نیدب  دبا  ات  لزا  زا 

ار نآرق  وت  مسق  دّمحم  هب 

يراد نیسپاو  زور  ات  هدنز 

تسادخ باتک  رد  وت  ربص  حرش 

تساوگ داص  نیع و  ای و  اه و  فاک و 

----------

هللاراث ِمامت  تدوجو  يا 

لوا دنب 

هللاراث ِمامت  تدوجو  يا 

هللاراث ماب  رادملع  يو 

دیحوت ۀشیمه  رادیاپ 

هللاراث مایق  رادساپ 

رشحم ات  تسا  یکتم  نید  وت  هب 

هللاراث مان  هدنیاپ  وت  زا 

وت ۀنوگ  نیسح  مایق  هب 

هللاراث مالس  تمایق  ات 

نوخ ۀسامح  کی  وت  مالک  ره 
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هللاراث مایپ  کی  سفن  ره 

رگنسمه مارم و  مه  هرمه و 

مدمه و
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هللاراث مالک  مه 

ماک رد  وت  نابز  ِراقفلاوذ 

هللاراث ماین  رد  قح  غیت 

وت تلیضف  وت ، فصو  وت ، مان 

هللاراث ماش  حبص و  ِنخس 

زاغآ زا  وت  ینارون  لد 

هللاراث مارحلا  تیب  دوب 

ولگ ِنوخ  هباطخ ، يدناوخ  وت  نوچ 

هللاراث ماک  هب  نیریش  تشگ 

یلع ملع  ياه  همشچ  تتبحص :

هللاراث مارتحا  تتمرح :

دوبن دوبن ، اقب  ار  نید  وت  یب 

دوبن دوبن ، البرک  البرک 

بنیز ترضح  حدم  رد 

مود دنب 

ییایرد وت  هرطق و  کی  ربص 

ییارحص وت  هلال و  کی  ملح 

نخس هب  يردیح  وت  ردیح  دعب 

ییارهز وت  طقف  ارهز  دعب 

نوخ هب  هتفخ  ِحیبذ  ود  رجاه 
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ییاحیسم هدجیه  میرم 

نیسح نوخ  تسوت  کشا  تمیق  

ییاهنت ِنیسح  کی  دوخ  هکلب 

؟ مناوخ ار  وت  نزریش  نامرهق ،

ییاهنیا قوف  قوف  ادخ  هب 

نآرق ییوت  هیآ و  کی  ملع 

ییانعم وت  تروص و  کی  ملع 

دوجو مامت  ِتنیز  تردپ 

ییاباب بیز  ِّیتسه  هک  وت 

تهگن کی  نیسح ، زا  لد  هدرب 

ییارآ لد  وا  مشچ  رد  هک  سب 

اوقت تمصع و  دهز و  ردام 

ییاهاط رون و  ردق و  رتخد 

ماش هفوک و  البرک و  حتاف 

ییارغ ياه  هبطخ  بحاص 

تسابیز وت  مشچ  هب  ییالب  ره 

ییابیز هچ  ادخ  مشچ  هب  دوخ 

وت زا  ادهش 
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دنراد یگدنز 

دنراکهدب وت  هب  مه  ایبنا 

موس دنب 

بنیز يرترب  لیلجت  وت ز 

بنیز يردام  دننامه  وت 

دنلب تشگ  هفوک  هب  تیادص  ات 

بنیز يردیح  دنتفگ  همه 

مالسا يزارفرس  ثعاب 

بنیز يردارب  شش  ِرس  اب 

نیسح صاخ  تسه  هک  تماما  زج  

بنیز يربارب  تماما  اب 

ادخ ّیلو  نیمراچ  یجنم 

بنیز يردارب  رانک  رد 

موصعم هدراچ  ریغ  ادخ  هب 

بنیز يرس  اهدرم  همه  زا 

تسادیپ تا  هباطخ  زا  نانچمه 

بنیز يرگید  يارهز  وت  هک 

تخد نیمادک  یلو  ارهز ، تخد 

بنیز يرورپ  ْمالسا  ِتخد 

ارهز تردام  هارمه  هکلب 
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بنیز يرشحم  لها  ِردام 

هللاراث ِدیما  لخن  هب  وت 

بنیز يرب  هخاش و  هشیر و 

ارحص نآ  رد  رس  هب  رس  ار  قلخ 

ارهز ای  تسا و  بنیز  ای  رکذ 

مراهچ دنب 

يدرک او  هبطخ  هب  ات  دوخ  بل 

يدرک یضترم  ِزاجعا  هللااب 

وت رگید  يالبرک  دش  هفوک 

يدرک البرک  وت  مه  ار  ماش 

ار لطاب  ّقح و  هبطخ ، کی  هب  وت 

يدرک ادج  مه  تمایق ز  ات 

نید يرای  يارب  ردام  لثم 

يدرک ادف  ار  شیوخ  اهراب 

لزنم لهچ  هتشاد  فک  هب  ناج 

يدرک ادتقا  دوخ  ماما  هب 

نیسح هب  بش  زامن  تونق  رد 

يدرک اعد  يدناشفا و  کشا 
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یتسب ار  دیزی  ياه  تسد 

يدرک اپب  ار  ماش  تضهن 

تشط لد  زا  نیسح  هاگن  اب 

يدرک ایح  یتسب و  دوخ  مشچ 

یتفگ اهرکش  لادوگ  هب  وت 

يدرک ادخ  زا  ریدقت  هک  وت 

دیزی مزب  هب  رگم  يدیشک  هچ 

يدرک ابق  دوخ  نابیرگ  هک 

؟ بارش تشط و  بوچ و  نادند و  بل و 

؟ بارخ تشگن  نامسآ  ور  هچ  زا 

مجنپ دنب 

تسادهشلادیس ِناج  تسفن 

تسادهشلادیس ناحیر  حور و 

مه ناوضر  ضایر  رد  تتماق 

تسادهشلادیس ناتسب  ورس 

وت ةدنز  هشیمه  ياه  هبطخ 

تسادهشلادیس نآرق  نتم 

ترس مخز  هب  اه  هزین  رس  زا 

تسادهشلادیس نایرگ  مشچ 

دیحوت همه  يا  وت  وضع  وضع 
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تسادهشلادیس نامیا  رپ ز 

تفگ وت  فصو  ماقم و  رد  ناوت  یم 

تسادهشلادیس ناش  رد  هچنآ 

تکرح رد  هزین  هب  تیانث  رد 

تسادهشلادیس ناشطع  بل 

ادخ هب  تا  هناقشاع  ۀمان 

تسادهشلادیس نایرع  مسج 

ادخ رما  هب  نامز  نیمز و  ات 

تسادهشلادیس نامرف  تحت 

وت لئاضف  وت ، حدم  وت ، مان 

تسادهشلادیس نارای  رکذ 

مادم قلخ  راگدنوادخ و  زا 

مالس مالس  وت ، ربص  وت و  هب 

مشش دنب 

ییوت هدیمخ ، دش  هک  يزارفرس 

ییوت هدیهش  ردام  ثراو 

ار نوخ  رد  هتفخ  ِدیشروخ  هکنآ 

ییوت هدید  ود  ره  کشا  اب  هتسش 

غیت اب  هکنآ 
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شا يردیح  قطن 

ییوت هدیرد  ار  مصخ  ةدرپ 

ار تبیصم  ِیخلت  ره  هکنآ 

ییوت هدیشچ  هدرک و  ناج  دهش 

اروشاع ياقب  رهب  هکنآ 

ییوت هدیرفآروش  ناهج  کی 

شرس مخز  نورد و  مخز  هکنآ 

ییوت هدیشک  نوخ  هب  ار  نامسآ 

ار شیاه  هلال  هک  ینابغاب 

ییوت هدیچ  غیت  هب  نیچلگ  تسد 

مخز دصهن  رازه و  زک  يرئاز 

ییوت هدینش  ار  شیوخ  خساپ 

هدش هراتس  یب  هک  ینامسآ 

ییوت هدیپط  نوخ  هب  شهام  رهم و 

لزنم لچ  هتشگ  هک  یباتفآ 

ییوت هدیرب  ِرس  هدجه  رود 

بل هب  دوب  هرامه  اهرس  رکذ 

بنیز ای  کیلع  مالسلا 

متفه دنب 

تسوت ةرازه  دبا  ات  اه  لاس 
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تسوت ةراودای  زور  اهزور 

اروشاع دعب  ماش  هفوک و 

تسوت ةرابود  تضهن  دهاش 

هدنام ولگ  رد  ضغب  نانچمه 

تسوت ةراشا  اب  هفوک  سفن 

تسادخ شرع  راوشوگ  نت  نیا 

؟ تسوت ةراوشوگ  یشرع و  وت  ای 

دنناوخ شمّنهج  رعق  گنس 

تسوت ةرارش  یب  هک  سک  ره  لد 

نیسح كاچ  كاچ  قلح  دَوب  نیا 

؟ تسوت ةراپ  هراپ  بلق  نامه  ای 

اه ینامسآ  ياه  بش  کشا 

تسوت ةراتس  ود  داتفه و  نوخ 

تسام ۀیرگ  هب  وت ، فطل  رظن 

تسوت ةراظن  زا  هدنمرش  کشا 

ام ةراچ  میا و  هراچیب  همه 

تسوت ةرامه  تمحر  رظن 

تسیرگ وت  تبیصم  رد  ام  مشچ 
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؟ تسیچ نیا  زا  رتهب  وت ، يدنسپ  رگ 

متشه دنب 

دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

دنگوس ادج  ادج  ناماما  هب 

یلع هب  همطاف ، هب  دّمحم ، هب 

دنگوس ایبنا  ّیمامت  هب 

ار وا  بل ، هنشت  هک  ینیسح  هب 

دنگوس افق  زا  دندیرب  رس 

سابع ةدیرب  تسد  ود  هب  

دنگوس البرک  هب  دش  ادج  هک 

تشگ هک  هتسکش  ۀنیس  نامه  هب 

دنگوس ایتوت  بسا ، مس  زا 

ریت ِمد  اب  هک  يریاط  نامه  هب 

دنگوس اوه  رد  دیدرگ  حبذ 

نیسح مایخ  نوچ  هک  یمیتی  هب  

دنگوس افج  زا  شناماد  تخوس 

نیسح نوخ  هب  وت و  شورخ  هب  

دنگوس ام  کشا  يایرد  ود  هب 

اروشاع رهظ  هب  نیسح و  هب 

دنگوس اونین  ياهاون  هب 
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تسه دشاب و  دوب و  هک  ییادخ  هب 

تسد زا  دوب  هتفر  مالسا  وت  یب 

----------

هدمآ رگید  لوتب  یفطصم  تیب  هب  زاب 

( تدالو ) هدمآ رگید  لوتب  یفطصم  تیب  هب  زاب 

هدمآ رثوک  هرابود  ار ، لوس  ار  لوسر 

هدمآ رتخد  هناگی  ار ، لوتب  ار  لوتب 

هدمآ رهاوخ  هتسجخ  ار ، نیسح  ار  نیسح 

هدمآ ردام  گرزب  ار ، ربص  ملح و  اضر و 

هدمآ روآ  مایپ  ار ، دیهش  ار  دیهش 

نیا تسا  مجنا  غارچ  ار ، همئا  ار  همئا 

نیا تسا  مّود  لوتب  یلع ، لّوا  رتخد 

هدمآ تمحر  ۀیآ  یبن ، رثوک  رثوک 

هدمآ تقلخ  ردام  یبن ، رتخد  رتخد 

هدمآ تمصع  رتخا  یلع ، ةرهز  ةرهز 
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هدمآ تفع  هم  ای  ایح ، ۀسمش  ۀسمش 

هدمآ تبحم  مام  زا  تسا و  هللا  هبیبح 

هدمآ تیالو  تیب  رد  تسا و  هللا  هیلو 

وا يابرلد  تعلط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) يدّمحم ۀنیآ 

وا يالبرک  نیسح و  دوش  یم  هصالخ  وا  رد 

شرتخد تسوا  تنیز  یتسه و ، بیز  تسیلع 

شرب رد  هفرگ  ناج  وچ  لد  تسد  هدوشگ  مهز 

شرورپ حور  مد  را  هتفای ، تشهب  يوب 

شرّونم ضراع  هب  دنز ، یم  هسوب  همطاف 

شردام شود  رس  زا  نیسح ، يوس  دنز  لاب 

شردارب بنیز و  هب  ام ، دورد  ام  مالس 

وا تسب  ياپ  ریسا و  وا ، تسه  دوب و  تشهب 

وا تسب  ياپ  ریسا و  یلع ، رگا  رادم  بجع 

وا تسد  هب  دنز  هسوب  یلع ، رگا  رادم  بجع 

وا تساضق  ره  هب  اضر  یلو ، وا  مکح  هب  ردق 

وا تسا  یضترم  ۀناخ  يوناب  لوتب ، زا  سپ 

وا تسا  یبتجم  ماما  ِردام  ياج  هب  هکلب 

وا تسالبرک  دیهش  ِروای  رای و  سنوم و 

وا تسا  ایبنا  نابز  ایربک ، ناوخ  هب  اطخ 

وا تسادخ  تمصع  هک  مسق ، ادخ  تمصع  هب 
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شا یئاسراپ  لامک و  همطافز  دنک  دای 

شا یئاسّنلادّیس  دهاش  رهد  لاجر 

همّهفم هتفاین  وا  رب  سک  هک  يا  همیهف 

همّلعم هتشادن  لزا ، زا  هک  يا  همیلع 

همطاف تشاد  هچنآ  ره  وا ، دوجو  زا  رگ  هولج 

همّرکم ۀنیدم  دنز ، وا  ياپ  هب  هسوب 

همه وا  ياه  هباطخ  نامسآ ، لها  ياعد 

همکحم ياه  هیآ  وچ  یمکحمز ، وا  مالک 

هچ رفس  رد  هچ 
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هلفاق نایم  رد  هچ  رضح ، رد 

هلفان زامن  یبش  شترضحز ، دشن  اضق 

وت مایپ  زا  هرامه  نوخ ، دنلب  فرش  يا 

وت مایق  زا  تداهش  وربآ ، هتفرگ  يو 

وت مان  هب  هدز  شقن  ادخ ، ار  ربص  ۀّکس 

وت مام  باب و  لوسر و  وت ، دوجو  زا  رختفم 

وت ماما  وت  ربص  هب  هگلتق ، رانک  هدنز 

وت ماین  رد  وت  غیت  وت ، تتوکس  رد  وت  قطن 

يا هدیرفآ  تمایق  البرک ، مایق  رد  وت 

يا هدیرفآ  تماما  يربمغیپ ، مد  زا  وت 

یبل رب  یحو  مالک  ِربمیپ  نخس  رد  وت 

یبتکم شخب  تایح  ناگتشک ، مایپ  اب  وت 

یبش رد  هام  صرق  وچ  اه ، هبارخ  رد  وت 

یبکوک هفوک  رهش  هب  ین ، كون  لاله  رب  وت 

یبا یّما و  نیز  وت  یبن ، نماد  بیز  وت 

یبنیز وت  یبنیز  وت  یبنیز  وت  یبنیز  وت 

یمیرم هن  هیسآ  هن  يرجاه ، هن  يا  هراس  هن 

یملاع ّلک  ءاسّنلاهدّیس  تردام  وچ 

دش هدیرفآ  تدوجو  البرک ، رهب  هک  یئوت 

دش هدید  یحو  مامت  تا ، هباطخ  رد  هک  یئوت 
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دش هدینش  قح  مایپ  تتلاسر ، اب  هک  یئوت 

دش هدیچ  ملظ  طاسب  تتراسا ، اب  هک  یئوت 

دش هدیرب  متس  لخن  تتلادع ، اب  هک  یئوت 

دش هدیمخ  مغ  رابز  تتماق ، ورس  هچ  رگا 

وت قطن  رارش  تخیر  ناشکرس ، ناج  مسج و  هب 

وت قطن  راقفلاوذ  هب  دش ، زارفرس  نیسح 

یئوت شرگید  لوتب  وت ، ّدج  تسا  ربمیپ 

یئوت شرورپ  زان  هک  نآ ، زا  رختفم  لوتب 

دج و قرغ و  تس  یلع 
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یئوت شرتخد  هک  نیا  زا  روش ،

یئوت شرهاوخ  هکنیا  زا  زارفرس ، تسا  وتب  نسح 

یئوت شروای  رای و  هک  یکّتم ، وت  رب  نیسح 

یئوت شروآ  مایپ  دش ، دیهش  رگا  دیهش 

همطاف هب  یبتجم  هب  یضترم ، هب  یفطصم  هب 

همه يده  ۀّمئا  رختفم ، دناوت  زا  هک 

یملاع ياشگ  هرگ  هلسلس ، نایم  رد  وت 

یمدآ شخب  تایح  دوخ ، کشخ  يولگ  اب  وت 

یمّسجم تریغ  وت  يرّوصم ، تمصع  وت 

یمد ار  حیسم  مد  ازف ، ناج  مالک  اب  وت 

یمکحم باتک  کی  وت  نوخ ، یحو  لوسر  کی  وت 

یمظعا شرع  غارچ  مه ، ماش  نیمز  رد  وت 

تلفحم غارچ  هام  تلزنم ، شرف  هراتس 

تلمحم رود  هب  هتشگ  همطاف ، باتفآ  هک 

وت ریقح  دش  ربص  هک  یسک ، يا  وت  رب  مالس 

وت ریظن  ینز  ناهج  همطاف ، دعب  هدیدن 

وت ریغص  كدوک  ود  امنهر ، لقع  ریپ  هب 

وت رینم  تعلط  هب  هتخود ، مشچ  نیسح 

وت ریذپلد  توص  هب  یلع ، ةدنز  يادص 

وت ریسا  دش  دیزی  يدوب و ، ماش  ریسا 
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دش زازتحا  رد  وت  زا  البرک ، حتف  مچرپ 

دش زارفرس  نیسح  وت ، دنلب  تّمه  هب 

مبنیز يوم  يادگ  لزا ، زا  هک  منم  منم 

مبنیز يوس  هبدوب  اجتلا ، تسد  هرامه 

مبنیز يوربآ  هب  وربآ ، هداد  يادخ 

مبنیز يوگ  هدیصق  البرک ، ناوخ  هیثرم 

مبنیز يوزرآ  رد  لد ، غرم  هرامه  هدرپ 

مبنیز يوجتسج  هب  مه ، رشح  ماحدزا  رد 

ما هراظن  دنک  رگا  مسق ، شردام  ناج  هب 

ما هراشا  کی  هب  دوش  لگ ، غاب  میهج  دزس 

----------
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نم رمع  هظحل  نیرخآ  دوب 

( تبیصم  ) نم رمع  هظحل  نیرخآ  دوب 

نخس میوگ  وت  اب  مغ  ماشالا 

تیراوخمغ نییآ  دوب  شوخ  هچ 

تیراد نامهیم  یلع  لآ  ز 

دیسر بل  رب  هصغ  زا  مناج  رگد 

دیسر بنیز  هب  وت  زا  هچنآ  تشذگ 

اهرازآ رهش  يا  ظفاحادخ 

اهرازاب يوک و  يا  ظفاحادخ 

اه گنج  دهاش  يا  ظفاحادخ 

اه گنس  شراب  يا  ظفاحادخ 

الب جنر و  رهش  يا  ظفاحادخ 

الط تشط  بوچ و  يا  ظفاحادخ 

یم مزب  هصق  يا  ظفاحادخ 

ین يالاب  سأر  يا  ظفاحادخ 

اه هزاّمج  کشا  يا  ظفاحادخ 

اه هزاورد  بیز  يا  ظفاحادخ 

اه مانشد  رهش  يا  ظفاحادخ 

اه ماب  اه ، هچوک  يا  ظفاحادخ 

نیبج نوخ و  گنس  يا  ظفاحادخ 
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نیدجاسلادیس يا  ظفاحادخ 

اهدرد اه ، جنر  يا  ظفاحادخ 

اهدرگ اه ، كاخ  يا  ظفاحادخ 

زاهج یب  هقان  يا  ظفاحادخ 

زاجح نارتخا  يا  ظفاحادخ 

ارس ناریو  كاخ  يا  ظفاحادخ 

ارولاریخ لآ  يا  ظفاحادخ 

ریسا لاسدرخ  يا  ظفاحادخ 

ریغص هلاس  راچ  يا  ظفاحادخ 

هدش یلین  سای  يا  ظفاحادخ 

هدش یلیس  هب  شزاون  میتی 

باضخ نوخ  زا  مدید  مدوخ  اج  نیمه 

باتفآ هدجه  اه  هزین  رس 

دندز فد  ین و  مرانک  اج  نیمه 

دندز فص  ملگ  هدجیه  رادید  هب 

كاچ مغ  دش ز  ملد  اج  نیمه 
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كاچ

كاخ يور  رب  هداتفا  مدیشروخ  هک 

دندز یم  کمن  ممخز  هب  اج  نیمه 

دندز یم  کتک  ار  ملد  زیزع 

تخیر كاخ  ودع  مقرف  هب  اج  نیمه 

تخیر كاشاخ  كاخ و  ملگ  يور  هب 

دوب هتسخ  نم  ناج  مغ  اج ز  نیمه 

دوب هتسب  نامسیر  کی  هب  نت  هد  هک 

مبل رب  ناج  دوب  مغ  اج ز  نیمه 

مبش زامن  دش  یط  هتسشنب  هک 

داد مانشد  مصخ  ام  هب  اج  نیمه 

داد مان  یجراخ  ارم  نیسح 

هدش رت  نوخ  ممشچ ز  ود  اج  نیمه 

هدش رپرپ  هناریو  هب  مسای  هک 

تسیرگ لبلب  هناریو  هب  اج  نیمه 

تسیرگ لگ  تبرغ  رب  هنابیرغ 

بل هب  دمآ  مناج  مغ  اج ز  نیمه 

بش همین  دش  نفد  ملُگ  لِگ  رد  هک 

تفر كاپ  رهوگ  نآ  هک  اغیرد 

تفر كاخ  رد  هنابیرغ  ارهز  وچ 
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نم دعب  اه  لسن  همه  يا  الا 

نخس نیا  نم  لوق  زا  دییوگب 

درد هودنا و  هوک  نیدب  بنیز  هک 

درک ربص  یلع  نوچ  الب  جوم  هب 

شلد ياه  هصغ  دناد و  ادخ 

شلتاق دوب  شنیسح  غاد  هک 

تسا مغ  غاد و  درد و  ناهج  کی  ارم 

تسا مثیم  بل  رب  نآ  فیصوت  هک 

----------

نم رمع  ۀظحل  نیرخآ  دوب 

( تبیصم ) نم رمع  ۀظحل  نیرخآ  دوب 

نخس میوگ  وت  اب  مغ  ماش  الا 
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تیراوخمغ نیئآ  دوب  شوخ  هچ 

تیرادنامهیم یلع  لآ  ز 

دیسر بل  رب  هّصغ  زا  مناج  رگد 

دیسر بنیز  هب  وت  زا  هچنآ  تشذگ 

اهرازآ رهش  يا  ظفاحادخ 

اهرازاب يوک و  ياظفاحادخ 

اه گنچ  دهاش  يا  ظفاحادخ 

اه گنس  شراب  يا  ظفاحادخ 

الب جنر و  رهش  يا  ظفاحادخ 

الط تشط و  بوچ و  يا  ظفاحادخ 

یم مزب  ۀّصق  يا  ظفاحادخ 

ین يالاب  سأر  يا  ظفاحادخ 

اه هزاّمج  گشا  يا  ظفاحادخ 

اه هزاورد  بیز  يا  ظفاحادخ 

اه مانشد  رهش  يا  ظفاحادخ 

اه ماب  اه  هچوک  يا  ظفاحادخ 

هلسلس رد  تسد  يا  ظفاحادخ 

هلبآ رپ  ياپ  يا  ظفاحادخ 

نیبج نوخ  گنس و  يا  ظفاحادخ 

نیدجاّسلا دّیس  يا  ظفاحادخ 
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اهدرد اه  جنر  يا  ظفاحادخ 

اهدرگ اه  كاخ  يا  ظفاحادخ 

زاهج یب  ۀقان  يا  ظفاحادخ 

زاجح نارتخا  يا  ظفاحادخ 

هدش هراپ  ِشوگ  يا  ظفاحادخ 

هدش هراوشوگ  تراغ  وت  ز 

ارس ناریو  كاخ  يا  ظفاحادخ 

ارولا ریخ  لآ  يا  ظفاحادخ 

ریسا لاس  دروخ  يا  ظفاحادخ 

ریفس هلاس  راچ  يا  ظفاحادخ 

هدش یلین  سای  يا  ظفاحادخ 

هدش یلیس  هب  شزاون  میتی 

باضخ نوخ  زا  مدید  مدوخ  اجنیا  نم 

باتفآ هدجیه  اه  هزین  رس 

دندز فد  ین و  مرانک  اج  نیمه 

دندز فک  ملگ  هدجه  رادید  هب 

كاچ كاچ  مغ  دش ز  ملد  اج  نیمه 

كاخ يور  رب  داتفا  مدیشروخ  هک 

دندز یم  کمن  ممخز  هب  اج  نیمه 

دندز یم  کتک  ار  ملد  زیزع 
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تخیر كاخ  ودع  مقرف  هب  اج  نیمه 

تخیر كاشاخ  راخ و  نم  ياه  لگ  هب 

دوب هتسخ  نم  ناج  مغ  اج ز  نیمه 

دوب هتسب  نامسیر  کی  هب  نت  هد  هک 

هدش رت  نوخ  ممشچ ز  ود  اج  نیمه 

هدش رپرپ  هناریو  هب  مسای  هک 

تسیرگ لبلب  هناریو  هب  اج  نیمه 

تسیرگ لگ  تبرغ  رب  هنابیرغ 

بل هب  دمآ  مناج  مغ  اج ز  نیمه 

بش همین  دش  نفد  ملُگ  لِگ  رد  هک 

تفر كاپ  رهوگ  نآ  هک  اغیرد 

تفر كاخ  رد  هنابیرغ  ارهز  وچ 

نم دعب  اه  لسن  همه  يا  الا 

نخس نیا  نم  لوق  زا  دیئوگب 

درد هودنا و  هوک  نیدب  بنیز  هک 

درک ربص  یلع  نوچ  الب  جوم  هب 

شلد ياه  هّصغ  دناد و  ادخ 

شلتاق دوب  شنیسح  غاد  هک 

تسا مغ  غاد و  درد و  ناهج  کی  ارم 

تسا مثیم »  » بل رب  نآ  فیصوت  هک 
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----------

نوخ روآ  مغیپ  هدنیاپ  يا  وت 

( حدم ) نوخ روآ  مغیپ  هدنیاپ  يا  وت 

نوخ رگنس  زا  یتفای  تثعب  هک 

قشع هیامرس  تا  هنیس  باتک 

قشع هیآ  نارازه  تهآ  ره  هب 

؟ وت یتسیچ  ناسنا  روح ، هتشرف ،

؟ وت یتسیک  دّمحم  ارهز ، یلع ،

وت یبتکم  غارچ  ار  تّوبن 

وت یبنیز  ای  نسح ، ای  ینیسح 

یماتخ نسح  ار  قشع  مالک 

یماما مه  ربمیپ  مه  ار  افو 

تماقتسا رد  يا  هدرک  تمایق 

تماما تربص  رب  هدروآ  هانپ 

يداهن اپ  لتقم  ناماد  رد  وچ 

يداد ربص  ار  نارباص  ماما 

هدناماو هر  هب  یماگ  رگا 
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يدوب

يدوب هدنام  اپ  زا  هظحل  کی  رگ  و 

دش یم  هتشک  تماهش  يدرم ، فرش ،

دش یم  هتشک  تماما  هن ، تماما 

تغارچ زا  دیحوت  راونا  الا 

تغاد ود  داتفه و  هزور  کی  لد  هب 

تسوت مغ  زا  يداش  كاچ  نابیرگ 

تسوت متام  راد  هنییآ  نامز 

تسمرس هیرگ  ماج  يا ز  وت  زجب 

تسد رس  رب  هتفرگ  ینابرق  هک 

یتسُج دیشروخ  نوخ  يایرد  رد  وت 

یتسش کشا  بالگ  اب  ار  لگ  وت 

يدیرفآ يروبص  تایآ  وت 

يدیچ هسوبلگ  اه  هراپ  نآرق  ز 

يدناسر ار  نادیهش  ماغیپ  وت 

يدناوخ هضور  یتسشن  لتقم  رد  وت 

هنایشآ لتقم  یحو و  غرم  وت 

هنارت تیانیسح  او  انیسح 

داد وضو  ار  يزابکاپ  تکشرس 

داد وربآ  ار  نوخ  هک  دناد  ادخ 
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لاب رپ و  دز  یم  بش  غرم  بش  همه 

لاح دنک  یناهنپ  وت  کشا  اب  هک 

دوب رگد  يرحب  نوخ  تبلق ز  هک  وت 

دوب رت  هراپ  تیاه  هراپ  نآرق  ز 

يدناوخ هتسشنب  ار  لیللا  هولص 

يدناوخ هتسخ  نورد  زا  ار  ادخ 

تسین بدا  نیز  ار  وا  وت  زج  هک  یلع 

تسین بجع  دسوب  ار  وت  تسد  رگا 

تمایق دش  شمایق  زک  نآ  نیسح 

تماق تسب  نمشد  ریت  شیپ  هب 

یناشفناج رهب  هدامآ  دش  وچ 

یناث يارهز  يا  دومرف  ار  وت 

راشرس قشع  زا  یهت  دوخ  زا  يا  هک 

رآ دای  هب  بش  زامن  رد  مه  ارم 

هدوتس مرکا  ربمغیپ  ار  وت 

هدوتس میرم  هروس  رد  ادخ 

بر وت  ربص  هاوگ 
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تسا دابعلا 

تسا داص  زمر  رد  وت  ربص  باتک 

: تفگ الب  ماج  زا  قلخ  اب  قح  وچ 

تفگ الب  اپرب و  داتسا  نیسح 

مزب ناردناک  وت  وا  يدوب و  وا  وت 

مزع کی  هب  تریغ  کی  هب  تّمه  کی  هب 

دیدیشک رپ  مد  رد  ماج  قوش  هب 

دیدیشک رس  مه  اب  ود  ره  هتفرگ 

دیدرک شون  مه  اب  ماج  نآ  زا  وچ 

دیدرک شوغآ  رد  تسد  ار  الب 

دیتفکش دیتفکش و  دیتفکش و 

دیتفگ دیتفگ  الب  ره  رد  یلب 

ماج نآ  زا  دش  تراسا  وت  بیصن 

ماجنا رس  دش  تداهش  وا  بیصن 

تشاذگب هرهچ  وا  طخ  رد  تداهش 

تشادرب وت  كاخ  زا  هسوب  تراسا 

لدکی گنر و  کی  خر  دیتسش  نوخ  هب 

لمحم بوچ  زا  وت  کشا و  زا  نیسح 

نابایب رد  نابایب  رد  نابایب 

نآرق لوغشم  وا  هبطخ ، مرگ  وت 
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مولظم ود  شقن  رد  دیدوب  یکی 

موقلح ود  زا  اما  دیتفگ  یکی 

یغاد ود  داتفه و  غاب  نینوخ  وت 

یغارچ ار  تراسا  ياهبش  وت 

ییادخ نوخ  روآ  ماغیپ  وت 

ییادص ار  ناشومخ  دایرف  وت 

يریش هزرش  تراسا  دنب  رد  وت 

يریما وت  يریسا ؟ وت  هتفگ  هک 

يدرک ریخست  ار  هفوک  رهش  وت 

يدرک ریقحت  ار  ماش  هاش  وت 

تسیرادیاپ تماگ  نازرل ز  هک  وت 

هرهچ رب  ترس  نوخ  ارچ 

تسین مرواب  نداتف  اپ  زا  وت و 

تسین مرواب  نداد  تسد  زا  رارق 

نتسسگ مه  زا  ربص  ناماد  وت و 
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نتسکش رس  لمحم  بوچ  زا  وت و 

تسا هتفهن  یناهنپ  زار  اجنیا  رد 

تسا هتفنش  یناهنپ  هب  ناج  شوگ  هک 

ردارب اب  يدوب  هتسب  نامیپ  وت 

رخآ ماگ  ات  ینک  یماگمه  هک 

یتسب هک  یگنرکی  دهع  ساپ  هب 

یتسکش لمحم  هبوچ  زا  نیبج 

یتشون لد  ثیدح  رس  نوخ  ز 

یتشون لمحم  رب  خرس  طخ  هب 

درادن اوتف  اب  راک  قشاع  هک 

درادن اج  اجنیا  رد  ملاس  رس 

يراق تشگ  ین  رس  نآرق  رگا 

يراج هیآ  ره  زا  دوب  نوخ  رگو 

دیاب ریسفت  مرجال  شنوخ  هب 

دیاین يراک  نخس  زا  اجنیا  هک 

نآرق تسا  هدنز  ات  تسا  يراق  نآ  زا 

نآرق تسا  هدنیاپ  ریسفت  نیا  زا 

تخیر نیبج  زا  ینوخ  تسکشب و  يرس 

تخیر نیمز  رب  هرطق  دنچ  نوخ  نآ  زو 

دش نوگ  هلال  نودرگ  يور  لمحم  هن ،
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دش نوخ  قرغ  ملاع  هفوک ، كاخ  هن 

هراپ هراپ  مغ  زا  لد  هتسخ  ندب 

هرامعلاراد رد  وچ  اپ  يداهن 

هدوشگان بل  هتفگان و  نخس 

هدوبر نمشد  زا  ناوت  بات و 

درک یم  ریقحت  ار  مصخ  تهاگن 

درک یم  ریشمش  دص  راک  شبلق  هب 

رس ات  ياپ  نتفر  هار  تقو  هب 

ربمیپ ارهز  يدوب و  ارهز  وت 

یئایربک هوکش  اب  اجنآ  رد 

ییامندوخ وت  رد  تشاد  دّمحم 

تریسا دش  هفوک  رهش  ریما 

تریقح راوخ و  کچوک و  نوبز و 

دنگوس وت  نایرگ  مشچ  کشا  هب 

دنگوس وت  ناشیرپ  يوسیگ  هب 

هنارت زا  شوماخ  ياهیطوط  هب 
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هنایزات زا  دوبک  ياهنت  هب 

یتسج زاب  نوخ  رد  هک  يّرد  نآ  هب 

یتسش کشا  بالگ  زک  لگ  نآ  هب 

کشا زا  يداد  شبآ  هک  ییاقس  هب 

کشم نآ  هب  تسد و  نآ  هب  مشچ و  نآ  هب 

رای مدقم  رد  ادج  ياهرس  هب 

راخ هسوبلگ  زا  رپ  ياهاپ  هب 

دوب نایع  ین  زارف  هک  یهام  هب 

دوب ناب  هیاس  ترود  هک  يدیشروخ  هب 

درب لد  ناج و  وت  زا  هک  ینآرق  هب 

دروخ نارزیخ  بوچ  هک  ییاهبل  هب 

میوشب لد  گنز  هک  ات  یکشرس 

میوگن بنیز  ای  ریغ  ینابز 

تسابقع ایند و ز  رتهب ز  ارم 

تسام زا  مثیم »  » ییوگب رشحم  رد  هک 

----------

یتیاده غارچ  غورف  یتسیک  وت 

( حدم  ) یتیاده غارچ  غورف  یتسیک  وت 

یتیالو حون  ۀنیفس  رگنل  وت 

یملاع ملع  هملاع  سرد ، هدناوخان 
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یتیاور عیسو  رحب  هتفرن ، بتکم 

نابیاس رشح ، ةریاد  هب  ترداچ  اب 

یتیار ربص ، ۀکرعم  هب  ترجعم  اب 

نیسح روای  دوخ  یلاسدرخ  يدوب ز 

نیسح ردام  مه  ینیسح و  رهاوخ  مه 

ییوت ادخان  ادخ  هب  ار  تاجن  کُلف 

ییوت ادخ  يوس  هب  جورع  رپ  لاب و 

مدق مدق  نادیهش  ماما  رگنس  مه 

ییوت اهتنا  ات  يدوب و  وت  ادتبا  زا 

همطاف ماگمه  هرمه و  داهج  زور 

ییوت یضترم  سفن  مه  هبطخ  ماگنه 

یلع بکوک  همطاف و  ِرهم  ود  ِهام 

یلع بنیز  نسح ، نیسح و  ۀنییآ 

هدرک زاجعا 
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وت حدم  هب  ملاع  قلاخ 

وت حدم  هب  مرکا  ربمیپ  بل  هدوشگب 

تسا هتشون  نآرق  هب  هک  اه  فاک و  زمر  اب 

وت حدم  هب  میرم  ةروس  هتشگ  زاغآ 

راختفا قشع و  اب  هدص  هدراهچ  زا  دعب 

وت حدم  هب  مرُحم  هرامه  نخس  دیوگ 

یتسیز جنر  مغ و  قارف و  رد  هکنآ  اب 

یتسیک وت  دیوگب  تسا  کچوک  خیرات 

يربمیپ ار  ادخ  نوخ  رشح ، زور  ات 

يردیح ریشمش  هک  هباطخ  ناوخب  آزاب 

يا هباطخ  رد  یلع  مشخ  راقفلاوذ  مه 

يرهطا يارهز  ِرهطم  ِفحصم  مه 

دنک شردام  وت و  هب  رظن  رگا  یسیع 

يرترب وت  هللااب  همطاف  زیزع  دیوگ 

تردارب یمارگ  تسه  هچ  رگا  سابع 

ترضحم هب  دنیشن  هزاجا  یب  هک  اشاح 

نیرفآ تفگ  ادخ  وت  تریغ  مزع و  رب 

نیرفآ تفگ  ار ، وت  درک  قلخ  هک  یتقو 

رکش هب  نابز  يدوشگ  هاگلتق  هب  یتقو 

نیرفآ تفگ  اعد ، هب  بل  دوشگ  ارهز 
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سبح هنیس  هب  اه  سفن  وت  ۀبطخ  دش ز  ات 

نیرفآ تفگ  ادهشلادیس  هزین  رب 

درک راقفلاوذ  ةزجعم  هفوک  هب  تقطن 

درک راختفا  یلع  تخد ، ریش  وت  نوچ  رب 

وت يابرلد  نخس  دَوب  ادخ  یحو 

وت ياپ  هب  لمحم  هسوب  شقن ، تخادنا 

رشح زور  حبص  ات  هک  تسا  دهاش  خیرات 

وت يادص  رد  دنز  جوم  نیسح  نوخ 

هب اج  ره 
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دننز یم  همیخ  الب  برک و  دای 

وت يارس  نحص و  تسیا ز  هشوگ  همیخ  نآ 

وت نیعرون  ار  همطاف  نیسح ، زا  دعب 

وت نیسح  ، ینیسح وت  ام  ناج  مشچ  رد 

دنک رپس  هنیس  وت  لثم  هک  ات  درم  وک 

دنک رطخ  عفد  همطاف  وچ  قح  نید  زا 

بش ياسراپ  مه  دشاب و  زور  ریش  مه 

دنک رحس  تدابع  رکذ و  هب  همه  ار  بش 

ماش هب  ات  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا 

دنک رفس  ردارب  نوخ  ِقرغ  سأر  اب 

درک بابک  ار  ترگج  رگا  نیسح  غاد 

درک بآ  تخوس ، ار  وت  ناج  هلاس  هس  غاد 

اه هناش  يور  تمغ  درد و  هوک  هدنام  يا 

اه هناشن  تکاپ  رکیپ  هب  ین  ِبعک  زا 

اه هنایشآ  همه  هب  يا  هرارش  تغاد 

اه هناخ  ِنآرق  وت  نیسح  وت و  رکذ 

دوبک دشن  وت  نت  هنایزات  اهنت ز 

اه هنایزات  رثا  نآ  تسام  بلق  رب 

درب بآ  وچ  ار  نیدو  تریغو  قشع  نامیا و 

درب بارش  مزب  بناج  هب  ار  وت  نمشد 
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تلد رب  غاد  يور  دنام  غاد  هک  سب  زا 

تلصاح تخوس  الب  برک و  مایخ  نوچمه 

دوب ماش  هب  يداش  فک و  هدنخ و  نیب  رد 

تلمحم فارطا  رد  هدیرب  رس  هدجه 

همطاف رهم  رپ  نماد  يور  هب  يزور 

تلزنم هناریو  ۀشوگ  هب  رگد  يزور 

کشا و وت  تولخ  رد 
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دوب هبانا  اعد و 

دوب هبارخ  غارچ  هدیرب  رس  بش  کی 

درک هیرگ  رات  بش  عمش  وت  تبرغ  رب 

درک هیرگ  راخ  تا  هلبآ  راز  هلال  رد 

دش نفد  هناریو  هب  هک  يا  هلاس  هس  یتح 

درک هیرگ  رابنوخ  ةدید  ود  اب  حبص  ات 

اج تفرگ  شلفط  نماد  يور  هک  بش  نآ 

درک هیرگ  رایسب  وت  رهب  هدیرب  سأر 

دش نفد  هنابیرغ  هک  تردام  دننام 

دش نفد  هناریو  ۀشوگ  هب  تا  هنادرد 

تسا ملاع  قلخ  همه  مشچ  لیس  وت  کشا 

تسا متام  هام  ناهج  هشیمه  وت  هآ  اب 

كاخ هب  دوخ  يور  یهن  هبارخ  رد  وت  یتقو 

تسا مرحم  مه  رفص  هام  هعیش ، مشچ  رد 

ار دوب  تسه و  رگا  دزوسب  بجع  دَوبن 

تسا مثیم "  " لخن رمث  لد  ياه  هلعش  ات 

وت يارب  میرگب  زاب  هک  هدب  یمشچ 

وت يازع  رد  موش  بآ  هک  نزب  شتآ 

تسا بنیز  ناماد  ۀتشر  فافع ، فلز 

تسا بنیز  نامیا  ۀیاپ  ربص ، تایآ 
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رادتقا مزع و  ینمادکاپ و  راثیا و 

تسا بنیز  ناتسبد  ِلفط  ِسرد  راچ ، نیا 

ناقشاع رالاس  هلفاق  ِنیتملا  لبح 

تسا بنیز  ناشیرپ  يوم  رشح ، زور  ات 

نیسح ةراپ  دص  رکیپ  ياه  مخز  لگ 

تسا بنیز  نآرق  ةرامش  یب  تایآ 

نیسح ۀناخ  ازع  هب  دهن  اپ  هک  سک  ره 

تسا بنیز  نامهم  هک  دینک  مرک  وا  رب 

ياهرس
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لگ ياه  هتسد  همه  هزین  كون 

تسا بنیز  ناتسلگ  هراپ ، هراپ  ياه  نت 

دز نیسح  بلق  هب  مصخ  هک  يا  هزین  نآ 

تسا بنیز  نازوس  لد  رب  زونه  شمخز 

نیسح یب  حبص  مهدزای ، حبص  دای  اب 

تسا بنیز  نابیرغ  ماش  حبص ، زور  ره 

« اوتُکُسا  » هفوک هپس  اب  تفگ  هک  یتقو 

تسا بنیز  نامرف  هب  تانئاک  دندید 

دندز یم  ماش  هر  هب  ار  هیقر  یتقو 

تسا بنیز  ناماد  هب  تسد  نیسح ، مدید 

هدش اپ  هب  تمایق  هک  رگم  بجعللای 

تسا بنیز  ناشخرد  باتفآ  هزین  رب 

اه هبارخ  غارچ  خرچ  زارف  رب  هم 

تسا بنیز  ناوخانث  هزین  كون  دیشروخ 

وفع يارب  زا  ام  ۀناهب  ازج  زور 

تسا بنیز  نایرگ  ةدید  نیسح و  نوخ 

ار شیوخ  رون  دنک  لذب  باتفآ  ات 

تسا بنیز  ناسحا  ةدنب  هشیمه  مثیم " "

----------

يردیحلا هبیان  یتسیک  وت 
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( حدم ) يردیحلا هبیان  یتسیک  وت 

يرگید همطاف ي  ار  همطاف 

ار موصعم  ماما  هدزاود 

يرهاوخ يرتخد و  ما و  هّمع 

اضر ملح و  ربص و  ماقم  رد  وت 

يربمغیپ هک  تسا  هاوگ  ادخ 

یبا ُّما و  تنیز  یبنیز  وت 

يردام ردپ و  راختفا  وت 

ربص راثیا و  هنجص ي  لهچ  رد  وت 

يرگنسمه همطاف  رسپ  اب 

ایح مرش و  تخرد  هویم ي  وت 

يرهوگ ار  فافع  فدص  وت 

همطاف تردام  ياپ  هب  اپ  وت 

يرشحم هعیفش ي  ازج  زور 

نیسح تماهش ، تعاجش و  رد  وت 
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يروحم ار  ربص  نامسآ  وت 

نیسحلا باب  ییارهز و  باب  وت 

يرد قیالخ  جئاوح  رب  وت 

ادخ نوخ  ییاهنت  زور  وت 

يرکشل کی  هک  رای  رفن  کی  هن 

الب برک و  خرس  يانم  زا  وت 

يروآ مایپ  نیهب  ار  نیسح 

همطاف ای  همطاف  رتخد  وت 

يرثوک ای  رثوک ، ِرثوک  وت 

نیرفآ درم  نز  کی  ینز  کی  وت 

يرورپ البرک  ِنیسح  کی  وت 

همطاف هناخ ي  راد  هناخ  وت 

يرب ار  یلع  دیّما  لخن  وت 

یلع يارب  همطاف  دعب  .وت 

يرتخد وا  رب  هچ  رگ  يا ، همطاف 

هاگلتق يدوگ  ناوخ  هضور  وت 

يرئاز ار  هدیرب  رجنح  وت 

نیسح ِناج  تاجن  ثعاب  وت 

يربکا یلع  هتشک ي  رانک 

هتشارفا تماق  اب  هک  ییوت 
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يرگنل ار  هاجنلا  هنیفس 

راگدرورپ ریش  تخد  ریش  وت 

يربیخ حتاف  راگدای  وت 

اه غاد  همه  لّمحت  اب  وت 

يروای ار  شیوخ  رصع  ماما 

دوبک سای  رفولین  لگ  وت 

يرظنم همطاف  باتفآ  وت 

هیسنالا ءاروح  يروح  وت 

يرتهب ناگ  هتشرف  همه  زا  وت 

نسح نیسح و  ریسفت  حور  وت 

يردیح يا ، همطاف  يدّمحم ،

اضر ربص و  غاب  نابغاب  وت 

يرپرپ هلال ي  رادغاد  وت 

ماش کیرات  ياه  هبارخ  رد  وت 

يرگنشور هنادواج ، غارچ 

ماش رهش  ات  لزنم  لهچ  رد  وت 

يربنم لهچ  يایوگ  بیطخ 

تا یئارهز  يوخ  لاصخ و  اب  وت 

يرب یم  همطاف  نیسح  زا  لد 

حیسم هعطق  هعطق  ود  میرم  وت 
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يرس یب  كدوک  ود  ردام  وت 

نت جنپ  تلالج  نامه  اب  وت 

يرهظم ار  ماما  هدزاود 

يا هدازآ  نانز  هوسا ي  وت 

يربهر ناهج  نادرم  هب  وت  هن ،

« یمثیم  » لد رد  هلعش  هوک  وت 

يرذآ اه  هنیس  مامت  رد  وت 

----------

يردیحلا هبیان  یتسیک  وت 

( حدم ) يردیحلا هبیان  یتسیک  وت 

يرگید همطاف ي  ار  همطاف 

ار موصعم  ماما  هدزاود 

يرهاوخ يرتخد و  ما و  هّمع 

اضر ملح و  ربص و  ماقم  رد  وت 

يربمغیپ هک  تسا  هاوگ  ادخ 

یبا ُّما و  تنیز  یبنیز  وت 

يردام ردپ و  راختفا  وت 

ربص راثیا و  هنجص ي  لهچ  رد  وت 

يرگنسمه همطاف  رسپ  اب 

ایح مرش و  تخرد  هویم ي  وت 
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يرهوگ ار  فافع  فدص  وت 

همطاف تردام  ياپ  هب  اپ  وت 

يرشحم هعیفش ي  ازج  زور 

نیسح تماهش ، تعاجش و  رد  وت 

يروحم ار  ربص  نامسآ  وت 

نیسحلا باب  ییارهز و  باب  وت 

يرد قیالخ  جئاوح  رب  وت 

ادخ نوخ  ییاهنت  زور  وت 

يرکشل کی  هک  رای  رفن  کی  هن 

الب برک و  خرس  يانم  زا  وت 

يروآ مایپ  نیهب  ار  نیسح 

همطاف ای  همطاف  رتخد  وت 

يرثوک ای  رثوک ، ِرثوک  وت 

نیرفآ درم  نز  کی  ینز  کی  وت 

يرورپ البرک  ِنیسح  کی  وت 

همطاف هناخ ي  راد  هناخ  وت 

يرب ار  یلع  دیّما  لخن  وت 

یلع يارب  همطاف  دعب  .وت 

يرتخد وا  رب  هچ  رگ  يا ، همطاف 

هاگلتق يدوگ  ناوخ  هضور  وت 
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يرئاز ار  هدیرب  رجنح  وت 

نیسح ِناج  تاجن  ثعاب  وت 

يربکا یلع  هتشک ي  رانک 

هتشارفا تماق  اب  هک  ییوت 

يرگنل ار  هاجنلا  هنیفس 

راگدرورپ ریش  تخد  ریش  وت 

يربیخ حتاف  راگدای  وت 

اه غاد  همه  لّمحت  اب  وت 

يروای ار  شیوخ  رصع  ماما 

دوبک سای  رفولین  لگ  وت 

يرظنم همطاف  باتفآ  وت 

هیسنالا ءاروح  يروح  وت 

يرتهب ناگ  هتشرف  همه  زا  وت 

نسح نیسح و  ریسفت  حور  وت 

يردیح يا ، همطاف  يدّمحم ،

اضر ربص و  غاب  نابغاب  وت 

يرپرپ هلال ي  رادغاد  وت 

ماش کیرات  ياه  هبارخ  رد  وت 

يرگنشور هنادواج ، غارچ 

ماش رهش  ات  لزنم  لهچ  رد  وت 
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يربنم لهچ  يایوگ  بیطخ 

تا یئارهز  يوخ  لاصخ و  اب  وت 

يرب یم  همطاف  نیسح  زا  لد 

حیسم هعطق  هعطق  ود  میرم  وت 

يرس یب  كدوک  ود  ردام  وت 

نت جنپ  تلالج  نامه  اب  وت 

يرهظم ار  ماما  هدزاود 

يا هدازآ  نانز  هوسا ي  وت 

يربهر ناهج  نادرم  هب  وت  هن ،

« یمثیم  » لد رد  هلعش  هوک  وت 

يرذآ اه  هنیس  مامت  رد  وت 

----------

يرهطا يارهز  تقیقح  یتسیک ؟ وت 

( حدم ) يرهطا يارهز  تقیقح  یتسیک ؟ وت 

يردام شوغآ  تنیز  یبا و  نیز 

ربمایپ كاپ  ۀنیس  يور  نآرق 

يرثوک رهم  رپ  نماد  ریثک  ریخ 

راقفلاوذ وت  نابز  تسا و  فحصم  وت  يور 

يربمیپ ار  ادخ  نوخ  نابز و  ار  قح 

رت بوخ  دندیدن ، دنا و  هدید  هچنآ  زا 
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يرترب دنتفگن ، دنا و  هتفگ  هچنآ  زو 
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يا هراپهام  ادخ  یحو  نامسآ  رد 

يا هراتس  تیالو  باتفآ  ود  نیب 

****

دوش یم  ریبکت  وت  يادص  اب  ریبکت 

دوش یم  ریسفت  وت  ياه  هبطخ  هب  نآرق 

ادخ ةدروخ  مسق  نانمشد  بلق  رب 

دوش یم  ریشمش  وت  نایب  وت و  قطن 

نیسح رس  رانک  موش ، ِماش  خاک  رد 

دوش یم  ریخست  وت  قطن  هب  الب  ماش 

يرگمتس تخت  رس  رب  دیزی  یتح 

دوش یم  ریفکت  وت  دنت  بیهن  کی  اب 

نیقی تقطنم  رب  هک  هباطخ  ناوخب  وناب !

! نیرفآ دنیوگب  هدیرب  رس  هدجه 

****

تشادن رمث  تداهش  خرس  ضایر  وت  یب 

تشادن رس  راثیا ، رکیپ  رشح ، حبص  ات 

ماش ریسم  رد  وت  رهطم  ۀنیس  زج 

تشادن رپس  ثداوح  ریت  شیپ  هب  نآرق 

همطاف دنزرف  هثداح  ماگ  ماگ  رد 

تشادنرب وت  زا  ین  رس  رب  مشچ  هظحل  کی 
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نیسح نتشک  زا  سپ  شیوخ  نید  ظفح  رب 

تشادن رت  بوخ  یسک  وت  زا  راگدرورپ 

دوب هدیرب  نارس  تور  شیپ  هک  نآ  اب 

دوب هدیدن  يزیچ  وت  مشچ  لامج ، زا  ریغ 

***

نیسح رگنس  مه  دهاجم  یتسیک ؟ وت 

نیسح رس  اب  رفس  جورع ، لهچ  يدرک 

همطاف دعب  دوخ  یلاسدرخ  نس  زا 

نیسح ردام  مه  ینیسح  رهاوخ  مه 

یلع یماح  دش  هنت  کی  هک  تردام  نوچ 

نیسح رکشل  اج  همه  يدش  هنت  کی  وت 

دیشک رس  وت  كاپ  رجنح  دش ز  دایرف 

نیسح رجنح  زا  لد و  زا  تخیر  هک  ینوخ 

دوب نیسح  مایپ  تادص  نت  رد  مه 

دوب نیسح  مایق  لامک  تا  هبطخ  مه 

***

زا

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2779 

http://www.ghaemiyeh.com


ترورپ حور  بش  زامن  یکدوک 

تردام ياه  بش  لفاون  روآدای 

تسا همطاف  بارحم  وت  ياج  زونه  ییوگ 

ترس رب  تسارهز  رداچ  زونه  ییوگ 

ار هفوک  رهش  نوچ  وت  قطن  درک  ریخست 

تردارب كاپ  رس  دز  حتف  دنخبل 

ین زارف  زک  ناوخب  هباطخ ؛ ناوخب  وناب !

تربنم ياپ  هدش  شوگ  نیسح ، سأر 

دش هدیرد  نمشد  ةدرپ  وت  ۀبطخ  اب 

دش هدینش  دّمحم  يادص  ترجنح  زا 

****

دوب هراتس  هدجه  هک  وت  لمحم  درِگ  رب 

دوب هراوخریش  کی  رس  اه  هراتس  نیب 

ین يور  وت  هاگن  شیپ  هب  ادخ  هجو 

دوب هرایزلاراد  وت  مشچ  هب  نانس  كون 

ماش هار  هب  ردارب  يور  فاوط  رد  لد 

دوب هراپ  هراپ  يولگ  رئاز  وت  مشچ 

وت شیپ  دروآ  مک  ربص ، هک  مسق  هللااب 

دوب هرامش  یب  تمغ  غاد و  درد و  هک  نآ  اب 

دندز فص  هزاورد  رد  رب  ماش  ياه  نز 
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دندز فک  دندید  وت  نیسح  رس  یتقو 

****

هاگلتق هب  يدیسر  شیوخ و  رفس ز  يدرک 

هاگلتق هب  يدید  هک  هچ  ره  لیمج  يدوب 

تسد يور  هب  یتفرگ  وچ  ار  نیسح  مسج 

هاگلتق هب  يدیرخ  شیوخ  ماما  ناج 

تمواقم ربص و  يرادیاپ و  روتسد 

هاگلتق هب  يدینش  هدیرب  رجنح  زا 

دروخ تایح  بآ  وت  قطن  نوخ ز  هک  نآ  اب 

هاگلتق هب  يدیرب  هفوک  هاپس  زا  رس 

تنتفکش زا  نیسح  مخز  تفکش  لگ  نوچ 

تنتفگ هنارکش  يرادیاپ و  ربص و  زا 

****

امش رد  كاخ  هرسکی  سنا ، نج و  يا 

تسد
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امش رس  رب  دوب  هشیمه  ادخ 

نات حور  هب  مسج و  هب  رشح  زور  حبص  ات 

امش رواد  دحا  زا  مالس  اداب 

هوک وچمه  دیدرشف  ياپ  ماش ، هار  رد 

امش روای  ادخ  تسد  دوب  هک  اریز 

ام ناهد  زا  دمد  یحو  رون  هک  ییوگ 

امش روآ  مایپ  تسام  نابز  اجره 

دوش ناترامت  مثیم  يادف  مثیم » »

دوش ناتراتفرگ  هک  یسک  نآ  دازآ 

----------

يربک بنیز  هک  تیاور  تسا  هدش  نینچ 

( حدم  ) يربک بنیز  هک  تیاور  تسا  هدش  نینچ 

ارهز ترضح  تخد  ارس  ود  هعیفش 

یمدحبص تقو  هب  شّدج  تمدخ  دیسر 

یمغ هنیس  هب  هزرل و  نت  هب  کشا و  هدید  هب 

یباوخ ما  هدید  شود  ادخ  لوسر  يا  هک 

یبات یناوت و  میارب  هدنامن  نآ  زک 

دوب نافوط  مامت  ایند  مدید  باوخ  هب 

دوب نایامن  يرشحم  ارم  هدید  شیپ  هب 

نت هب  هزرل  داتف  تشحو  تّدش  ارم ز 
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نهک تخرد  کی  هب  متفرگ  شیوخ  تسد  ود 

هدنک دش  هشیر  هگان ز  هب  تخرد  نآ  هک 

هدنهانپ نآ  زا  يزبس  ۀخاش  هب  مدش 

مدرک یتّمه  هخاش ، نم  فک  زا  دش  اهر 

مدروآ هانپ  رگید  ۀخاش  يوس  هب 

متسب لد  زین  هخاش  نآ  هب  بارطضا  ز 

متسد زا  دش  ادج  رگید  ۀخاش  زاب  هک 

رکیپ رب  هزرل  دوب  ما  هثداح  میب  ز 

رگید ۀخاش  ود  متفرگ  شیوخ  تسد  هب 

دیدرگ ادخ  ادخ  مرکذ  هثداح  جوم  هب 

دیدرگ ادج  نم  تسد  زا  رگد  ۀخاش  ود 

دوب نابایب  مدوب و  نم  میوگ  هچ  رگد 

متام الب و 
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دوب نافوط  مشخ و  هودنا و  و 

متسد زا  وچ  اه  هخاش  همه  تشگ  هدوبر 

متسج ناهگان  باوخ  زا  یگ  هریت  نورد 

يربک بنیز  درک  نایب  شیوخ  باوخ  وچ 

ارهز هدید ي  رون  يا  هک  تفگ  لوسر 

ریظن تسین  هنامز  رد  ار  وت  نوزف  مغ 

ریبعت منک  ارت  باوخ  هک  شاب  شوگ  هب 

منم تخرد  نهک  نآ  اه  هثداح  جوم  هب 

منمچ رد  هشیر  درآ ز  رب  گرم  تسد  هک 

تسایند نیا  رد  یشوخ  لد  ترگد  هخاش  هب 

تسارهز تردام  هخاش  نآ  هک  شاب  هاوگ 

شگرب رب و  نازخ  داب  مد  زا  دزیرب 

شگرمناوج دنک  یناوج  تقوب  لجا 

ترگد ۀخاش  هب  تدیما  مامت  دوب 

تردپ یلع  دوب  رگید  هخاش  هکنادب 

دوش بآ  هرطق  هرطق  رحس  عمش  وچ  یلع 

دوش باضخ  رس  نوخ  زا  همه  شنساحم 

شورخ زوس و  رازه  اب  ناذا  تقوب  ارت 

شوگ رب  دسر  یضترملا  لُتق  دق  يادص 

تسا نم  لاهن  ون  ود  وت  رگد  ۀخاش  ود 
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تسا نسح  یکی  دوب  تزیزع  نیسح  یکی 

مولظم وا  وچ  سک  تسین  یلع  دعب  هک  نسح 

مومسم دوش  تبقاع  دوخ  رسمه  تسدب 

تمومسم ماما  نآ  دوش  هتشک  بیرغ 

تمولظم نیسح  یئوت و  دعبب  نآ  زا 

دراب تا  هدید  ّتبحم ز  کشا  هرامه 

درادهگن الب  زا  ار  وت  نیسح  ادخ 

ار وت  نیع  ود  ایرد  ود  کشا  کلف ز 

ار وت  نیسح  دشُک  یم  الب  برک و  تشد  هب 

مامت مشخ  هب  وا  نارای  تداهش  زا  سپ 
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ماش هفوک و  ياه  گرگ  وا  رب  هلمح  دننک 

دننک گنر  هجنپ  تسد و  وت  فسوی  نوخ  ز 

دننک گنچ  گنچ  هلمج  وا  رّهطم  نت 

شنت يا  هسوب  ياج  دوبن  وت  نیسح 

شندب بسا ر  دنز  ات  وت  مشچ  شیپ  هب 

يوش يریسا  نامرحم  ان  هنایم ي  رد  وت 

يوش ریپ  هّصغ  تنیسح ز  مسج  رانک 

دوش دود  رارش و  زا  ُرپ  همه  ناتمیرح 

دوش دوبک  تنت  نمشد  ۀنایزات  ز 

يراز ینک  دوخ  نینوخ  ۀلال  رانک 

يرادلد دنهد  یم  ار  وت  هزین  بعک  هب 

دننک بابک  نانج  ضایر  هب  ارم  لد 

دننک باطخ  یجراخ  تیبلها  هک 

هللا لوسر  ام  ناج  تهر  راثن  الا 

هللا لوسر  ای  وت  رب  دهد  ربص  يادخ 

دندرک ادا  تتّما  ار  وت  قح  هنوگچ 

دندرک ادج  افق  زا  ار  وت  نیسح  رس 

دندز هناشن  رب  هک  ار  متس  ياهریت  هچ 

دندز هنایزات  هنشت  رگج  ناکدوک  هب 

تسا یلیس  هناشن  تلفط  خر  رب  زونه 
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تسا یلین  ین  بعک  بنیز ز  رکیپ  زونه 

كاخ هب  دنا  هتشون  بنیز  لمحم  نوخ  ز 

كاپ نوخ  نیا  ددرگ  دوعوم  يدهم  تسد  هب 

« مثیم  » ناوخب جرف  ياعد  زیر و  کشرس 

ملاع دوش  رپ  لدع  زا  دیآ و  يدهم  هک 

----------

مرک دوج و  زا  هک  یئاط  متاح 

( تبیصم ) مرک دوج و  زا  هک  یئاط  متاح 

مرتحم لیابق  نیب  رد  دوب 

دوب قاط  فیاوط  رد  خویش و  رد 

دوب قافآ  ةرهش  شتسد  لذب 

زاین يدرب  يو  يوس  يریقف  ره 

يور اب  یلو  شتفریذپ  یم 
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زاب

اهراب ار  وا  مارکا  دومن  یم 

اهرانید مهرد و  ماعط و  اب 

يرتخد ار  مرک  بحاص  نآ  دوب 

يرتخا کین  هدازآ و  يرتخد 

تشاذگ یم  اپ  ور  هام  نآ  اجک  ره 

تشاد صاخ  یمارتحا  مدرم  نیب 

تسپ الاب و  زا  دنتفگ  یم  هلمج 

تسا متاح  تخد  هدازآ  نیهم  نیاک 

مارم وکین  متاح  گرم  دعب 

مارتحا ار  وا  دیدرگ  رتشیب 

هداتفا يو  رب ، هک  سک  ره  ةدید 

دای درک  متاح  يدرمناوج  زا 

نید رفک و  گنج  هب  يزور  اضق  زا 

نیملسم ریسا  رتخد  نآ  تشگ 

رگد ناریسا  لیخ  اب  تفر 

رشبلاریخ ترضح  روضح  رد 

داتفوا ناشیا  رب  نوچ  دمحا  مشچ 

داشگرب متاح  حدم  فصو و  هب  بل 

دوب مان  بحاص  دنمتواخس و  وک 
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دوب ماّیا  ةرهش  تواخس  رد 

دنمجرا نآ  رضحم  رد  ناهگان 

دنلب متاح  رتخد  يادص  دش 

تا هیاپ  رترب  مهو  جاوز  ياک 

تا هیاس  ریز  هداتفا  باتفآ 

ممتام دردو و  هودنا  رد  هک  نم 

ممتاح نآ  رتخا  کین  رتخد 

نمتؤم لوسر  ملاع  ۀجاوخ 

نخس نیا  متاح  تخد  زا  دینش  نوچ 

شیوخ دزن  رد  ار  هدازآ  نآ  دناوخ 

شیرپ لد  نآ  رب  صاخ  یفطل  درک 

ماقمالاو نیاک  باحصا  اب  تفگ 

مارتحا مدرم  نیب  رد  هتشاد 

گرزب يدرم  رتخد  دشاب  هک  ناز 

گرزب يدرف  یگنادرم  رد  هکلب 

رشب رخف  نینمؤملاریما  اب 

ربب میارهز  دزن  ار  وا  تفگ 

همهمه ره  زا  رود  دشاب  هک  ات 

نم رتخد  نامهیم 
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( هیلع هللا  مالس   ) همطاف

ماقمالاو نآ  دوب  يزور  دنچ 

مانالا ریخ  رتخد  نامهیم 

يو دزن  رد  ناور  دش  ردارب  ات 

یط موق  يوس  هب  شدنادرگزاب 

دش هاگآ  ربخ  زک  یط  موق 

دش هللا  لوسر  نید  وریپ 

ار مالسا  بتکم  مزانب  يا 

ار مارکا  نیا  فاطلا و  همه  نیا 

ریقح دهاوخ  یمن  ار  متاح  تخد 

ریسا يدرف  دوب  رتخد  نآ  هچ  رگ 

ارجام نیز  ناتسود ، نارای  هآ ،

ارم دمآ  دیزی  مزب  زا  دای 

نیعل نآ  مزب  هب  نوچ  دراو  تشگ 

نینمؤملاریما يالاو  تخد 

لوسر غاب  سرون  ياه  هلال 

لوتب تخد  نآ  درگ  نازیر  کشا 

هلبآ رپ  هر  جنر  زا  ناشیاپ 

هلسلس کی  رد  تسد  ار  ناشعمج 

رابگنز گنرف و  ناریسا  نوچ 
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راخ دنتشگ  همطاف  ياه  هلال 

نوخ یلیس و  زا  کی  ره  ياه  هرهچ 

نوگ هلال  هگ  نوگلین  يدوب  هاگ 

ناشلاوحا مغ و  درد و  نانچ  اب 

ناشلابقتسا درک  یم  ین  بعک 

دندش نایفسوب  روپ  مزب  هب  نوچ 

دندش ناهاوخ  ادخ  زا  ار  دوخ  گرم 

نامسآ يا  نوگژاو  يدرگ  شاک 

نامرحمان سلجم  تیب و  لها 

تشرسدب دیزی  شیپ  رد  دوب 

تشهب ناناوج  ياقآ  سأر 

شبنیز رب  دهد  یئالست  ات 

شبل رب  يراج  دوب  نآرق  توص 

وا نآرق  خساپ  رد  نیعل ، نآ 

وا نادند  بل و  رب  دز  یم  بوچ 

وم خرس  يدرم  هک  متسدینش  نیا 

وربور اهاط  لآ  اب  نوچ  تشگ 

نیش روش و  نآ  رد  داتفا  شا  هدید 
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( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  رب  ناهگان 

زیمت یب  نآ  تفگ  تسپ  دیزی  اب 

زینک ددرگ  ارم  رتخد  نیا  مهاوخ 

همهاو بارطضا و  اب  ناهگان 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف نازیر  کشا  اج  زا  تسج 

تفرگ بل  نادند  هب  مغ  موجه  زا 

تفرگ بنیز  نماد  درب و  تسد 

سرب مدایرف  هب  هّمع  ياک  تفگ 

سک چیه  مرادن  رگید  نم  وت  زج 

همطاف زیزع  ياک  بنیز  تفگ 

همهاو يداد  هار  لد  رب  هچ  زا 

دیزم رشحم  فص  ات  تماقم  يا 

دیزی رب  نکمم  تسین  تیانج  نیا 

لمع نیا  مناوت  ملاظ  نآ  تفگ 

لغد راکمتس  يا  زگره  تفگ 

يور نوریب  یبن  نید  زا  هک  زج 

يوش ربمغیپ  مالسا و  رکنم 

نز درم و  بلق  هّصق  نیز  یتخوس 

نخس نیز  مثیم )  ) دنب رب  ورف  بل 

----------

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2792 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هدروآ  باتفآ  يدامج  هام  اذّبح 

( تدالو  ) يا هدروآ  باتفآ  يدامج  هام  اذّبح 

يا هدروآ  بارتوب  جربز  نابات  يرتخا 

يا هدروآ  بان  ّرُد  تیالو  رحب  زا  هک  ای 

يا هدروآ  باتکلا  ّما  نماد  زا  باتک  ای 

هدمآ با  تنیز  ما ، تنیز  دج ، تنیز 

هدمآ بنیز  هک  نشور  نایهّللا  راث  مشچ 

نیا تسارهز  هنییآ ي  ردیح و  مشچ  رون 

نیا تسارآ  نمجنا  غارچ  ار  تمصع  تیب 

نیا تساروشاع  دایرف  روآ  ماغیپ  هکلب 

نیا تساربک  بنیز  تعاجش  راثیا و  حور 

تسادخ نوناق  نازابرس  ِنوخ  رادساپ 

تسادخ نوخ  رگنس  مه  ادخ  نوخ  رهاوخ 

يا هدروآ  ریش  هک  قحلا  ادخ ! ریش  رسمه 

يا هدروآ  رینم  هام  یفطصم ، باتفآ 
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يا هدروآ  ریما  اه  لد  روشک  مامت  رب 

يا هدروآ  ریپ  خرچ  مام  هن ، يدازون  لفط 

تسا بکوک  نازورف  تا  نیا  یتمصع  رهپس  وت 

تسا بنیز  نیا ، تسا  بنیز  نیا ، تسا  بنیز  نیا ، تسا  بنیز 

تسالبرک مایق  نابهگن  رتخد  نیا  تسیک 

تسالبرک مایپ  ِّلک  روآ  ماغیپ  هکلب 

تسالبرک ماک  هنشت  ردام  ریش  زا  رت  شیپ 

تسالبرک ماما  ماگمه  نوخ و  مه  مدمه و 

سب تس و  هدوب  الب  ماج  هنشت ي  تدالو  زا 

سب تس و  هدوب  مایق  رهب  شتقلخ 

شبنیز مان  تشاذگب  ّقح  يوس  زا  ّلک  لقع 

شبل رب  دز  اه  هسوب  اه و  هبطخ  زا  دای  درک 

شبت بات و  رد  تخس  تدالو  حبص  زا  دید 

شبا ُّما و  رب  دولوم و  نیا  رب  ام  مالس  يا 

وا يامیس  زا  هللاراث  رون  دشخرد  یم 

وت ياپ  كاخ  نابرق  نایّهلاراث  ناج 

دوبن بنیز  رگا  دوب  نافوط  قرغ  نید  یتشک 

دوبن بنیز  رگا  دوب  دایرف  اسران 

دوبن بنیز  رگا  دوب  ناج  یب  دیحوت  رکیپ 

دوبن بنیز  رگا  دوب  نایغط  تسد  ریسا  قح 
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تسوا نوهرم  البرک  دیهش  نوخ  ششوج 

تسوا نونمم  یگدازآ  وا  نوهرم  البرک 

اهراثیا هّلق ي  دنلبرس  يامُه  يا 

اهراب هتشگ  وت  رود  مدق  ره  رد  فرش  يا 

اهران نمشد  ناج  رب  هتخیر  تقطنز  يا 

اهراکیپ نید  مصخ  اب  ار  وت  لزنم  لهچ  يا 

تسوت مسا  بنیز  هک  قحلا  یبا  ُّما و  تنیز 

تسوت مسج  رد  نت  جنپ  ناور  میوگ  یم  شاف 

ود رخف  همطاف 
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وت تسیک  شراختفا  ملاع 

وت تسیک  شراهب  غاب و  لگ و  ارهز  فسوی 

وت تسیک  شرابتعا  رشحم  حبص  ات  البرک 

وت تسیک  شرایرهش  تماهش  راثیا و  رهش 

تا لمحم  نابیاس  ارهز  دنزرف  رس  يا 

تا لمحم  نابراس  هن ، تلمحم  نابیاس 

دنک یم  يزاس  هراچ  ار  ناگ  هراچیب  وت  مان 

دنک یم  يزاب  هللاراث  بلق  اب  وت  رهِم 

دنک یم  يزابشیپ  ار  ناگدازآ  وت  ربص 

دنک یم  يزارفرس  تیاپ  ریز  يرابدرب 

وتب دزان  یم  هام  باتفآ و  نامسآ و 

وتب دزان  یم  هللاراث  سأر  ین  رس  رب 

يرتخد ار  یضترم  ِّیلع  وت  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم وت 

يرثوک رثوک ، ناماد  يور  رب  انامه  وت 

يرهاوخ یتشهب ، ناناوج  ياقآ  هب  وت 

يرگید نیسح  ارهز ، تردام  مشچ  هب  وت 

يرب یم  لد  نمجنا  نارازه  زا  تمالک  ره 

درب یم  لد  نت  جنپ  زا  تا  یئارهز  تعلط 

تسوت راک  ندرک  ریسفت  ار  هللاراث  قطن 

تسوت راک  ندرک  ریفکت  ار  هناجرم  هداز ي 
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تسوت راک  ندرک  ریشمش  دص  ود  راک  نابز ، اب 

تسوت راک  ندرک  ریدقت  ادخ  زا  نوخ  می  رد 

تسد يور  یتفرگ  ار  دوخ  هتشک ي  هک  ییوت  نیا 

تسکش يداد  نانمشد  رب  نوخ  يایرد  نامه  رد 

ییوت ملاظ  ره  مصخ  ملاع  نامولظم  رای 

ییوت مکاح  لد  کلم  رب  نانچمه  تراسا  رد 

ییوت مئاق  ادخ  نوخ  هدنز ي  مایق  رد 

ییوت ملاع  ار  قلخ  تماما  نوچ  مّلعم  یب 

دوش یم  ملاع  مشچ  تملع  راونا  زا  نشور 

فصو
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دوش یم  مثیم »  » لخن ياه  هویم  تحدم 

----------

رگید يالعالا  هّنج  بشما  تسالوم  ۀناخ 

( تدالو ) رگید يالعالا  هّنج  بشما  تسالوم  ۀناخ 

رگید يارهز  دوخ  شوغآ  رد  هتفرگب  همطاف 

يدامج هام  رد  هدنبات  يرتخا  دش  رگ  هولج 

رگید يارآ  ناهج  رهم  هن ، هدنبات  يرتخا 

دمحا تسد  يوربور  هدوشگ  رگید  یفحصم 

رگید يانعر  لگ  ارهز  نماد  رد  هدز  رس 

دیرگ هاگ  ددنخ  هاگ  يداش  قوش و  زا  نامسآ 

رگید يایند  هدش  ایند  رگید و  حبص  حبص 

هداد هویم  تّوبن  زبس  رس  لخن  رگید  راب 

رگید ياتکی  رُد  ار  تیالو  رحب  هدمآ 

هرابود ربمغیپ  ارهز و  ردیح و  دیآ  دیاب 

رگید ياربک  بنیز  ملاع  هب  دیآ  زاب  هک  ات 

شیادف ام  ناج  هک  اروحلا  هّیسنا  همطاف 

رگید ياروحلا  هّیسنا  لغب  رد  بشما  دراد 

روآ شدرگ  رد  ملد  نوچمه  ار  ماج  بشما  یقاس 

رگید يابهص  منز  رثوک  زا  هک  نادرگ  ما  هنشت 

میاشگ بل  بنیز  حدم  رد  یمثیم  نابز  اب 
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رگید يامرخ  دهدیم  معبط  لخن  نیماضم  زک 

یناث يارهز  یلع  تخد  نآ  بنیز  يرآ  بنیز 

رگید ياهاط  رگد  نیسای  تاداس ، ۀّمع 

میوگ شاف  خساپ  هب  یسرپ  نمز  ار  شماقم  رگ 

رگید ياقثولا  هورع  ار  نیتملا  لبح  دوب  وک 

لد ۀبعک  شمیرح  تمصع ، شرداچ  اوقت ، هماج 

رگید يامیپ  نامسآ  قاُرب  دشاب  شا  هقان 

لماک ناسنا  ای  روح  ای  کلم  رتخد  نیا  تسیچ 

رگید يالعا  یلاع  یّلع  وناب  نیا  تسیک 

نتشون ار  ملاع  نوتاخ  نآ  حدم  نکمم  تسین 

رگید يادرف  ات  دنسیونب  سنا  ّنج و  هچ  رگ 
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بنیز وچ  رتخد  دروآ  تقلخ  مام  دناوت  یم 

رگید ياباب  نینمؤملاریما  لثم  را  درآ 

تمایق حبص  وا  ياّرغ  ۀبطخ  کی  زا  ماش 

رگید ياربک  رشحم  شمشخ  دایرف  اب  هفوک 

شجورع لزنم  لهچ  رد  اپ  فک  كاخ  نامسآ 

رگید يرسا  يّذلا  ناحبس  ریِس  ار  شا  هقان 

هرابود یجوم  وا  ربص  زا  ار  هللاراث  نوخ 

رگید يایحا  شمد  ضیف  زا  تسار  دمحا  نید 

تداهش روش و  البرک  کی  شا  هدنز  مایپ  ره 

رگید ياروشاع  دایرف  شا  هزات  مایق  ره 

یسیع ود  شدنبلد  لفط  ود  البرک  نیمز  رد 

رگید يارذع  میرم  تمصع  هب  نامیا و  هب  دوخ 

ناشورخ يرحب  ادخ  نوخ  ششوج  زا  البرک 

رگید يایرد  وا  کش  زا  الب  ماش  هفوک و 

هتشگ شوگ  اپارس  تقلخ  شا  هبطخ  ره  یپ  رد 

رگید ياّرغ  ۀبطخ  رگید  راب  دناوخب  ات 

ییاپ شقن  شیالب  ماش  ۀناریو  هشوگ 

رگید ياپ  ياج  شاندا  وا  برق  ماقم  رد 

هّیبنیز ّلت  روط  هوک  هللا ، میلک  وا 

رگید يانیس  ۀنیس  شیارس  ناریو  نماد 
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ارهز شوغآ  رد  دوب  شیاج  هک  وا  میوگ  هک  اب 

رگید ياج  هفوک  سبح  رد  نامسآ  رخآ  شداد 

شیانث حدم و  رد  دوب  ینابز  میوم  ره  شاک 

رگید يان  وا ، رب  دوب  مدوجو  دنب  ره  هک  ای 

ار دوخ  ّینابرق  تفرگب  دوخ  تسد  زارف  رب 

رگید يادوس  ادخ  اب  نوخ  لتقم  نآ  رد  درک 

هدرب راّرک  ردیح  زا  ثرا  هب  ار  تعاجش  يا 

رگید يامیس  تتعلط  ار  یلع  نبا  نیسح  يو 

، تربص يا ز 
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نونجم لقع  تراک  يو ز  ناریح  ربص 

رگید يانعم  ار  قشع  تزورفلد  قطن  يو ز 

دماین وا  ریظن  تقلخ  رد  هکنآ  ارهز  دعب 

رگید ياربک  بنیز  دشابن  ار  ترتع  وت  نوچ 

ملاع هب  دوبن  یلع  نبا  نیسح  زا  ریغ  وت  ریغ 

رگید يالوم  ار  هللا  بزح  هوُسا ، ار  نارباص 

ینابز دهاوخ  یم  وت  زا  یناث  يارهز  يا  مثیم » »

رگید ياوآ  شبل  زا  دزیخن  تحدم  زج  هک  ات 

----------

داز رهوگ  رون ، رحب  فدص  نم ! يادخ 

( تدالو ) داز رهوگ  رون ، رحب  فدص  نم ! يادخ 

داز رتخد  لوسر ، تخد  هک  دینک  بدا 

داز رتهب  رهد ، نادرم  هک ز  يرتخد  هچ 

داز ردیح  زاب ، رارک ، ردیح  يارب 

داز رهاوخ  هتسجخ  شنینسح  ةولج  هب 

داز رگید  نیسحلا  ما  هک  دینک  نیقی 

شا يرهاوخ  هب  رهاوخ و  نیا  رب  داب  مالس 

شا يرورپ  نیسح  ماقم  هداد  يادخ 

****

شرادید وحم  ود  ره  یلع  دندمحم و 
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شراسخر هام  هب  ارهز  ۀسوب  ناشن 

شراتفرگ هدش  رجاه  میرم و  رازه 

شراوید لظ  هب  تفارش  هتفرگ  فرش 

شرازاب سنج  راثیا ، تمصع و  فافع و 

شرادیب مشچ  تسا و  نیسح  يور  هب  طقف 

شمدق رد  تسا  هتخیر  ادخ  وفع  تارب 

شمرح همطاف  بلق  دوب  دینک  نیقی 

****

دراد ربمایپ  لالج  هک  يرتخد  هچ 

دراد ردپ  تلوص  دوخ  یلاسدرخ  ز 

دراد رشب  تروص  یلو  تس  يا  هتشرف 

دراد رت  بوخ  روح ، زا  یتنیط  هکلب  هن !

دراد رگد  یتفلا  ادهشلادیس  هب 

درادرب مشچ  تسا  لاحم  لامج ، نآ  زا 

بشما هدش  یبن  شلامج  وحم  هن  طقف 

همطاف ِنیسح 
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بشما هدش  یبنیز  مه 

****

تسا رادومن  شرداچ  زا  همطاف  باجح 

تسا رای  شردام  لثم  یلع  هب  یکدوک  ز 

تسا راوازس  شا  ییاهیبا  ما  ماقم 

تسا رارک  هبطخ  هب  شنابز  راقفلاوذ ، وچ 

تسا راشرس  نیسح ، زا  يو  يو و  زا  نیسح 

تسا رادیرخ  ادخ  ار  شا  هلفان  زامن 

ارهز تقیقح  نآ  بش  زامن  یهز 

اعد سامتلا  تفگ  ادهشلادیس  هک 

****

ییاشامت یلع  مشچ  هب  تسوا  لامج 

ییارهز يردیح و  همه  شاه  هباطخ 

ییابیکش ردام  دوب  يوش  هدرکن 

ییابیز باتفآ  زا  شا  هیاس  هتفرگ 

ییاناوت شرد  كاخ  هب  رهچ  هداهن 

ییاناد هب  دوب  ملعم  سرد ، هدناوخن 

ردیح ات  هدرک  زاورپ  یلاسدرخ  ز 

ردیحای هتشون  شنابز  راقفلاوذ  هب 

****
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دیاب نینچ  يرتخا  یلع  نامسآ  رد 

دیاب نینچ  يرثوک  يوبن  رثوک  ز 

دیاب نینچ  يرهاوخ  ادخ  نوخ  رانک 

دیاب نینچ  يردام  اضر  ربص و  ملح و  هب 

دیاب نینچ  يربهر  ناهج  ناوناب  هب 

دیاب نینچ  يرتخد  همطاف ، هک  قح  هب 

داد نامرف  ربص  هب  شتسد ؛ تفر ز  ربص  هن 

داد ناج  دوخ  ماما  رب  نوخ  لتقم  رانک 

****

؟ يدرک يربهر  هنوگ  یلع  هک  یتسیک  وت 

يدرک يردام  راثیا ، تمه و  ربص و  هب 

يدرک يربمیپ  ار  نوخ  هک  وت  رب  مالس 

يدرک يردیح  زاجعا  تا  هباطخ  اب  وت 

يدرک يربارب  نادیهش  ماما  اب  وت 

يدرک يرورپ  مالسا  همطاف  لثم  وت 

ییوت شادخان  تسا و  تاجن  کلف  نیسح ،

ییوت شادص  دشاب و  ادخ  نابز  یلع 

****

مالس
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يرشب مه  هتشرف  مه  وت  هک  وت  رب 

يرپس مه  مشخ و  غیت  مه  هک  وت  رب  مالس 

يردپ ردام و  ربص ، رد  هک  وت  رب  مالس 

يرد رون ، رهش  تفه  رب  هک  وت  رب  مالس 

يرهگ تفرعم  رحب  رد  هک  وت  رب  مالس 

يرگداد نابز  غیت  هک  وت  رب  مالس 

وت ینیسح  ۀنییآ  هک  وت  رب  مالس 

وت ینیسح  ۀنیس  ۀتخوس  رارش 

****

بنیز یتیاهن  یب  دوخ  ردام  لثم  وت 

بنیز یتیاکح  ار  الب  برک و  لک  وت 

بنیز یتیاده  غارچ  نیسح ، نوچ  وت 

بنیز یتیآ  راثیا ، ۀفیحص  رد  وت 

بنیز یتیانع  يازف  جوم  رحب  وت 

بنیز یتیاور  انث و  حدم و  قوف  وت 

لیلق دوب  لیلق  تمشچ  هب  وت  بئاصم 

لیمج دوب  لیمج  تمشچ  هب  هدیرب  رس 

تنملاوذ يادخ  يادص  تسوت  يادص 

تنت ناج و  هب  ایبنا  همه  مرگ  مالس 

تنکش تب  ياه  هبطخ  ربت و  وت  نابز 
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تندب رد  تس  یلع  گرزب  حور  ناور و 

تنخس اب  تشگ  رادرم  ۀشال  دیزی ،

تنهد رب  بوچ  ریز  زا  دز  هسوب  نیسح 

داب شتآ و  كاخ و  بآ و  دوب  هک  ات  هرامه 

! داب مثیم »  » مشچ کشا  تهر  كاخ  راثن 

----------

مونش یم  مایق  شورس  نوخ و  شورخ 

( حدم ) مونش یم  مایق  شورس  نوخ و  شورخ 

مونش یم  ماشز  بنیز  هبطخ ي  يادص 

تسا یلزا  رداق  دنوادخ  مالک  نخس 

تسا یلع  يادص  ادص  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا  دنادن 

شورخ زوس و  هب  مدیآ  یم  مماش و  میقم 

شوگب هنیدم  دجسم  زا  همطاف  يادص 

هرابود
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دنار نخس  نسوت  ادخ  ریش 

دناوخ یم  هبطخ  هقیّدص  ترضح  هک  ای  و 

لوسر تعن  راگدنوادخ و  يانث  زا  سپ 

لوتب تخد  دوشگ  نآرق  هیآ ي  هب  نابز 

راک رخآ  رد  نوزف  هانگز  نارگ  متس 

راداد ترضح  تایآ  رکنم  دندش 

گنرین زا  هک  ینک  یم  نامگ  دیزی ! الا 

گنت ار  ناهج  يا  هدرک  یبن  تیب  لها  هب 

؟ تساک ار  ام  لالج  ماقم و  وت  تیانج 

تسارآ شتمارک  اب  ار  وت  يادخ  ای  و 

رورسم يرگمتس  تخت  رس  رب  هتسشن 

رورغز يدش  رپ  ینیب و  هب  داب  هدنکف 

تسوت زا  تیب  لها  رگد  هک  يرب  نامگ 

تسوت زا  تیمک  ار  یحو  تکلمم  راوس 

تشود رب  مرج  هوک  يا  يوریم  دنت  هچ 

تشومارف هدش  یهلا  مالک  رگم 

داد تلهم  تادخ  نآرق  هیآ ي  ّصن  هب 

دایز باذع  دوش  تنوزف  هانگ  زا  هک 

دازآ دومن  نم  ّدج  ار  وت  ّدج  هن  رگم 

دادیب هر  زا  هک  سب  نیمه  وت  تلادع 
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مرحمانز ناهن  هدرپ  سپ  وت  نانز 

مرکا ربمیپ  تانب  عمج ، نایم 

یئارهز ياه  هلال  لسر  متخ  تانب 

ییاشامت اهرهش  همه ي  رد  دنوش 

هارمه ناشیاهدرم  هن  یماح و  درف  هن 

هاگن دننک  نامرحمان  همه  ناشیوس  هب 

تسا راوخ  رگج  هدنه ي  وا  ردام  هک  یسک 

تسا راکمتس  رگتیانج و  تسپ و  دیلپ و 

وا لگ  رد  تسا  ردام  نینچ  يوخ  هک  یسک 

وا لد  رد  تسا  یلع  لآ  ۀنیک  هشیمه 

زیزع نیسح  بل  رب  دنز  بوچ  هک  دزس 
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زیگنا رفک  رعش  هب  دیاشگب  دوخ  نابز 

تدادیبز ینک  رخافت  باب  ّدج و  هب 

تدادجا هب  دسر  تیادص  هک  ینک  نامگ 

مد ره  یهد  ادن  خزود  لد  رد  زین  وت 

مدرک یمن  یلع  لآ  هب  ملظ  شاک  هک 

شاف ییوگب  هلان و  رگجز  يروآرب 

شاک يا  دوب  هتسکش  متسد  نم ، رب  ياو  هک 

تشز همه  وت  مارم  تشز و  همه  وت  مالک 

؟ تشهب بابش  دّیس  اب  وت  بوچ  هدرک  هچ 

یتشک نیمز  رد  وت  ار  امس  ياه  هلالس 

یتشک نیک  غیتز  ار  نیمز  ياه  هراتس 

رورغ تسم  بارش و  تسم  یشابن  ارچ 

روسان ام  ِبلق  ِمخز  دش  وت  يافج  زا  هک 

نایفسوب لآر  دوخ  لجوّزع  يادخ 

ناتسب ام  ماقتنا  تبضغ  شتآ  هب 

تسوا دی  رد  دوجو  مامز  هک  ادخ  نآ  هب 

تسوپ مه  يا  هدیرد  ار  دوخ  توشگ  وت  مه  هک 

وت نمشد  راگ  دنوادخ  لوسر  دوب 

وت ندرگب  دوب  شنیسح  كاپ  نوخ  هک 

تگنن هرارش ي  زت  میهج  رارف  دنک 
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تگنچ زا  دزیرب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  نوخ  هک 

يدرک ادخ  ربمغیپ  تمرح  کته  وت 

يدرک ادج  وا  دنزرف  رکیپز  رس  وت 

ریسا وت  رضحم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  هداتس 

ریگ نابیرگ  دوش  ترهق  هجنپ ي  رشح  هب 

هدنشخب يادخ  فطلز  رشح ، زور  هب 

هدنکارپ عمجم ، نامه  عمج  نوش 

دندرب نوخ  خرس  يایرد  هب  تخر  هچ  رگا 

دندرم ّقح  هار  نادیهش  رادم  نامگ 

مصخ ادخ  هاگداد  هب 
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تسادخ لوسر  وت 

تسادهّشلا دیس  نوخ  وت  ندرگ  لابو 

تسا زور  نآ  رد  نایع  وت  وت و  نایماح  هب 

تسا زوریپ  نیسح  ای  دوب  وت  زا  حتف  هک 

بنیز نخس  مه  وت  اب  دوش  هک  یتسیک  وت 

بسن مان و  هن  تلزنم  هن  يراد و  ردق  هن 

راچان ما  هتشگ  هتسویپ  بئاصم  زا  نم 

رایسب تشهوکن  يا  منز  فرح  وت  اب  هک 

ادخ بزح  هکنیا  زا  اتفگش  تسا  بجعت 

ادف دندش  نینچ  ناطیش  رگشل  تسدب 

دزیخ ناشیاه  غیت  ام  نتشک  دصق  هب 

دزیر ناشیاه  هجنپ  زا  همه  ام  نوخ  و 

ارحص یشحو  ناگرگ  هک  دنا  هدیدن 

ارهز فسوی  راّوز  هرسکی  دندش 

وت زا  مرد  یم  هدرپ  نخس  رهق  غیت  هب 

وت زا  مرب  یم  هوکِش  ادخ  هاگداد  هب 

تسا هدنیاپ  تیب  لها  ام  بتکم  هشیمه 

تسا هدنز  ام  مان  هک  يراد  هچ  ره  رایب 

دوبان دوش  تتلود  مک و  تسوت  نامز 

دوب ام  زا  هکنانچ  يرآ  تنطلس  تسامز 
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دایرف نیا  رشح  زور  ّقح  يدانم  دنز 

داب تنعل  راگدنوادخز  نیملاظ  هب 

ام تداعس  نیدب  ار  ادخ  دمح  ساپس و 

ام تداهش  رد  دوب  ام  یناگدنز  هک 

لیلج بر  يادخ  زا  مبلط  یم  هرامه 

لیزج يازج  دهد  نادیهش  مامت  رب  هک 

تسادخ فطل  مامت  ام  تلزنم  ماقم و 

تسام هفیلخ ي  وا  هک  لّکوت  مینک  وا  هب 

تنهد رد  راگدنوادخ  نابز  الا 

تنخس رد  نیسح  قطن  ردیح و  يادص 

تسادخ شورخ  همهنیا  تسفن  رد  هک  ییوت 
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؟ تسادهّشلا دّیس  سأر  الط  تشط  ای  و 

تفگ یم  نیشتآ  ياه  نخس  هک  وت  نابز 

تفگ یم  نیرفآ  هدیربب  گر  زا  نیسح 

نیسح نسح و  همطاف ، یلع و  دّمحم و 

نسحا ادصکی  دنتفگ  وت  قطن  غیت  هب 

دوب لد  هراپ ي  وت  مالک  هرارش  سفن 

دوب لکشم  نیسح  غاد  ندناوخ و  هباطخ 

بنیز ییوت  ادخ  نوخ  روآ  مایپ 

بنیز ییوت  اه  لسن  همه  ناوخ  هباطخ 

وت ردارب  با و  ّما و  وت و  رب  مالس 

وت روآ  مایپ  مثیم »  » هدش دوخ  مظن  هب 

----------

مالس يربک  بنیز  یلع  تخد 

( حدم  ) مالس يربک  بنیز  یلع  تخد 

مالس ارهز  ءاسّنلا  هدّیس 

همطاف تقیقح  يا  مالس 

همطاف تقیرط  نک  هدنز 

تا هنیس  یضترم  ربص  باتک 

تا هنییآ  رد  همطاف  مامت 

یبا نیز  یّما و  بنیز  وت 
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یبنیز ادخ  نوخ  ربمیپ 

يرتخد ار  همئا  ردام  وت 

يردیحلا هبیان  يرتخد  هچ 

وت تسیک  یلو  ناج  ظفاحم 

وت تسیک  یلع  مّود  نیسح 

لیلج يادخ  نوخ  ربمیپ 

لیئربج یب  وت  ياهبل  هب  یحو 

دوبن تدالو  زج  هب  وت  تافو 

دوبن تداهش  زا  مک  تتراسا 

دش زور  هیس  وت  قطن  هب  رفک 

دش زوریپ  وت  ربص  اب  نیسح 

هدیهش ۀمطاف  هنیآ ي 

هدیدن همّلعم  هملاع ي 

اضر ربص و  باتکلا  هحتاف 

اضق خرس  ۀشیب  نز  ریش 

نیسح اب  یلب  الب  ره  هب  هتفگ 

نیسح ای  تلد  حول  رب  هتشون 

باتفآ زا  رت  بوخ  وت  ۀیاس 

هدروخ تسفن  زا  نیسح  نوخ 
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بآ

يردام ردپ و  يوربآ  وت 

يربمغیپ رثوک  رثوک  وت 

تسادهلا جارس  وت  ربنم  يور 

تسادخ يادص  زا  رپ  تا  هرجنح 

یکدوک زا  هدوب  هک  یتسیک  وت 

یکّتم وت  هب  البرک  تضهن 

نسح نیسح و  نیب  وت  دوجو 

نت جنپ  رد  همطاف  تردام  وچ 

تسا ردیح  تدابع  تتدابع 

تسا ردام  تدالو  تتدالو 

یملاع نز  درم و  مّلعم 

یمیرم اهرازه  یبّرم 

تسا یگناوید  وت  شیپ  درخ  رخف 

تسا یگنادرم  وت  ياه  مدق  كاخ 

ماما نوخ  شورخ  وت  شورخ 

ماین رد  یلع  غیت  وت  توکس 

هّمئا همطاف و  ربمیپ و 

هّمع تخا و  تخد و  وت  زا  رختفم 

شرتخد ییوت  هک  دلاب  همطاف 
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شرهاوخ ییوت  هک  دزان  نیسح 

ییوت تیاده  حابصم  هلعش 

ییوت تیالو  ریسفت  مامت 

یتایح ار  نیسح  تضهن  وت 

یتاّجنلا ۀنیفس  رگنل  وت 

یتشارفارب ربص  مچرپ  وت 

یتشاد هگن  هدنز  ار  دیهش 

دوب وت  ماک  ۀنشت  الب  ماج 

دوب وت  مان  هب  هّکس  فرط  کی 

یتخورفا رب  ماج  نآ  زا  هک  ات 

یتخوس یتخوس و  یتخوس و 

يا هدیشخرد  هک  تدالو  زور 

يا هدیدنخ  نیسح  تروص  هب 

دوشگ ّتبحم  شوغآ  نیسح 

دوبر یم  لد  وت  وا ز  وا ، زا  لد  وت 

وا شود  يور  هب  يداهن  يور 

وا شوغآ  رد  مارآ  تلد  دش 

تفگ وت  شوگ  هب  تساوخ  یم  هک  هچنآ 

تفنش تناهد  دیاب ز  هک  هچنآ 

دوب هتسویپ  هرارش  ناتلد  رد 
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هدیشوپ و يزار 
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دوب هتسب  رس 

دش زاس  الب  برک و  رفس  ات 

دش زاب  وگم  ّرس  نیا  زا  هدرپ 

دش گنر  نوخ  وت ز  دیفس  يوم 

دش گنس  فده  تنیسح  يور 

هتفگ ال اج  همه  رگمتس  هب  يا 

الب اولاق  هشیب  نز  ریش 

داب هدنبیز  وتب  تمصع  تعلخ 

داب هدنز  تیگدازآ  بتکم 

دش وت  ریقح  هّیواعم  روپ 

دش وت  ریسا  هبطخ  کی  هب  ماش 

دنک يریلد  وت  نوچمه  هک  تسیک 

دنک يریما  شیریسا  زور 

هسلس رد  تسد  هتسکش ، قرف 

هلزلز دنکفا  ملاظ  خاک  هب 

دوب هدرم  يدسج  رگید  دیزی 

دوب هدروخ  اقّلطلا  نبای  یلیس 

تشط هب  ردارب  ةدیرب  سأر 

تشگ وت  مالک  وحم  وت و  تام 

نیا تفگ  الط  تشط  رد  ییوگ 
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نیرفآ یلع  ارهز و  رتخد 

دش هدنکفا  رس  وت  قطن  هب  مصخ 

دش هدنز  یلع  يدناوخ و  هبطخ  وت 

يا هداتسا  مواقم  تفص  هوک 

يا هداد  تسکش  ار  هّیما  ینب 

تسا نید  رادبآ  غیت  وت  قطن 

تسا نینچ  یلع  یضترم  رتخد 

يدید غاد  يور  غاد  هک  فیح 

يدید غاب  هب  اه  هلال  نازخ 

هناشن وت  رکیپ  رب  هک  فیح 

هنایزات ین و  بعک  دنام ز 

دندرب بارخ  ماش  ار  وت  فیح 

دندرب بارش  سلجم  هب  ارچ 

دنتسکش امش  زا  تمرح  هک  فیح 

دنتسب بانط  کی  هب  ار  نت  هد 

دز ترذآ  هنیس  هب  ودع  فیح 

دز تردارب  ياه  بل  هب  بوچ 

وت مغ  هرارش ي  رد  هک  فیح 
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وت مثیم »  » هدنام هدنز  زونه 

----------

تس  ٰ یلوالا يدامج  هام  هک  هدژم  دیسر 

( تدالو  ) تس  ٰ یلوالا يدامج  هام  هک  هدژم  دیسر 

تساربک بنیز  دالیم  كرابم  هم 

دولوم نیا  هک  لسر  متخ  هب  هدژم  دیهد 

تسارهز تنت  هراپ  رگد  تدالو 

رگید يرثوک  داد  دوخ  رثوک  هب  ادخ 

تسایرد وا  ریثک  ریخ  هرطق و ، ریخ ، هک 

مناوخ شرثوک  قادصم  همطاف  وچ  دزس 

تسامن مامت  هنییآ  همطاف  هب  وا  هک 

نسح نیسح و  همطاف ، یلع و  دمحم و 

تسادیپ وا  لامج  رد  ناشرونا  لامج 

هدوشگن مشچ  هدیشونن  ریش  زونه 

تسادهشلادیس بلق  شپط  شا  هنیس  هب 

یلع تخد  يانث  میوگ  هک  هرهز  هچ  ارم 

تسادخ مالک  وا  فاصوا  هک  تساوگ  ادخ 

رتخد نیا  تفرگ  مکنع  بهذی  ماقم 

تسایوگ شتمصع  هب  نآرق  هک  دینک  نیقی 

رخف دیامن  شبش  زامن  هب  بش  زامن 
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تساعد دنمزاین  وا  سفن  ره  هب  اعد 

نیسح مشچ  هب  یفحصم  وا  هرهچ  هتسجخ 

تسالب برک و  ياه  هیآ  زا  رپ  هک  یفحصم  هچ 

تسا با  نیز  هشیمه  شدوجو  هک  يرتخد  هچ 

تسابیز وا  مشچ  هب  اهالب  هک  یبنیز  هچ 

دنک راقفلاوذ  راک  شیردیح  نابز 

تساوگ هفوک  ماش و  هب  شدنلب  ياه  هباطخ 

لامک رادتقا و  راثیا و  تمه و  ربص و  هب 

تساور تساور  شمناوخ  رگد  نیسح  رگا 

دهز همطاف  لامک و ، دمحم  لالج و ، ادخ 

یلع
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تسامیس نسح  تیآ و  نیسح  لاصخ و ،

تسین نکمم  نیسح  یب  وا  مد  کی  هک  نانچ 

تساهنت مه  نیسح  وا  یب  هک  دینک  نیقی 

وا هدید  هب  الب  لیس  ندید  لیمج 

تسارذع میرم  شلالج ز  قوف  هاوگ 

دوب یسیع  دوجو  میرم  هنیس  رورس 

تساسیع هدجیه  غاد  وا  هنیس  لادم 

شناشیرپ يوسیگ  زا  دوب  نید  ماظن 

تساجنیا وم  رت ز  کیراب  هتکن  رازه 

رشح فص  ات  تسا  بنیز  سفن  هلعش  ز 

تساه لد  رد  نیسح  نوخ  هک ز  یترارح 

ادخ نید  هک  مروخ  یم  ادخ  نید  هب  مسق 

تساج رب  اپ  نیسح  نوخ  بنیز و  ربص  هب 

شریسفت یحو و  تایآ  همه  شا  هباطخ 

تسارغ هدیصق  نارازه  دنمزاین 

تفگ یم  همطاف  دنزرف  هدیرب  رس 

تساقب بآ  وت  هبطخ  ارم  كاپ  نوخ  هک 

وگب هفوک  لها  هب  ایب و  یحو  نیما 

تساتمه یب  راگدنوادخ  يادص  نیا  هک 

نوخ لتقم  رانک  ندوشگ  رکش  نابز 
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تساضر ربص و  ماقم  قوف  هک  تساوگ  ادخ 

تسد هب  تفرگ  ار  هراپ  دص  نت  نوخ  جوم  هب 

تسام هیده  هناگی  نیا  ریذپب  ادخ  يا  هک 

تسد زا  دور  شبش  زامن  هک  دشن  یبش 

تسایحالا هلیل  شاه  بش  هظحل  هظحل  هک 

نیسح مایق  تماق  دق  وت  مایق  الا 

تسار دش  تتمایق  اب  نید  تماق  هک  ییوت 

تماش هبطخ  هک  ییوت 
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دنازرل ار  دیزی 

تسازع ماش  مصخ  هب  تقطن  ماش ز  هک  ییوت 

روش رپ  هباطخ  کی  تسفن  ره  هک  ییوت 

تساروشاع مایق  کی  تمدق  ره  هک  ییوت 

تسرد لالج  زا  تدنناوخ  همطاف  هک  رگا 

تساطخ دننز  لثم  تنیسح  ریغ  هب  رگا 

یلع حور  تشهب  تیازف  حور  لامج 

تساشگ هدقع  نیسح  كاپ  لد  زا  تهاگن 

تسا یلع  توص  نینط  ار  تا  هرجنح  زونه 

تساونشان هفوک  لها  لد  شوگ  هچ  رگا 

وت هبطخ  ياپ  شوگ ، ین  رس  رب  نیسح 

تسارآ ار  وت  سلجم  وا  هدیرب  رس 

نتشگ وا  رود  وت  جح  هبعک و  نیسح 

تسالط تشط  هاگلتق و  وت  هورم  افص و 

تسا وت  هلاسر  رد  قاشع  نتسکش  نیبج 

تساوتف نیرتهب  وت  نوخ  هب  هتسش  راذع 

بنیز ای  هداوناخ  امش  يانث  نم و 

تسامش فقو  هرامه  معبط  هک  رکش  رازه 

مثیم اه  لاس  هک  هب  نیا  زا  هبتر  مادک 

تسارس هحیدم  نادناخ  امش  يارب  طقف 
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----------

تس  ٰ یلوالا يدامج  هام  هک  هدژم  دیسر 

( تدالو  ) تس  ٰ یلوالا يدامج  هام  هک  هدژم  دیسر 

تساربک بنیز  دالیم  كرابم  هم 

دولوم نیا  هک  لسر  متخ  هب  هدژم  دیهد 

تسارهز تنت  هراپ  رگد  تدالو 

رگید يرثوک  داد  دوخ  رثوک  هب  ادخ 

تسایرد وا  ریثک  ریخ  هرطق و ، ریخ ، هک 

مناوخ شرثوک  قادصم  همطاف  وچ  دزس 

تسامن مامت  هنییآ  همطاف  هب  وا  هک 

دمحم
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نسح نیسح و  همطاف ، یلع و  و 

تسادیپ وا  لامج  رد  ناشرونا  لامج 

هدوشگن مشچ  هدیشونن  ریش  زونه 

تسادهشلادیس بلق  شپط  شا  هنیس  هب 

یلع تخد  يانث  میوگ  هک  هرهز  هچ  ارم 

تسادخ مالک  وا  فاصوا  هک  تساوگ  ادخ 

رتخد نیا  تفرگ  مکنع  بهذی  ماقم 

تسایوگ شتمصع  هب  نآرق  هک  دینک  نیقی 

رخف دیامن  شبش  زامن  هب  بش  زامن 

تساعد دنمزاین  وا  سفن  ره  هب  اعد 

نیسح مشچ  هب  یفحصم  وا  هرهچ  هتسجخ 

تسالب برک و  ياه  هیآ  زا  رپ  هک  یفحصم  هچ 

تسا با  نیز  هشیمه  شدوجو  هک  يرتخد  هچ 

تسابیز وا  مشچ  هب  اهالب  هک  یبنیز  هچ 

دنک راقفلاوذ  راک  شیردیح  نابز 

تساوگ هفوک  ماش و  هب  شدنلب  ياه  هباطخ 

لامک رادتقا و  راثیا و  تمه و  ربص و  هب 

تساور تساور  شمناوخ  رگد  نیسح  رگا 

دهز همطاف  لامک و ، دمحم  لالج و ، ادخ 

تسامیس نسح  تیآ و  نیسح  لاصخ و ، یلع 
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تسین نکمم  نیسح  یب  وا  مد  کی  هک  نانچ 

تساهنت مه  نیسح  وا  یب  هک  دینک  نیقی 

وا هدید  هب  الب  لیس  ندید  لیمج 

تسارذع میرم  شلالج ز  قوف  هاوگ 

دوب یسیع  دوجو  میرم  هنیس  رورس 

تساسیع هدجیه  غاد  وا  هنیس  لادم 

شناشیرپ يوسیگ  زا  دوب  نید  ماظن 

تساجنیا وم  رت ز  کیراب  هتکن  رازه 
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رشح فص  ات  تسا  بنیز  سفن  هلعش  ز 

تساه لد  رد  نیسح  نوخ  هک ز  یترارح 

ادخ نید  هک  مروخ  یم  ادخ  نید  هب  مسق 

تساج رب  اپ  نیسح  نوخ  بنیز و  ربص  هب 

شریسفت یحو و  تایآ  همه  شا  هباطخ 

تسارغ هدیصق  نارازه  دنمزاین 

تفگ یم  همطاف  دنزرف  هدیرب  رس 

تساقب بآ  وت  هبطخ  ارم  كاپ  نوخ  هک 

وگب هفوک  لها  هب  ایب و  یحو  نیما 

تساتمه یب  راگدنوادخ  يادص  نیا  هک 

نوخ لتقم  رانک  ندوشگ  رکش  نابز 

تساضر ربص و  ماقم  قوف  هک  تساوگ  ادخ 

تسد هب  تفرگ  ار  هراپ  دص  نت  نوخ  جوم  هب 

تسام هیده  هناگی  نیا  ریذپب  ادخ  يا  هک 

تسد زا  دور  شبش  زامن  هک  دشن  یبش 

تسایحالا هلیل  شاه  بش  هظحل  هظحل  هک 

نیسح مایق  تماق  دق  وت  مایق  الا 

تسار دش  تتمایق  اب  نید  تماق  هک  ییوت 

دنازرل ار  دیزی  تماش  هبطخ  هک  ییوت 

تسازع ماش  مصخ  هب  تقطن  ماش ز  هک  ییوت 
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روش رپ  هباطخ  کی  تسفن  ره  هک  ییوت 

تساروشاع مایق  کی  تمدق  ره  هک  ییوت 

تسرد لالج  زا  تدنناوخ  همطاف  هک  رگا 

تساطخ دننز  لثم  تنیسح  ریغ  هب  رگا 

یلع حور  تشهب  تیازف  حور  لامج 

تساشگ هدقع  نیسح  كاپ  لد  زا  تهاگن 

تسا یلع  توص  نینط  ار  تا  هرجنح  زونه 
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تساونشان هفوک  لها  لد  شوگ  هچ  رگا 

وت هبطخ  ياپ  شوگ ، ین  رس  رب  نیسح 

تسارآ ار  وت  سلجم  وا  هدیرب  رس 

نتشگ وا  رود  وت  جح  هبعک و  نیسح 

تسالط تشط  هاگلتق و  وت  هورم  افص و 

تسا وت  هلاسر  رد  قاشع  نتسکش  نیبج 

تساوتف نیرتهب  وت  نوخ  هب  هتسش  راذع 

بنیز ای  هداوناخ  امش  يانث  نم و 

تسامش فقو  هرامه  معبط  هک  رکش  رازه 

مثیم اه  لاس  هک  هب  نیا  زا  هبتر  مادک 

تسارس هحیدم  نادناخ  امش  يارب  طقف 

----------

ارهز ترضح  زور  کی  هک  تسا  تیاور 

( حدم  ) ارهز ترضح  زور  کی  هک  تسا  تیاور 

ارس ود  ۀجاوخ  دزن  نانک  هیرگ  دیسر 

ار شزیزع  بنیز  ربب  دوب  هتفرگ 

ار شزینک  کلف  هدوتس  هک  یبنیز  هچ 

دوب ردام  هیبش  وا  یمطاف  لامج 

دوب رهوگ  رحب  ود  شمشچ  ود  کشا ، یلو ز 

ادخ لوسر  رضحم  رد  همطاف  تفگب 
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ادف قلخ  مامت  ناج  وت  كاخ  هب  يا  هک 

بل رب  ناج  هّصغ  زا  تا  همطاف  هدیسر 

بنیز مرتخد  مارآ  دوش  یمن  ارچ 

دزیخرب هلان  هآ و  وا  لد  زا  هرامه 

دزیر یم  کشا  حبص  زا  نم  تسد  يو  رب 

ارهز نماد  تسد و ز  ود  دوشگ  یبن 

ار بنیز  تفرگ  نآرق  وچ  هنیس  يور  هب 

مامت مارتحا  هب  ار  وا  لغب  رد  تفرگ 

مارآ دشن  يا  هظحل  وا  ۀیرگ  يادص 

ربب تفرگ  ارو  تسد و  ود  دوشگ  یلع 

زارف رب  یمد  شومخ  دشن 
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ردپ تسد 

زاب ار  وا  تفرگ  اباب  دیسر ز  نسح 

زاجح یحو  يامه  نآ  شومخ  تشگن  یلو 

دوب يراج  هدید  شکشا ز  هلان و  هنیس  هب 

دوشگ شیوخ  ياه  تسد  ادّهشلادّیس  هک 

رب رد  دوخ  ناج  وچ  ار  دوخ  رهاوخ  تفرگ 

رس تروص و  هب  ار  شزاون و  تسد  دیشک 

شورخ دتفوا ز  هدنشورخ  رحب  هکنانچ 

شوماخ دش  هنیدم  یحو  یطوط  يادص 

مام ردارب و  با و  ّدج و  ۀناش  يور  ز 

مارآ دش  دیسر و  دوخ  ةدشمگ  لصو  هب 

نیسح تفگ  هراشا  اب  وا  هب  هکنآ  منامگ 

نیع ود  غورف  يا  تسین  وت  هیرگ  تقو  هک 

دندزن ارس  نیا  رب  شتآ  هلعش ي  زونه 

دندزن ار  وت  ۀمولظم  ردام  زونه 

نکم هیرگ  هدیدن  ردیح  تبرغ  زونه 

نکن هیرگ  هدیدن  ردام  خر  يدوبک 

ار همزمز  کشا و  هظحل  نآ  رب  راد  هاگن 

ار همطاف  تسد  هناخ  نیا  رد  دننکشب  هک 

يراز نکم  هلان و  نزم  کشا و  زیرم 
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يراج نوخ  هتشگن  اباب  رس  زا  زونه 

یسک هدرکن  ام  راز  لد  هب  نوخ  زونه 

یسک هدرکن  ات  ود  ار  یلع  قرف  زونه 

دزیخرب هنیس  يزور ز  وت  هآ  رارش 

دزیر نوخ  هتخل  هتخل  نسح  يولگ  زا  هک 

تنمسای گرب  هب  ناشفیم  هدید  کشرس 

تنسح نت  رب  هدیرابن  ریت  زونه 

هدید زا  کشرس  ناشفیم  شاب  روبص 

هدیطلغن نوخ  هب  تنیسح  مسج  زونه 

لادوگ رد  هک  ات  رادهگن  هیرگ  مامز 

لاماپ ارم  نت  نابسا  مس  دننک 

نامز
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نم رهاوخ  تسیا  هظحل  وت  هیرگ ي 

نم رجنح  هراپ  هراپ  زا  يریگ  هسوب  هک 

دندزن تا  هناش  هب  فتک و  هب  هزین  زونه 

دندزن تا  هنایزات  نم  رکیپ  رانک 

بنیز يا  هدیدن  ار  الب  ماش  زونه 

بنیز يا  هدیدن  ار  الط  تشط  زونه 

دندزن فص  ماش  لها  تیور  شیپ  زونه 

دندزن فک  نیسح  يادص  ياپ  زونه 

هدیرابن ترس  رب  الب  گنس  زونه 

هدیدنخن تمغ  کشا  هب  هفوک  زونه 

هتسویپ هدید  تروصب ز  کشا  زیرم 

هتسکشن وت  رس  لمحم  ۀبوچ  زونه 

شوماخ دش  هیرگ  ارهز ز  رتخد  هچ  رگا 

شورخ تشاد  رحب  وچ  شدوجو  نورد  یلو 

درک شریپ  راگزور  نامز  تشذگ  زا  سپ 

درک شریسا  تبقاع  الب  برک و  تشد  هب 

تشپ هب  دیشک  مدبمد  الب  هوک  هچ  رگا 

تشک ار  وا  نیسح  غاد  هک  تساوگ  ادخ 

یندب نینزان  دای  دوخ  مد  نیرخآ  رد 

ینهریپ هنهک  تشاد  دوخ  ۀنیس  يور  هب 
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شرگج نوچ  هراپ  هراپ  ینهریپ  هنهک  هچ 

شربب دوخ  زیزع  ناج  وچ  دوب  هتفرگ 

دوب ارحص  تشد و  هب  شهاگن  گرم  تقو  هب 

دوب ارهز  زیزع  مودق  راظتنا  رد 

تشاد انعر  ياه  هلال  مغ  غاد  هنیس  هب 

تشاد انیسحاو  رکذ  شسفن  نیرخآ  رد 

داد ناناج  هار  هب  ار  دوخ  یتسه  مامت 

داد ناج  ات  نیسح  يور  هب  درک  هاگن 

مارآ دش  هیرگ  ارهز ز  رتخد  رابود 

ماش رد  یکی  ادخ  لوسر  رهش  هب  یکی 

داب يراز  هآ و  قرغ  وا  متام  هب  ناهج 
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داب يراج  هرامه  مثیم »  » هدید کشرس 

----------

تسا بنیز  يارآ  لد  رهم  نیسح ، يور 

( حدم  ) تسا بنیز  يارآ  لد  رهم  نیسح ، يور 

تسا بنیز  يارسا  ۀلیل  نیسح ، يوم 

رشح زور  رازاب  هب  عاطم  نیرتابیز 

تسا بنیز  يالوت  تیب ، لها  دزن  رد 

تسایربک سدق  مرح  هرایزلاراد و 

تسا بنیز  يالجت  روط  هک  يا  هنیس  ره 

نامز شدرگ  زا  درذگب  هک  يا  هظحل  ره 

تسا بنیز  ياربک  تمایق  ام  مشچ  رد 

البرک نادیهش  كاپ  نوخ  دایرف 

تسا بنیز  يارغ  ۀبطخ  رشح ، زور  ات 

دوجو ملاع  ۀملاع  هتفرن  بتکم 

تسا بنیز  يابفلا  سرد  ربص ، راثیا و 

دَوب نیا  زا  ریغ  رگا  دزوسب  منت  خزود 

تسا بنیز  ياپ  فک  ياج  تشهب ، شقن 

تا هدید  کشا  دتف  كاخ  هب  ات  راذگم 

تسا بنیز  يایرد  رهوگ  تسین ، کشا  نیا 

نت جنپ  لد ز  اج  همه  درب  یم  هک  یمان 
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تسا بنیز  يارآ  لد  مان  دینک ، رواب 

دوش یم  رون  ۀنیآ  رشح ، زور  رد 

تسا بنیز  ياضما  يو  ياپ  هک  يا  هدنورپ 

وا ماقم  دهاکن  تفُخ ، هبارخ  رد  رگ 

تسا بنیز  ياج  ادخ  ِلوسرۀنیس  نوچ 

یلع دنک  ارهز  یلاخ ، ياج  ِناربج 

تسا بنیز  يامیس  هب  هک  ات  هراظن  ار  وا 

بش زامن  تونق  رهب  تسد ، هدوشگب 

تسا بنیز  ياه  بل  يور  رب  نیسح  مان 

شا هباطخ  زا  اقب  تفای  نیسح  نوخ 

تسا بنیز  يالاو  تمه  ِزارفرس  نید 

وا هاگن  رد  دَوب  لیمج  الب  لیس 
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تسا بنیز  ياشامت  تشهب  نوخ ، يایرد 

نیسح دَوب  شرکذ  هک  نیسح  یب  ياه  بش  

تسا بنیز  يایحا  ۀلیل  ردق و  ياه  بش 

ین كون  هب  الجت  روط  نیسح : سأر 

تسا بنیز  يانیس  ۀنیس  هفوک : رازاب 

ادص زا  مه  اهرتش  گنز  دنا  هداتفا 

تسا بنیز  يامیا  هراشا و  زجعم  نیا 

تیب لها  نآرق و  ةدنهد  اقب  هللااب  

تسا بنیز  يایوگ  ِقطنم  نیسح و  نوخ 

همطاف رهمرپ  ۀسوب  لثم  هسوب  کی 

تسا بنیز  يانمت  هدیرب ، رجنح  رب 

شردام مادنا  رب  هنایزات  ياج  نوچ 

تسا بنیز  ياضعا  هب  هزین  بعک  راثآ 

تسا هداتسیا  الط  تشط  رانک  یتقو 

تسا بنیز  يالاب  دق و  رب  نیسح  مشچ 

گنس كاخ و  كاشاخ و  فک و  هدنخ و  مانشد و 

تسا بنیز  يالست  رهب  هفوک  ماش و  رد 

وت مشچ  کشا  یلع  تخد  يارب  مثیم » »

تسا بنیز  يایرد  هک ز  دَوب  نارگ  يّرُد 

----------
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شرّرکم تاولص  ادخ  زا  هک  بنیز 

( تبیصم  ) شرّرکم تاولص  ادخ  زا  هک  بنیز 

شرثوک دنناوخ  همطاف  دعب  هک  دبیز 

دنا هتفگ  هک  یهلا  ریش  تخد  ریش  نآ 

شرگید ریش  ادخ  ریش  نادناخ  رد 

رمع مامت  رد  دشن  هک  یمّود  يارهز 

شربارب دنیشن  هزاجا  یب  ساّبع 

لالج رد  دناوخ  ناوت  هک  ینز  نیرفآ  درم 

شربمیپ يامن  مامت  هنییآ 

همطاف يامظع  تباین  نآ  تسا  نیا 

شردام وچ  تیامح  دومن  شربهر  زک 

ایبنا هک  ارهز  ۀلالس  نآ  تسا  نیا 

هسوبلگ
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شرّهطم ربق  هب  دنهن  یم 

ردق لالج و  زک  ینز  گرزب  نآ  تسا  نیا 

شربارب رد  دتفا  كاخ  هب  یگنادرم 

دوب لوسر  ادخ و  راختفا  هک  ارهز 

شرتخد تسا  نیا  هک  راختفا  درک  یم 

دوب هک  يا  هدیدان  همّلعم  ۀمّالع 

شردیح ریشمش  وچ  هبطخ  هب  نخس  غیت 

دربن رد  هک  نارود  شُک  متس  نآ  تسا  نیا 

شرگنس تسا  ماش  هفوک و  الب و  برک و 

همطاف راثیا  تّمه و  ناشن ز  دراد 

شرکیپ هب  دشاب  هک  هنایزات  ياج  ره 

مه زاب  دوب  شرگج  رب  غاد  داتفه 

شردنت وچ  تاملک  زا  هفوک  دیزرل 

اوتکُسا داد  ادن  دوشگ و  بل  یتقو 

شرس رب  دیراب  هقعاص  هفوک ، دیزرل 

دینش یم  وچ  ار  وا  ۀبطخ  نیسح  سأر 

شرهاوخ تسا  نیا  هک  راختفا  درک  یم 

دسر ادن  هفوک  دجسم  تشخ  تشخ  زا 

شربنم يالاب  هب  تسیلع  نز  ریش  نیا 

شسّدقم مایپ  تشاد  یحو  زاجعا 
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شرّونم مالک  دوب  رون  تایآ 

شدجسم دوب و  يوبن  ۀنیدم  هفوک 

شرونخس ارهز  ترضح  دوب  هک  ییوگ 

ناشملظ دادیب و  هّیما و  ینب  زا  دناوخ 

شربکا ساّبع و  مساق و  نیسح و  زا  تفگ 

منک ادخ  ریش  رتخد  ریش  حدم  نوچ 

شرتسگ حدم  ادخ  ریش  تسه  هک  ییاج 

دنام هدنز  هک  وکنآ  بنیز ؟ مادک  بنیز ،

شرورپحور سفن  اب  نیسح  نوخ 

یفطصم هک  یتخد  بنیز ؟ مادک  بنیز ،

شرهطا يارهز  تروص  دید  هرهچ  رد 

هن قشمد  رهش  هن ، هفوک  الب و  برک و 

ملاع ّلک  دیدرگ 
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شرّخسم یتسه 

دوب زیزع  تراسا  سابل  رد  هنوگنآ 

شرّقحم لیلذ و  ماش ، ریما  دمآک 

دناوخ هتسشن  زامن  هبارخ  رد  هک  بش  نآ 

شرت هدید ي  زا  لد  نوخ  تخیر  هک  بش  نآ 

ار هلاس  هس  میتی  درک  نفد  هک  بش  نآ 

شرغال مادنا  رب  تخیر  كاخ  هیرگ  اب 

شیوخ ياذغ  زا  رظنفرص  درک  هک  بش  نآ 

شرب رد  دنباوخن  هنسرگ  ناکدوک  ات 

نیا تسیک  دروآ  رب  شورخ  نامسآ  تفه 

شردام هک  ای  ردپ  هک  ای  تسا  بنیز  نیا 

دید هک  ات  داتفا  همطاف  دای  هب  نودرگ 

شرجعم تسیکاخ  دناوخ و  زامن  بنیز 

ماش رهش  هب  ربمیپ  يارب  زا  تاغوس 

شرظنم ّيدوبک  دوب و  دیفس  يوم 

دوب هتشگ  بآ  مغ  شتآ  رد  شنت  سب  زا 

شرهوش تخانشن  ندید و  يارب  دمآ 

تفگ نیسح  ای  دوخ  تدالو  ۀظحل  زا 

شرخآ ياه  سفن  تشذگ  وا  مان  اب 

دوب زونه  تشهب و  يوس  دیرپ  شحور 
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شرّهطم مسج  هب  هنایزات  راثآ 

راگزور دوب و  یلع  تشهب  ۀلال  وا 

شرپرپ درک  لدب و  اهغاد  تشاذگب 

گرم تقو  دوب  وا  سنوم  سینا و  اهنت 

شروانش نوخ  رد  فسوی  ینهاریپ ز 

تسه هک  ییوناب  نآ  رب  داب  مالس  قح  زا 

شرشحم زور  ادهش  رب  تایح  ّقح 

دنک وا  غاد  يور  غاد  حرش  وچ  مثیم » »

شرذآ هنیس  زا  رهوگ و  هدید  دش ز  وج 

----------

نم ردارب  بَا و  ّمُا و  نم و  رب  مالس 

( حدم  ) نم ردارب  بَا و  ُّما و  نم و  رب  مالس 

ّدج انبا و  هب  داب  دورد 
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نم رهطا 

ّلجوزع يادخ  نوخ  ربمیپ  منم 

نم رورپ  حور  قطن  زا  دمد  یم  یحو  هک 

نسح رانک  يردیح  تیبرت  هب  ارم 

نم ردام  دیرورپ  الب  برک و  يارب 

یلع مشخ  راقفلاوذ  منخس  رپس ، منت 

نم ربیخ  ماش ، هفوک ، دحا ، ردب و  فاصم ،

دوب ارهز  زیزع  يور  لگ  رب  هرامه 

نم رخآ  هاگن  ات  نم  لوا  هاگن 

دنام یمن  رثا  تمایق  باتفآ  ز 

نم رجعم  يا ز  هیاس  دتف  رشح  هب  رگا 

جارعم لهچ  هللاراث و  ربمیپ  منم 

نم رتفد  هب  دش  تبث  الب  زابشیپ  هب 

ادخ لوسر  يدز  شتسد  هب  هسوب  هک  یسک 

نم رّونم  یناشیپ  هب  هسوب  داهن 

تفگیم متروص  هب  اباب  ذفان  هاگن 

نم رتخد  تسا  مود  همطاف  هک  قح  هب 

مه دوشگ ز  دوخ  شوغآ  متدالو  بش 

نم ردارب  ناج ، وچمه  ارم  تفرگ  رب  هب 

ادخ نوخ  مایپ  نادیهش ، نوخ  هب  مسق 
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نم رجنح  اه ز  لسن  همه  شوگ  هب  دسر 

ارم مارتحا  ساپ  یسب  تشاد  نیسح 

نم رضحم  هب  وا  رادملع  تسشن  یمن 

اضر ربص و  تابث و  مزع و  تزع و  لالج و 

نم ربارب  رد  میظعت  رس  مخ  دننک 

یلو عورش  دش  هکم  زا  نم  جح  هچ  رگا 

نم رترب  جح  تشگ  الب  برک و  هب  رفس 

هفوک البرک و  دش و  هبعک  نیسح 
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ماش و 

نم رعشم  انم و  تافرع و  رفس  نیا  دش 

متسشنن ياپ  مدکی ز  متفر و  تسد  ز 

نم رگنس  دوب  هتشگ  نم  لمحم  هرامه 

ودع تسد  هب  رگا  دوب  نم  هقان  مامز 

نم ربهر  تشگ  هزین  رس  نیسح ، رس 

متشگرب زارفرس  یلو  تسکش  مرس 

نم رس  رب  گنس  ماب ، ره  تخیر ز  هچرگا 

ییابیز ریغ  هب  مدیدن  تساوگ  ادخ 

نم رواب  قشع و  نامیا و  هدیقع و  یهز 

دیشوج ما  هدید  ماج  زا  دش ، تشهب  یم 

نم رغاس  هب  لد  نوخ  ودع  تخیر  هچنآ  ره 

دوب يراج  تایح  بآ  همه  مدق  مدق 

نم رت  هدید  نادیهش ز  کشخ  ماک  هب 

اه هثداح  جوم  هب  دیوگ  همطاف  نخس ز 

نم رظنم  هام  یکاخ و  رداچ  زامن و 

دیزی مزب  هب  نابز  مدوشگ  هبطخ  هب  نانچ 

نم رگمتس  نمشد  نخس ، دش ز  لال  هک 

ناریو ما  هباطخ  ار  متس  خاک  دومن 

نم رتسب  تشگ  هناریو  نماد  هچ  رگا 
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ارهز فسوی  سأر  رگا  تسین  بیجع 

نم رب  رد  حور  وچ  دیایب  هزین  كون  ز 

مسفن شتآ  دزوسب ز  رهم  تساور 

نم رذآ  دندش  لد  رد  همه  اه  غاد  هک 

درک مبآ  نیسح  غاد  شتآ  هچ  رگا 

نم رواد  تسادخ  تمایق  هاگداد  هب 

دیدرگ هر  ّیط  ز  یکاخ ، رداچ  ياج  هب 

هعنقم رابغ ،
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نم رطعم  يوسیگ 

لیمج لیمج  ادخ  قح  هب  دوب  لیمج 

نم ررکم  هّصغ  لد و  غاد  الب و 

ادخ هب  مسق  الب ، برک و  هفوک و  ماش و  هن 

نم رشحم  تسا  ملاع  درذگ  ات  هنامز 

: مساق ربکا و  سابع و  تداهش  زا  سپ 

نم رکشل  لیخ  دنریسا  نانز  نیمه 

" مثیم  " تا هدیصق  دنلب  تیب  تیب  هب 

نم ِرد  زا  هرامه  ار  دوخ  تجاح  ریگب 

----------

يدروآ رواد  تآرم  همطاف ! مالس 

( تدالو  ) يدروآ رواد  تآرم  همطاف ! مالس 

يدروآ ربمیپ  ار  ادخ  نوخ  هک  یهز 

يدروآ رثوک  هک  دمحا  رثوک  لابب 

يدروآ ردیح  رارک ، ردیح  يارب 

تسادخِریش تخدْریش  وت  نماد  يور  هب 

تسادهشلادیس ِبلق  وا  ۀنیس  نورد 

****

دشاب تکرابم  بکوک ، تمصع ! رهپس 

دشاب تکرابم  بر  فرط  زا  تیحت 
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دشاب تکرابم  بشما ، دَوب  یبش  بجع 

دشاب تکرابم  بنیز  تدالو  بش 

؟ رتخد نیا  تسا  ردیح  ای  هدمآ  دّمحم 

رتخد نیا  تسا  رگید  ۀمطاف  هک  وگب 

دینک مایق  دوخ  ياج  زا  همه  ناگتشرف !

دینک مارتحا  بنیز  رب  همطاف  رانک 

دینک ماش  حبص و  هدجس  ناشمدقم  كاخ  هب 

دینک مالس  شرتخد  همطاف و  هب  همه 

رتخد نیا  تسا  با  نیز  همطاف  مامت 

رتخد نیا  تسا  بنیز  همه ، دینک  بدا 

****

تسا هدنزارب  وا  هب  تمارک  هک  يا  همیرک 

تسا هدنزارب  وا  هب  تماعز  لالج ، فرش ،
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تسا هدنزارب  وا  هب  تمایق  لها  تاجن 

تسا هدنزارب  وا  هب  تماما  تساوگ : ادخ 

تسین ردیح  هک  وگم  نیب ، شا  يردیح  هوکش 

تسین ربیخ  حتف  مک ز  وا  یناوخ  هباطخ 

شنخس قح  رکذ  هدیشونن  ریش  زونه 

شنهد رد  نیسح  مان  رتهب ، ریش  ز 

شنهریپ يوب  دیآ ز  همطاف  میمش 

شندب رد  نیسح  گرزب  حور  ناور و 

نیسح ماما  ِرگنس  مه  هدمآ  دهم  ز  

نیسح ماما  رجنح  رب  هتخود  هاگن  

****

تسا نیا  دنز ، ملع  ملاع  رس  رب  هک  یسک 

تسا نیا  دنز  مقر  ار  ادخ  مکح  هک  یسک 

تسا نیا  دنز  مه  هب  نیطایش  شقن  هک  یسک 

تسا نیا  دنز  متس  خاک  هب  هلعش  هک  یسک 

تسادخ ناوخ  هباطخ  ردیح  ةدنز  نابز 

تسادخ ِناروآ  ماغیپ  ِروآ  مایپ 

! تنامرف هب  نانچمه  نخس  مامز  الا 

تنابهگن ادخ  نادیهش ! نابهاگن 

تناوخانث همطاف  یلع و  دّمحم و 
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! تنابرق هب  مردام  ردپ و  یبنیز ، وت 

دنک مایق  یلع  تروضح  هب  رگ  هن ، بجع 

دنک مالس  وت  هب  ین  رس  نیسح ، رس 

****

تسوت بل  رب  هلمج  هلمج  یلع  ياه  هتفگن 

تسوت بتکم  هتفرن - بتکم  همطاف - سالک 

تسوت بش  دوش ، یم  بآ  نآ  رد  هام  هک  یبش 

تسوت بکوک  نیسح ، سأر  ینامسآ و  وت 

ناشرس ادج  دش  هک  یحیسم  ود  میرم  وت 

ناشرکیپ مخز  هب  دراذگ  هسوب  حیسم 
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نیع ود  ناور ز  دوخ  کشا  دنک  وت  رب  هک  یسک 

نیسح هب  مه  هدرک ، هیرگ  نسح  هب  مه  هک  قح  هب  

نینسح وت ، دوجو  مامت  تسه  هک  ارچ 

ْنید مه  دوب ، ام  نید  مه  وت  هب  نتسیرگ 

ینسح ینیسح و  تربص ، تماهش و  اب  وت 

ینت جنپ  ِمامت  هن ، ینیسُح ، ینیسح و 

****

هدروآ مرحم  زا  ربخ  وت  تدالو 

هدروآ ملاع  میلست ، رس  تهگرد  هب 

هدروآ میرم  میظعت ، وت  هاگشیپ  هب 

هدروآ مک  یگنادرم  وت  روضح  رد  هن ،

بنیز یمکحم  هوک  الب  لیس  شیپ  هب 

بنیز یملاع  نادرم  رورس  ینز و 

تزاغآرس رب  دنوادخ  مالس  الا 

تزاورپ تسادخ  ات  دوخ  جورع ز  لهچ 

تزاجعا رازه  نارازه  هباطخ  ره  هب 

تزارفارس ین ، يالاب  هب  نیسح  رس 

تسادهش تداهش  لامک  وت  تراسا 

تسادهش تداعس  زمر  وت  ياه  هباطخ 

****
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بنیز یتمارک  لالج  نامسآ  وت 

بنیز یتماما  ماقم  رادساپ  وت 

بنیز یتمایق  ات  ادهش  ردام  وت 

بنیز یتماق  تسار  یلو  دیمخ ، تدق 

اضر ربص و  طیحم  يا  مرک  دوش ز  یم  هچ 

؟ اضما ینک  ار  هدولآ  مثیم »  » ِلخن هک 

----------

تسا هملاع  همیهف و  نم  ۀّمع 

( تبیصم  ) تسا هملاع  همیهف و  نم  ۀّمع 

تسا همطاف  ۀنیآ  نم  ۀّمع 

تسا ردیحلا  ُهبیان  نم  ۀّمع 

تسا ردام  زا  سپ  اسّنلا  هدّیس 

دوب یناعم  رحب  نم  ۀّمع 

نم ۀّمع 
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دوب یناث  نیسح 

تسالولا تیب  يوناب  نم  ۀّمع 

تسالبرک نز  ریش  نم  ۀّمع 

تسا با  ّما و  تنیز  نم  ۀّمع 

تسا بنیز  یلع  تخد  قح  تمصع 

تسادخ نوخ  ریفس  نم  ۀّمع 

تسادج نت  زا  رس  هدجه  مدمه 

تساضر ربص و  ردام  نم  ۀّمع 

تسا یضترم  یلع  مّلکت  هاگ 

نوخ لادوگ  لد  رد  نم  ۀّمع 

نوگ هلال  ادخ  نوخ  زا  خر  درک 

لوسر لآ  وت ز  ایادخ  تفگ 

لوبق نک  ار  هدش  رپرپ  لگ  نیا 

درک گنس  لد  هب  نوخ  وا  هلان 

درک گنر  ادخ  نوخ  زا  دوخ  يور 

نیسح دوبن  دوب و  همه  تسوا 

نیسح دوبک  سای  نوخ  لد  رد 

تساهدرد لگ  غاب  نم  ۀّمع 

تساه درمان  ریسا  ینز  ریش 

هلفاق رد  هک  تسوا  نم  ۀّمع 
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هلفان اجب  هدروآ  هتسشن 

دید غاد  يور  غاد  نم  ۀّمع 

دید غاب  نیا  رد  بآ  ضوع  نوخ 

اهرازاب رس  رب  رب  نم  ۀّمع 

اهرازآ متس  لها  هدید ز 

دینش اهنابز  مخز  نم  ۀّمع 

دینش نانس  كون  زا  قح  توص 

دندز فص  وا  لمحم  يور  شیپ 

دندز فک  وا  رپرپ  لگ  رود 

تسا لد  ّجح  ۀبعک  نم  ۀّمع 

تسا لزنم  لهچ  تاقیم  مرُحم 

تسالبرک وا  يافص  اب  يافص 

تسالط تشط  رانک  وا  هورم 

دز گنن  نیبج  هب  نمشد  هک  فیح 

دز گنس  نم  ۀّمع  ندب  رب 

دندز ار  ادخ  سومان  هک  فیح 

دندز ار  ام  ۀمولظم  ۀّمع 

دوب بّویا  ةوُسا  نم  ۀّمع 
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دوب بوچ  بل و  نآرق و  دهاش 

دوب هنادکی  رهوگ  نم  ۀّمع 

دوب هناریو  ۀشوگ  رد  هک  فیح 

هتشاد بل  هب  رکذ  خر  هب  کشا 

هتشاد بش  لد  هلاس  هس  نفد 

دیشک اه  متس  هچ  رگ  نم  ۀّمع 

دیشک اه  ملا  درد و  مغ و  هوک 

سکچیه رظن  زا  ناهن  تسین 

سب تسا و  نیسح  غاد  شتداهش 

----------

مهاگآ لد  يایرد  رُد  نم  متسیک 

( تبیصم  ) مهاگآ لد  يایرد  رُد  نم  متسیک 

مه ام  اوقت  تمصع و  فرش و  رهپس  رد 

مهارمه ادهش  اب  نخس و  مه  ادخ  اب 

مهللاراث رهاوخ  ادخ  ریش  رتخد 

نم متادابع  حور  لسر  متخ  ۀعضب 

نم متاداس  ۀّمع  رفظ  ربص و  ردام 

نم ینارون  تعلط  هم  هب  دمحا  مشچ 

نم یناشیپ  هب  تسارهز  ۀسوبلگ  ياج 

نم یناث  سک  همطاف  زج  هبترم  رد  تسین 
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نم یناشیرپ  ناشیرپ ز  هتشگ  یملاع 

مدوب بئاص  همه  اهالب  جوم  رد  هکنم 

مدوب بئاصم  ّما  دوخ  ّتیلوفط  زا 

مدوب ملاع  يوناب  میکدوک  نامه  زا 

مدوب مّرکم  نالوسر  ربص  ثراو 

مدوب مکحم  هثداح  ره  هب  هوک  نانچ  مه 

مدوب مظعا  هللا  یلو  هس  راد  هناخ 

مدرک رّرکم  هیرگ  دوخ  بش  زامن  رد 

مدرک ردام  بش  زامن  کشا و  زا  دای 

مرگج نوخ  کلف  درک  یم  هک  دوب  اه  لاس 

مردپ كاپ  رکیپ  نوخ  هب  دیطلغ  هک  ات 

مرس هب  یمیتی  كاخ  وا  نتفر  اب  تخیر 

مرظن شیپ  هب  دوب  هیس  ماش  اهزور 

مدید رّرکم  غاد  يور  غاد  رگج  هب 

هراپ
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مدید ردارب  نوخ  رگج  ياه 

تفر متسد  زا  نم  ّیمارگ  ّدج  ردام و 

تفر متسد  زا  نسح  ات  ناشمغ  اب  متخاس 

تفر متسد  زا  نمجنا  کی  هب  دیشروخ  راچ 

تفر متسد  زا  نمچ  غاب و  مدوب  یلبلب 

دوب یم  منیع  ود  رون  نم  یتسه  نآ  زا  دعب 

دوب یم  منیسح  هب  نم  یشوخ  لد  اج  همه 

منطو زا  مدش  هراوآ  هک  دوب  بش  لد 

منمجنا نایمشاه  دش و  عمش  ملمحم 

مندب زا  نیسح  لابند  هب  تفر  یم  حور 

مندب نوگلگ  فسوی  نآ  رب  دوب  مهگن 

دندرب میالب  هودنا و  مغ و  زابشیپ 

دندرب میالب  برک و  يوس  هب  هنیدم  زا 

زور کی  رداهچ  تشگ  نم  هب  هک  میوگب  هچ 

زور کی  رد  اپ  داتفا ز  مفسوی  هدجیه 

زور کی  رد  ادف  دنتشگ  همه  مناهرمه 

زور کی  رد  ادخ  هب  متسد  تفر ز  میتسه 

تفر یم  ناج  نم  رکیپ  زا  هک  هظحل  نآ  زا  ياو 

تفر یم  نادیم  يوس  منیسح  هنابیرغ  هچ 

دندرک مریقح  هک  مدوب  همه  زیزع  نم 
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دندرک مریپ  هتخوس  رگج  رب  اه  غاد 

دندرک مریسا  رهش و  ره  هب  دنداد  ریس 

دندرک مرینم  راسخر  ةدرپ  ار  كاخ 

دندرب مبارخ  ماش  يوس  هب  هتسب  تسد 

دندرب مبارش  مزب  یهگ  هناریو  هب  هگ 

دندز گنرین  هر  زا  نم  لد  رب  اه  مخز 

دندز گنچ  مرگج  رب  نابز  غیت  اب  همه 

دندز گنچ  ین و  زاس و  نم  لد  زوس  ياپ 

گنس یهگ  هداد  ام  هب  مانشد  هاگ 
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دندز

دندید ین  رس  هب  ار  ملگ  هتسد  هدجیه 

دندیدنخ نم  ۀیرگ  رب  همه  لمحم  رود 

ماش رد  مناج  هدمآ  بل  هب  راب  دص  هچ  رگ 

ماش رد  مناهن  حتف  اج  همه  ادیپ  دوب 

ماش رد  منابز  درک  یلع  ریشمش  راک 

ماش رد  منایب  دش ز  متس  خاک  ور  ریز و 

مهارمه ادهش  اب  اج  همه  نم  مبنیز 

مهّللاراث يزوریپ  نماض  دبا  ات 

مداینب الب  لیس  دنَک  هک  منآ  هن  نم 

مداتفا اپ  هک ز  منیسح  غاد  ۀتشک 

مدای زا  دیربم  منیسح  یبیرغ  هب 

مداد ناج  دوخ  ردام  زا  رت  هنابیرغ  هک 

ما هتخورفا  رحس  عمش  وچ  رمع  کی  هک  نم 

ما هتخوس  لد  دایرف  هدش  مثیم »  » مظن

----------

نم رت  مشچ  دهد  یم  یهاوگ 

لوا دنب 

( تبیصم ) نم رت  مشچ  دهد  یم  یهاوگ 

نم رغاس  رد  نوخ  تخیر  نودرگ  هک 
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هدرکن یط  ار  یکدوک  نینس 

نم رهطا  ّدج  تفر  ایندز 

ربمیپ غاد  ندوب  اب  کلف 

نم رگید  غاد  داهنب  لدب 

هنایزات ریز  داتفا  اپز 

نم ردام  یناوج  ماّیا  رد 

يراد هناخ  مبیصن  دش  یلفط  هب 

نم رورپ  مغ  ردام  ياج  هب 

تسد زا  مداد  ار  ردپ  يدنچ  زا  سپ 

نم رکیپ  رد  ناج  تخوس  مغ  نیا  زک 

تخیر یبتجم  قلحز  نوخ  دید  وچ 

نم رت  مشچ  نوخز ، دش  ایرد  ود 

غیت مد  زا  زور  کی  هب  مدید  کلف 

نم روای  هدجه  دیطلغ ، نوخ  هب 

دنتفر دنتسب و  رفس  راب  همه 

نم رغصا  نم  ربکا  اغیرد 
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دیلانب مه  اب  ناریاط ، يا  الا 

نم رپرپ  ياه  هلال  دای  هب 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مّود دنب 

متفرگ رغاس  رگج  بانوخز 

متفرگ رت  مشچز  نوخ  بالگ 

ار دوخ  نینوخ  ۀلال  غارس 

متفرگ رجنخ  هزین و  ریتز و 

هدید ود  زا  مدناشف  نوخ  ایرد  ود 

متفرگ رب  رد  ناج  وچمه  ار  ملُگ 

نوخ مزلق  نآ  رد  هسوب  نارازه 

متفرگ رجنخ  هزین و  مخزز 

ناناج هب  متفگ  ناج  قمع  زا  مالس 

متفرگ رس  یب  رکیپ  زا  باوج 

هراظن مدرک  شنت  مخز  هر  هب 

متفرگ ردام  ۀسوب  زا  ناشن 

شیوخ يوسیگ  متسش  رای ، نوخز 

متفرگ رپرپ  ۀلال  زا  باضخ 

متفگ هنارکش  نوخ ، لادوگ  نآ  رد 
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متفرگ رواد  زا  ربص ، لادم 

رشح ات  هعیش  رب  ار  هیرگ  تارب 

متفرگ رغصا  یلع  دنخبلز 

ار نخس  نادیم  ِيرادملع 

متفرگ ردیح  زا  مه  ارهز  زا  مه 

میحو زبس  تشهب  غرم  نآ  نم 

متفرگ رپ  ریز  هصغ  زا  رس ، هک 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مّوس دنب 

دوب نهریپ  ارحص  راخ  ار ، ملگ 

دوب نفک  ار  وا  نوخ  كاخ و  رابغ و 

تشاد ادخ  رکذ  بل  هب  ین  رب  شرس 

تشاد نخسمه  نم  اب  هراپ  يولگ 

منابغاب مسج  هک  مدید  مدوخ 

دوب نت  مخز  زا  لگ ، غاب  اپارس 

هزین يالاب  زا  هک  مدید  مدوخ 

دوب نم  هب  وا  هاگن  لزنم  لهچ 

مدید مدوخ 
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تخوس نالبلب  لاب  هک 

دوب نمچ  شقن  ملگ  مدید ، مدوخ 

ار مفسوی  ارحص  هب  مدید  مدوخ 

دوب نهریپ  زا  رت  هراپ  شمسج  هک 

نابسا ّمُس  ناشن  مدید  مدوخ 

دوب ندب  نینوخ  نآ  يور  رب  نایع 

تداهش رازلگ  هب  مدید  مدوخ 

دوب نمسای  رب  ناوخ  هحون  لبلب  هک 

منیسح رادازع  مدید  مدوخ 

دوب نسح  ارهز ، همطاف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

اغیرد يا  اغیرد  يا  اغیرد 

دوب نمرها  مرای  تفر و  نامیلس 

هنیدم غاب  رد  هک  يزور  نآ  شوخ 

دوب نز  هدنخ  میور  هب  لبلب  لگ و 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مراهچ دنب 

هنایشآ لتقم  غاب و  نابایب 

هنارت میانیسحاو  منیسح 

منورد زک  مزوسن  نوچ  یهلا 
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هنابز شتآ  نخس  ياج  دنز 

دوخ لگ  اهنت  زا  لبلب  هدید  هک 

هنایزات برض  هب  ددرگ  ادج 

تسا ناشن  یب  نم  ۀلال  هتفگ  هک 

هناشن اهدص  دوب  شگرب  ره  هب 

تخادنا هجنپ  لتاق  هک  مدید  مدوخ 

هناش درک  ارهز  هک  یئوم  نآ  رب 

تخیر ملگ  مادنا  رب  مدید  مدوخ 

هنابش کشا  همطاف  مشچز 

تیالو لخن  زا  هک  مدید  مدوخ 

هناوج دز  یم  نوخ  هلال ، ياج  هب 

هدیرب ياه  گرز  مدید  مدوخ 

هنایم نآ  رد  ارم  دز  یم  ادص 

دندیشک لتقم  رد  هک  مدید  مدوخ 

هنادزان لفط  زان  یلیس ، هب 

میحو زبس  تشهب  غرم  نآ  نم 

هنایشآ یب  يریاط  متشگ  هک 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 
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دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مجنپ دنب 

دوب ناج  كرت  زا  رت  تخس  یئادج 

دوب ناما  یب  گرم  رای ، قارف 

هراپ هراپ  مرای ، مسج  نوچ  ملد 

دوب ناشف  نوخ  شیولگ  نوچ  ممشچ  ود 

هتسب رای  ياپ  هب  لد  نانع 

دوب نابراس  تسد  هقان  نانع 

تشاد نابغاب  هن  لگ  هن  مغ ، اب  رگد 

دوب نازخ  دوب و  نازخ  دوب و  نازخ 

شیوخ مرحم  هدجه  مسج  رانک 

دوب نامرحمان  فص  رد  اج  ارم 

مدید شیوخ  مشچ  هب  دناد  ادخ 

دوب ناور  نم  رب  اه  هقان  کشا  هک 

اّما تفر  یم  ناوراک  اب  منت 

دوب ناور  ورس  نآ  شیپ  مناور 

ماگ ره  هب  رامسرج ا  گنهآ  هب 

دوب نابز  رب  انیسحاو  انیسح 

منیقی دش  انیسحاو  گنابز 

دوب ناوراک  نایم  رد  ارهز  هک 
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ار دوخ  هام  ارحص  هب  مدرک  اهر 

دوب نابیاس  شباتفآ  اهنت  هک 

اغیرد يا  اغیرد  يا  اغیرد 

دوب نابغاب  هن  لگ  هن  ار  مغ  اب  هک 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مشش دنب 

هفوک رادید  زا  تشگ  نوخ  ملد 

هفوک رات  ماش  وچ  دش  مزور  هک 

هتسب تسد  اب  البرک  تشدز 

هفوک رازاب  رد  دندرب  ارم 

دوب يرگید  يالبرک  يالب 

هفوک رازآ  مدق  ره  ردام  هب 

دیزغلن میاپ  مهرد و  متسکش 

هفوک راوشد  ّتیرومأم  هب 

رهش نیا  رد  ام  دیوگ  هتسکشب  رس 

هفوک رارشا  زا  میدید  اه  هچ 

دوب فک  مانشد ، نابز ، مخز  متس ،
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هفوک راتفر  همطاف  لآ  هب 

دوب نسح  اب  یلع و  اب  ام  اب  هن 

هفوک راک  یئافو  یب  یئور ، ود 

دوب یلع  نوچ  مدوب  هفوک  زیزع 

هفوک رادیب  ربهر  ماما و 

مدوب یحو  تشهب  غاب  لگ 

هفوک راخ  متشگ  هفوک  رهش  هب 

نم رس  نوخ  هدید و  کشاز 

هفوک رازلگ  دش  هفوک  ریوک 

یتیب هفرط  نم  ۀنیس  زوسز 

هفوک راوید  رد و  رب  هتشون 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

متفه دنب 

ردارب نابرق  ار  وت  مناج  الا 

ردارب نآرق  ناوخب  نآرق  ناوخب 

ار ام  نازوس  ۀنیس  رارش 

ردارب ناشنب  تندناوخ  نآرق  هب 

نشور زور  مدید  وت  يوسیگ  هب 

ردارب نارجه  بش  لصو و  بش 
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دنتسکش ار  تقرف  گنس ، اب  ارچ 

؟ ردارب نامهم  یتسین  وت  رگم 

دنتشک بآ  رهن  ود  نیب  ار  وت 

ردارب ناشطع  بل  اب  اغیرد 

دندید دندیدنخ ، هفوک  مامت 

ردارب نایرگ  تمغ  رد  نوچ  ارم 

دوب نیمه  نم  رکذ  وت  یب  یتفر  وت 

ردارب ناج  ردارب  ناج  ردارب 

متسکش رس  لمحم  بوچ  رب  نآ  زا 

ردارب نامیپ  مه  وت  اب  مدوب  هک 

يدوبر لد  نم  زا  راب  دص  هک  وت 

ردارب ناتسب  ناج  هرابکی  ایب 

هرامالاراد درب  نمشد  ار  وت 

ردارب نادنز  ۀشوگ  رد  ارم 

ددنبن لد  بنیز  وت  زا  دعب  رگد 

ردارب ناتسب  ۀلال و  غاب و  هب 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 
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متشه دنب 

ینامسآ نیمز و  دیشروخ  وت 

ینانس رب  مه  نوخ  جوم  رد  مه  هک 

یئابر یم  تهاگن  اب  ار  ملد 

ینابیاس دوخ  رس  اب  ار  مرس 

دوخ ةدیشوپ  نوخ  هب  يور  اب  وت 

یناوراک يامنهر  غارچ 

ردارب مدرگ  تتریغ  يادف 

ینابراس ار  ما  هقان  رس  اب  هک 

رّسفم نم  يراق ، هزین  كون  وت 

ینابزمه نم  اب  هک  نآرق  ناوخب 

ین رب  هچ  خبطم  رد  هچ  لتقم  رد  هچ 

یناج دیشروخ  یلد ، عمش  ارم 

يداهن رتسکاخ  هب  تروص  ارچ 

ینامهیم رخآ  هفوک  نیا  رد  وت 

نوخ رد  هتشگ  ناهنپ  ادیپ و  تخر 

یناهن مه  ینایع  مه  ین  رب  هک 

تسنادن درک و  افج  وت  رب  ناهج 

یناهج ناج  دوخ  مسج  رد  وت  هک 

میلانب دوخ  ياه  هلال  رب  ایب 
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ینابغاب وت  لبلب و  نوچ  نم  هک 

هزین كون  رب  ار  تیب  نیا  دزس 

یناوخب بنیز  ۀنیس  زوسز 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مهن دنب 

ماش رد  دندید  نایماش  ات  ارم 

ماش رد  دندیدنخ  شاف  مکشا  هب 

نیئآ دنتسب  ار  رهش  مامت 

ماش رد  دندیچ  یشوخرس  طاسب 

بناج راچ  زا  اه  گنس  مقرف  هب 

ماش رد  دندیراب  هلال  ياج  هب 

اهرس درگرب  تیلست  ياج  هب 

ماش رد  دندیصقر  ماش ، نانز 

نینوخدیشروخ هدجه  مدرگ  هب 

ماش رد  دندیشخرد  ین  زارف 

يدوهی ياه  دنز  هک  دناد  ادخ 

ماش رد  دندیشاپ  كاخ  مقرف  هب 

ناریاط مامت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2872 

http://www.ghaemiyeh.com


یحو نشلگ 

ماش رد  دندیزرل  هجوج  ناس  هب 

زور نآ  کچوک  گرزب و  درم و  نز و 

ماش رد  دندیشوپ  دیع  سابل 

دوب فد  رات و  گنچ و  مانشد و  فک و 

ماش رد  دندیدنسپ  ام  رهب  هک 

دندرک هیرگ  نم  لد  رب  بش  لد 

ماش رد  دندیباوخ  هک  ینامیتی 

نم ۀنیس  زوسز  یتیب  دوب 

ماش رد  دندینشب  قلخ  یتح  هک 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مهد دنب 

؟ هدید هک  ار  نابات  هام  لمحم  هب 

؟ هدید هک  ار  ناشخرد  رهم  ین  هب 

مّنهج لها  ةدنخ  نایم 

؟ هدید هک  ار  ناوضر  کشا  نماد  هب 

هتفگ هک  قح  رکذ  تشط ، نورد 

؟ هدید هک  ار  نآرق  بوچ ، ریز  هب 

نآرق يازفا  حور  توص  ياپ  هب 
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؟ هدید هک  ار  ناراسگ  یم  طاشن 

لتاق نیگنر  ةرفس  رانک 

؟ هدید هک  ار  نامهم  نینوخ  رس 

ناراسگ یم  نیب  لال  منابز 

؟ هدید هک  ار  ناحبس  یّح  ّیلو 

رت نیبج  نوخ  زا  بل  کشخ و  نهد 

؟ هدید هک  ار  نادند  جرُد  هتسکش 

تسود رس  درگ  ودع  دنخبل  هب 

؟ هدید هک  ار  نایرگ  مشچ  هاگن 

ماش ۀناریو  ۀشوگ  بش  لد 

؟ هدید هک  ار  ناحیر  حور و  لاصو 

متشگ ریپ  مغ  زا  هک  نم  زا  ریغ  هب 

؟ هدید هک  ار  ناناوج  غاد  لد ، هب 

راز یلبلب  نم  نوچ  هلال  ياج  هب 

؟ هدید هک  ار  ناتسب  غاب و  نوخ ، زا  رپ 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 
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دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مهدزای دنب 

مدید غاد  يور  غاد  هچ  رگا 

مدینش نمشد  زا  هنعط  هچ  رگا 

میوم هّصغ  زا  دیفس  هچ  رگا 

مدیمخ مغ  زا  لاله  نوچ  هچ  رگا 

لمحم بوچ  رب  مدز  رس  هچ  رگا 

مدیشکرب لد  زا  هلان  هچ  رگا 

دولآ کشا  یهاگن  اب  هچ  رگا 

مدیرب دوخ  زیزع  هدجه  زا  لد 

دایص دنچ  ياپ  هب  اپ  هچ  رگا 

مدیود یم  نالازغ  لابند  هب 

هراپ هراپ  يولگ  زا  هچ  رگا 

مدیچ هسوبلگ  مدش  مخ  لتقم  هب 

منیسح مشچ  زا  رود  هچ  رگا 

مدیمرآ نادنز  كاخ  يور  هب 

دوب ادخ  هار  رد  وچ  دناد  ادخ 

مدیدن یئابیز  ریغ  ممشچ  هب 

مدوشگ دوخ  مشچ  هک  يزور  زا  نم 

مدیرخ ناج  رب  ار  تسود  يالب 
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تیالو غاب  رد  دوب  شوخ  ملد 

مدیفس خرس و  ۀلال  هدجه  هب 

نماد هب  ناراب  نوچ  کشا  يا  زیرب 

مدیما ياه  لگ  هب  لد  يا  زوسب 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

مهدزاود دنب 

نم رپرپ  ياه  هلال  زا  غیرد 

نم رتخا  نینوخ  ود  وداتفهز 

دنتفخ هک  ینازیزع  نآ  زا  غیرد 

نم رت  نامشچ  شیپ  رد  نوخ  هب 

منیسح كاپ  رس  مدید  مدوخ 

نم ردام  مشچ  شیپ  دش  ادج 

دز اپو  تسد  نوخ  رد  هک  مدید  مدوخ 

نم رغصا  اباب  تسد  يور  هب 

دش نهریپ ، یکی  مدید  مدوخ 

نم ربکا  مسج  هزین ، ریتز و 

هک مدید  مدوخ 
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دش نازخ  لاماپ 

نم رفولین  نم  سای  نم  لگ 

دیشروخ وچج  رس  هدجه  هک  مدید  مدوخ 

نم رس  درگرب  دنتشگ  همه 

دندرک هیرگ  اهرس  هک  مدید  مدوخ 

نم رورپ  مغ  لد  لاوحا  رب 

ین رس  زا  داتفا  هک  مدید  مدوخ 

نم رتهب  ناج  زا  بوبحم  رس 

هبارخ ماش  رد  هک  لبلب  نآ  هب 

نم رب  زا  تفر  دز و  رپ  بش  لد 

هرامه مثیم )  ) ار تیب  نیا  ناوخب 

نم رذآ  رپ  ۀنیس  زوسز 

دندیشک نوخ  رد  ارم  ناتسلگ 

دندیشک نوماه  نماد  رد  ارم 

تسا یلوالا  يدامج  هام  هام ،

( تدالو ) تسا یلوالا  يدامج  هام  هام ،

تساربک بنیز  دالیم  هام 

دنداش همه  یبن  تیب  لها 

تسارهز ردیح و  بلق  رتداش 

ارهز ترضح  هداز  يرتخد 
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تسادهشلادیس ياپارس ، هک 

رتخد نیا  رب  ادخ  تاولص 

تسادیپ وا  رد  ادخ  لامج  هک 

تسا یلع  تشهب  نامه  انامه  نیا 

تساباب تنیز  ُّما و  تنیز 

لیمج ُتیأر  ۀمغن  شبل  رب 

تساروشاع مایپ  شنابز  رب 

دیوگ یم  هرامه  ردیح  مشچ 

تسالب برک و  نامرهق  نامه  نیا 

ادخ لوسر  رثوک  رثوک 

تساضر ربص و  دنلبرس  ردام 

هدیشونن همطاف  زا  ریش 

تسالب ماج  راظتنا  مشچ  همه 

تفگ یم  وا  نیب  هدنیآ  مشچ 

تسام هدنخ  هیرگ  شون و  ام  کشا 

منکشرس نیسح  قشع  هب  ات 

؟ تساجک نیسح  وک ؟ هفوک  لمحم و 

متسا نیسح  روآ  مایپ  نم 

تسارح راغ  هاگلتق  يدوگ 

نیسح سأر  فوط  تسیچ  نم  جح 
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تسافص ماش ، البرک و  ما  هورم 

نیسح نیبج  نم و  قرف  نوخ 

لخن
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تساقب بآ  هشیمه  ار  نید 

دنلب تسام  تسد  هب  قح  مچرپ 

تساپرب ادخ  يدنوادخ  ات 

نیسح مان  رانک  بنیز  مان 

تساشگ هدقع  قلخ ، تمایق ز  ات 

میدوب مه  رانک  رد  وا  نم و 

تسارآ ار  دوب  تسه و  ادخ  هک 

مدش قلخ  نیسح  يارب  نم 

تساوخ یم  نینچ  ادخ  لوا  زور 

يرآ ما  ینیسح  اپارس  نم 

تساور نیسح ، ارم  دناوخ  هک  ره 

نیریش نم  ماک  هب  تبیصم  ره 

تسابیز نم  مشچ  هب  ییالب  ره 

ما یگنشت  رارش  ماک  هنشت 

تسایرد شطع ، نم  ماک  رد  هکلب 

تسا نم  تشهب  هتخوس  ۀمیخ 

تسارمح ۀلال  رتشوخ ز  هلعش 

رون ۀنیفس  دوب  نوخ  لتقم 

تساده غارچ  ین  يالاب  رس 

میزیتسب هرامه  اه  یجک  اب 
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تسار هر  ار  قلخ  مییامن  ات 

دیزی تخت  رانک  نم  ربنم 

تسالط تشط  نایم  وا  ربنم 

مهرم ار  قلخ  مخز  ام  مخز 

تساود درد ، لها  رهب  ام  درد 

بنیز زا  دیونشب  یگمه 

تساطخ توکس ، متس  لها  شیپ 

بنیز ۀباطخ  شورخ  نیا 

تسام ةدیرب  رس  يادن  نیا 

تسین اتکی  یح  تاذ  ةدنب 

تساتود ملظ  شیپ  هب  شدق  هک  ره 

داب مرخ  هشیمه  مثیم  لخن 

تسایوگ ام  حدم  هب  شنابز  هک 

----------

هدروآ رهوگ  تماهش  ربص و  تمصع و  طیحم 

( تدالو  ) هدروآ رهوگ  تماهش  ربص و  تمصع و  طیحم 

هدروآ رتخا  تمارک  دجم و  تّزع و  رهپس 

هدروآ رب ، ارهز  ردیح و  يوزرآ  تشهب 

هدروآ رتخد  اهیبا  ّما  وگب  هللا  یلاعت 

نیا تسا  لوسر  تسد  رس  رب  رگید  هللا  باتک 
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رگید لوتب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2882 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا  لوتب  يارهز  ناماد  زا 

دمآ ترگید  لوتب  نک  ینامداش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دمآ ترورپ  تیالو  تخد  نینمؤملاریما ،

دمآ ترهاوخ  نشور  وت  مشچ  یبتجم  ماما 

دمآ ترگنسمه  یلع  نیسح  يا  تراشب 

رتخد نیا  تسارهز  ترضح  ای  یضترم ، ربمیپ ،

رتخد نیا  تساربک  بنیز  رثوک  ناماد  لگ 

مناوخ شرواد  تافص  ّلک  رهظم  مناوخ  هچ 

مناوخ شربمغیپ  ۀنییآ  مدق  ات  رس  ای  و 

مناوخ شردیح  راقفلاوذ  مّلکت  تقو  ای  و 

مناوخ شرگید  نیسح  رگ  متفگ  تسار  نآرق  هب 

شیاشامت وحم  همه  ّدج ، ردارب ، ردام ، ردپ ،

شیادرف هب  دیرگ  یکی  شزورما  هب  ددنخ  یکی 

شنادیهش نوخ  روآ  ماغیپ  هدناوخ  تداهش 

شنامیا صالخا و  هیاپ  رب  یکّتم  تدابع 

شناریو ماش  ات  البرک  زا  سوبکاخ  تماهش 

شناشورخ بلق  زا  یمشخ  راقفلاوذ  تعاجش 

مناوخ شبکوک  تیالو  كالفا  ّیناشیپ  هب 

مناوخ شبنیز  دیاب  تساباب  تنیز  اپارس 

نیا تسا  راد  هدنز  بش  هدید ي  ار  اعد  يّالصم 
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نیا تسا  راگدای  ار  نت  جنپ  نآرق ، بلق  نابز 

نیا تسا  راگدرورپ  هنییآ ي  یگدنب  کلس  هب 

نیا تسا  راقفلاوذ  ای  نخس  تقو  یضترم  نابز 

دیآ تشرس  وکین  نینچ  دیاب  نیا ، تسارهز  لگ 

دیآ تشهب  يوب  شا  هنیس  زا  رگا  دوبن  بجع 

دیوش شضراع  زا  درگ  قوش  گشا  هب  میرم  دزس 

دیوج شرورپناج  مد  زا  احیسم  ناج  يافش 

دیوب شا  هنیس  زا  تشهب  رطع  نینمؤملاریما 

دیوگ نخس  بنیز  زا  هک  دیاب  یبنیز  نابز 

نیا تسا  نیسح  ناشطع  قلح  زا  ایربک  يادص 

اهنت هک 
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نیا تسا  نیسح  نآرق  ریسفت  بحاص 

شزورفا لد  عمش  رحس  ماگنه  لیّللا  هولص 

شزومآ شناد  لفط  ربص  گرزب  دیتاسا 

شزور بش و  هتشذگن  هظحل  کی  قح  دای  زا  ادج 

شزوس متس  دایرف  هب  يدازآ  لدع و  مالس و 

هدیشوج هتسویپ  شمد  زا  شناد  لضف و  لامک و 

هدیشون ریش  اب  ار  ملع  ارهز  ناماد  رد  هک 

شدنخبل کشا و  اب  درب  یم  ردیح  ارهز و  زا  لد 

شدنموربآ تعاجش  نامیا ، یگدازآ ، فرش ،

شدنزرف ود  نوخ  رب  هللاراث  مرگ  مالس 

شدنناوخ موصعم  هدراچ  زا  دعب  هموصعم  دزس 

رتخد نیا  دراد  ربمیپ  هاج  ایربک  لالج 

رتخد نیا  دراد  ردیح  زاجعا  نخس  ریشمش  ز 

بنیز ای  ریسفت  تمد  ار  نوخ  ۀیآ  يا  الا 

بنیز ای  ریش  تعاجش  رد  ار  قح  ریش  يا  الا 

بنیز ای  ریشمش  ار  تیبلها  حتف  تنابز 

بنیز ای  ریت  ار  ودع  گنت  ۀنیس  تمالک 

يداد وشتسش  ار  ادخ  هجو  نیبج  نوخ  زا  وت 

يداد وربآ  نادیهش  رب  تمایق  حبص  ات  وت 

وت زا  ریغ  هناش  رب  الب  هوک  هنت  کی  هدرب  هک 
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وت زا  ریغ  هناحیر  ود  داتفه  ین  كون  دراد  هک 

وت زا  ریغ  هناوید  دوخ  ربص  زا  ار  ربص  هدرک  هک 

وت زا  ریغ  هنارکش  نوخ  هقرغ  مسج  ياپ  هتفگ  هک 

ییابیکش يدرک  رز  تشط  ات  نوخ  لادوگ  زا  وت 

ییابیز ریغ  تراسا  لزنم  لهچ  يدیدن 

دزان تا  هتسخ  مسج  مشچ و  کشا  هب  بش  زامن 

دزان تا  هتسب  ياهتسد  رب  یگدازآ ، فرش ،

زا نیسح 
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دزان تا  هتسکشب  یناشیپ  رب  هزین 

دزان تا  هتسویپ  بر  ای  بر  ای  رکذ  رب  ادخ 

ار مثیم »  » زبس لخن  تسا  هدرک  رواب  تیانث 

ار ملاع  هویم  دشخب  لخن  نیا  زا  هک  دوبن  بجع 

----------

میادخ ریش  تخدریش  نم 

( حدم ) میادخ ریش  تخدریش  نم 

میادهشلادیس تآرم 

متسا با  ِنیِز  هک  مبنیز  نم 

متسه همطاف  بانم  بیان 

مکاخ هب  هداتف  یگنادرم 

مکاپ نت  رد  نیسح  حور 

نم ما  هملاع  سرد ، هدناوخان 

نم ما  همطاف  تسد  نآرق 

ار منخس  ردپ  دنک  نیسحت 

ار منهد  همطاف  هدیسوب 

مدیجم یح  نسح  تآرم 

مدیهش ود  ردام  هزورکی 

منیسح ماما  رهاوخ  نم 

منیسح مامت  مدق  اترس 
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مدوشگ شیوخ  مشچ  هک  يزور 

مدوبر نیسح  زا  لد  لوا 

مرآرد لاب  دوب  کیدزن 

مراذگب شا  هناش  هب  رس  ات 

مشود يور  رب  تشاذگ  رس  وا 

مشوگ هب  تفگ  شیوخ  مشچ  اب 

اهالب روبص  ردام  ياک 

اهالب برک و  نامرهق  يا 

ییام ردام  هک  يرهاوخ  يا 

ییام ربمیپ  نوخ  جوم  رد 

دّمحم لآ  روش  زیربل 

دّمحم لآ  روبص  گنس 

تیالو گرزب  ۀیامرس 

تیاده غارچ  نم  دننام 

ار الب  برک و  تشد  رآ  دای 

ار الب  ماج  شونب  نم  اب 

ینیسح ماما  رهاوخ  وت 

ینیسح ماما  رگنس  مه 

یناتسب نم  داد  وت  دیاب 

یناوخب هبطخ  هفوک  هب  دیاب 
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ییادخ نوخ  يوربآ  وت 

ییادهشلادیس بلق  وت 

ییایب هاگلتق  هب  دیاب 

ییاشگ رکش  هب  نابز  دیاب 

ینیشنب نم  گوس  هب  دیاب 

مرس دیاب 
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ینیبب هزین  هب 

تراسا رهب  شاب  هدامآ 

تراشب تسا  تراسا  نیا  رد 

مدینش هچنآره  ناج  شوگ  اب 

مدید همه  لد  مشچ  هب  ییوگ 

مبالگ تخیر  هرهچ  سای  رب 

مباوج دوب  هدید  کشا  رد 

تیادف هب  یلع  رتخد  ياک 

تیادهش يا  هدنز  دیحوت 

مشاب وت  رای  هک  مدمآ  نم 

مشاب وت  راقفلاوذ  هبطخ  اب 

متسه وت  نوخ  رادساپ  نم 

متسب وت  يادخ  اب  تسا  يدهع 

مشوگ هب  تسوت  یحو  ياوآ 

مشورخ تسوت  نوخ  دایرف 

متسا رپس  وت  يالب  رب  نم 

متسا رفسمه  وت  رس  اب  نم 

شاب نم  لمحم  ناب  هیاس  وت 

شاب نم  لد  ةراتس  ین  رب 

نم اب  وت  يالبرک  جیورت 
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نم اب  وت  ياه  هیآ  ریسفت 

مرآ رفظ  ۀلال  گنس ، زا 

مرآرد ياپ  ار ز  ربص  ات 

میالب برک و  نامرهق  نم 

میالط تشط  ناوخ  هضور  نم 

مریما هک  هن  ریسا  اجنآ 

مریسا دیزی  دوش  هللااب 

بنیز تمه  هب  مسق  مثیم 

بنیز تمصع  فافع و  دهز و 

تمایق زور  دادماب  ات 

تماما تسا  بنیز  نویدم 

----------

منیگن ار  تمصع  يابیز  رتشگنا  ما  یک  نم 

( حدم ) منیگن ار  تمصع  يابیز  رتشگنا  ما  یک  نم 

منیلسرملا متخ  شود  زارف  رب  یباتفآ 

منیملاعلل ٌهمحر  تسد  هب  یبان  رهوگ 

منیتملا لبح  هجنپ ي  رد  یمکحم  نامسیر 

منیتسآ رد  همطاف  ياشگ  لکشم  يوزاب 

منیمز مشچ  هقلح ي  رد  یتمصع  نامسآ 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 
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متفرگ ربمغیپ  شوغآ  رد  ياج  تدالو  زا 

زا لد  ار  دوخ  هدید ي  مدوشگ  ات 
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متفرگ ردیح 

متفرگ ردام  هسوب ي  لگ  زا  هتسویپ  لگ  شقن 

متفرگ رب  رد  هگن  کی  اب  ار  هللاراث  حور 

متفرگ رثوک  نماد  زا  متساوخ  یم  ار  هچنآ 

منیبملا حتف  هیآ ي  شوگ  رب  دناوخ  یم  یفطصم 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

نم مبکوک  نماد  هب  ار  تیالو  دیشروخ  هام و 

نم مبتکم  رد  یگدازآ  رهظم  تراسا  اب 

نم مبا  ّما و  تنیز  تمصع  ناماد  رویز 

نم مبش  شوغآ  رد  ارهز  نماد  باتفآ 

نم مبرای  برای  رکذ  رد  رحس  ات  ردام  لثم 

منیشنلد ياه  همغن  زا  اعد  دریگ  یم  حور 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

مدید هللا  لوسر  غاد  یکدوک  نینس  رد 

مدینش رد  تشپز  ردام  هلان ي  يدنچ  دعب 

مدیود شلابند  زین  نم  یلع  لابند  هب  وا 

مدیشک اباب  مغ  رد  خر ، رب  هجنپ  لد ، زا  هلان 

مدیرد مه  زا  یبتجم  يازع  رد  ناج  هماج ي 

منینزان بلق  هب  یتسشنب  غاد  يور  غاد 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 
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هنیدم زا  مارآ  کیرات و  یبش  ات  مدرک  ربص 

هنیس زوس  اب  البرک  يارب  زا  متسب  راب 

هنیرق یب  نارتخا  اب  نم  هام  باتفآ و 

هنیکس همجن ، همطاف ، بابر و  موثلک و  ّما 

هنیزح يالیل  دندرک و  نینبلا  ّما  هقردب 

ما نیمی  راسی و  رد  يراج  دوب  یم  ناشکشا 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

مدرک ربص  مدید  غاد  يور  غاد  يزور  مین 

مدرک ربص  مدیرب  لد  منیسح  زا  نمشد  نیب 

مدیچ هسوب  لگ  وا  مخز  نارازه  زا 
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مدرک ربص 

مدرک ربص  مدیشکرب  رد  ار  هراپ  هراپ  مسج 

مدرک ربص  مدیمخ ، اسآ  لاله  مدرب ، مغ  هوک 

منیرفآ بّویا  ربص  زا  دش  بات  یب  مه  ربص 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

مدرک دادمتسا  هفوک  رد  نینمؤملاریما  زا 

مدرک دای  ار  ادخ  ارهز و  لثم  مدوشگ  بل 

مدرک دابآ  نیسح  ممرگ  هبطخ ي  زا  ار  هفوک 

مدرک دازآ  ار  مالسا  متفر و  يریسا  دوخ 

مدرک داش  ار  یلع  بلق  مغ  جوم  نارازه  رد 

منیرفآ دنتفگ  هس  ره  ردیح  ارهز و  دمحا و 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

مدرک ریبعت  شّتلذ  گرم و  هب  ار  نمشد  باوخ 

مدرک ریشمش  دص  ود  راک  يردیح  نابز  اب 

مدرک ریش  راک  هشیب  نآ  رد  هک  مریش  رتخد 

مدرک ریبکت  رب  راداو  ار  هللاراث  سأر 

مدرک ریسفت  نم  دناوخ و  نآرق  هزین  زارف  وا 

منیبج نوخ  اب  هاگ  منایب  قطن و  اب  هاگ 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

مدرس هآ  دز  یم  هلعش  اهرگدادیب  نت  رب 
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مدربن نادیم  تشگ  هفوک  ماش و  البرک و 

مدرد هودنا و  همه  اب  مدیدن  ییابیز  ریغ 

مد ره  مالسا  ممد  ره  زا  تفرگ  يزوریپ  حور 

مدرک هراپ  نابیرگ  مغ  زا  رز  تشط  ياپ  هچ  رگ 

منیشتآ ياه  هبطخ  زا  مصخ  دوپ  رات و  تخوس 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

مبالگ نایرگ  هدید ي  زا  نیسح  رب  يراج  دوب 

مبارخ ماش  رد  قرف  رب  ودع  رتسکاخ  تخیر 

مبآ عمش  نوچمه  درک  یم  لگ  هتسد  هدجه  غاد 
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مبارش مزب  رد  دندرب  منآرق و  رتخد 

مبابک هظحل  کی  درک  نمشد ، بوچ  نآرق ، توص 

منیدباعلا نیز  گشا  رب  هگن  مد  نآ  رد  دوب 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

هنایزات زا  دوبک  لزنم  لهچ  دش  ممسج  هچ  رگ 

هناشن ین  بعکز  محورجم  مادنا  رب  دنام 

هناور دش  ممشچز  نوخ  مدید  غاد  يور  غاد 

هنادزان مسج  هناریو  لد  رد  مدرک  نفد 

هنامز دادیب  هن  دش ، منیسح  غاد  ملتاق 

منیب هب  ین  كون  هب  ار  شسأر  هک  دش  نیا  متمسق 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

هرابود مدرک  ور  ماش  رهش  هب  ات  هنیدم  زا 

هراظن مدرک  ار  رهش  ياه  ماب  اه و  هچوک 

هرارش دش  مغ  شتآ  زا  سفن  مگنت  لد  رد 

هراپ هراپ  ممسج  تشگ  منیسح  كاپ  نت  نوچ 

هرامه نم  يازع  رد  مثیم »  » مشچ يا  زیر  گشا 

منیسپاو ربق و  گرم ، تایح و  رد  تریگتسد 

منینمؤملاریما الوم  رتخد  یمارگ  نم 

----------

البرک هب  هکم  زا  ترجه 
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ییارحص هدیدرگ  مرح  بحاص  بحاص و  یب  مرح 

ییارحص هدیدرگ  مرح  بحاص  بحاص و  یب  مرح 

ییاهنت کشا  تمایق ، حبص  ات  هبعک  يا  زیرب 

ارحص رد  هراوآ  هدش  لد  ناوراک  ریما 

ییامیپهار لد  ناوراک  دص  وا  لابند  دنک 

مشاه ینب  زا  یعمج  عمج و  هبعک  رود  قیالخ 

ییارهز ياه  لگ  اب  هراوآ  دندش  اهارحص  هب 

ربکا یلع  يور  لگ  مشاه  ینب  هام  خر 

ییاشامت اه  لمحم  رود  لزنم  هب  لزنم  دوب 

منیب یم  هکم ، زا  ار  هللا  لآ  دندنکارپ 

ییآ مه  درگ  ادرف  دنراد  اهزین  كون  هک 
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منیب یم  هبعک  رانک  زا  نایوخ  تشز  گنس  هب 

ییابیز راسخر  دوش  نوگلگ  نیبج  نوخ  زا  هک 

هدید زا  یحو  نابغاب  رهب  کشا  يا  زیرب 

ییافوکش زا  شیپ  وا  ياه  لگ  دوش  یم  رپرپ  هک 

هدیدرگ عنم  یبآ  هن  هداد ، ناج  هنشت  یلفط  هن 

؟ ییایرد هتشگ  اقس  مشچ  نوخ  زا  هک  هداد  خر  هچ 

بنیز دور  یم  لزنم  هب  لزنم  البرک  يوس  هب 

ییابیکش ار  شماما  دشخب  نوخ  لادوگ  رد  هک 

رغصا یلع  حور  دنز  یم  رپ  الب  يارحص  هب 

ییالال دنیوگ  وا  رهب  نوخ  ةراوهگ  رد  هک 

منیب یم  دیشروخ  شبات  ریز  هبعک  ماب  ز 

ییانیب هللا  نیع  مشچ  زا  شطع  دریگ  یم  هک 

ار ارهز  دنزرف  رس  منیب  یم  هک  لد  يا  زوسب 

ییارآ لد  مه  ییابرلد  ره  ین  كون  رب  دنک 

« مثیم » يا تفگ  تشون و  ار  مغ  نیا  حرش  دیاشن 

ییایوگ تسین  ار  نابز  ییارای ، تسین  ار  ملق 

----------

ییارحص هدیدرگ  مرح  بحاص  بحاص و  یب  مرح 

ییارحص هدیدرگ  مرح  بحاص  بحاص و  یب  مرح 

ییاهنت کشا  تمایق ، حبص  ات  هبعک  يا  زیرب 
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ارحص رد  هراوآ  هدش  لد  ناوراک  ریما 

ییامیپهار لد  ناوراک  دص  وا  لابند  دنک 

مشاه ینب  زا  یعمج  عمج و  هبعک  رود  قیالخ 

ییارهز ياه  لگ  اب  هراوآ  دندش  اهارحص  هب 

ربکا یلع  يور  لگ  مشاه  ینب  هام  خر 

ییاشامت اه  لمحم  رود  لزنم  هب  لزنم  دوب 

منیب یم  هکم ، زا  ار  هللا  لآ  دندنکارپ 

اهزین كون  هک 
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ییآ مه  درگ  ادرف  دنراد 

منیب یم  هبعک  رانک  زا  نایوخ  تشز  گنس  هب 

ییابیز راسخر  دوش  نوگلگ  نیبج  نوخ  زا  هک 

هدید زا  یحو  نابغاب  رهب  کشا  يا  زیرب 

ییافوکش زا  شیپ  وا  ياه  لگ  دوش  یم  رپرپ  هک 

هدیدرگ عنم  یبآ  هن  هداد ، ناج  هنشت  یلفط  هن 

؟ ییایرد هتشگ  اقس  مشچ  نوخ  زا  هک  هداد  خر  هچ 

بنیز دور  یم  لزنم  هب  لزنم  البرک  يوس  هب 

ییابیکش ار  شماما  دشخب  نوخ  لادوگ  رد  هک 

رغصا یلع  حور  دنز  یم  رپ  الب  يارحص  هب 

ییالال دنیوگ  وا  رهب  نوخ  ةراوهگ  رد  هک 

منیب یم  دیشروخ  شبات  ریز  هبعک  ماب  ز 

ییانیب هللا  نیع  مشچ  زا  شطع  دریگ  یم  هک 

ار ارهز  دنزرف  رس  منیب  یم  هک  لد  يا  زوسب 

ییارآ لد  مه  ییابرلد  ره  ین  كون  رب  دنک 

« مثیم » يا تفگ  تشون و  ار  مغ  نیا  حرش  دیاشن 

ییایوگ تسین  ار  نابز  ییارای ، تسین  ار  ملق 

----------

دراد اج  هبعک  رانک  رد  بشما  هک  سک  نآ  اشوخ 

( حدم ) دراد اج  هبعک  رانک  رد  بشما  هک  سک  نآ  اشوخ 
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دراد ادخ  رکذ  بل  هب  رون و  لد  هب  روش و  رس  هب 

هّکم زا  جراخ  یناوراک  عمج و  هّکم  رد  همه 

دراد اجک  مزع  نیا  تسیک  هتفرگ  ارحص  هر 

شناناوج اب  ارهز  دنزرف  ناوراک  ریما 

دراد البرک  راید  مزع  نوخ  جّح  يارب 

نوریب مرح  لها  اب  دندرک  مرح  زا  ار  مرح 

دراد اج  جاّجح  نت  زا  ناج  دوش  نوریب  رگا 

فسوی اریز  جآجح  ینازرا  ینم 
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ارهز

دراد انم  خرس  نماد  زا  رت  بوخ  ییانم 

جّح نیا  رد  هک  نارای  دور  یّجح  یلع  نبا  نیسح 

دراد افص  یعس و  اه  هزین  كون  هب  لزنم  لهچ 

رغصا یلع  دشاب  ناوراک  نیا  ربکا  حیبذ 

دراد الب  ریت  ۀنشت  اما  هنشت  یقلح  هک 

یجاح نآ  نوخ  زا  وربآ  جح  دبا  ات  دریگب 

دراد اهبنوخ  نوخ  ۀبعک  رد  ادخ  تاذ  نوچ  هک 

دیوگ نخس  رهاوخ  اب  هداتفا  نوخ  جوم  رد  شنت 

دراد الط  تشط  ات  هزین  زا  ادخ  رکذ  شرس 

نیب ار  وا  جّح  دنهد و  رس  يوم  جاّجح  همه 

دراد ادج  نت  زا  رس  نوخ و  زا  هتسش  يوم  هک 

نت رب  يا  هّلح  دشوپب  مرحم  دوش  یم  یجاح  وچ 

دراد ایروب  زا  سابل  نت  رب  همطاف  زیزع 

؟» مثیم  » ارچ یناد  یم  هللا  تیب  هدیشوپ  هیس 

دراد ازع  مزب  ناوراک  نیا  رب  هبعک  رد  ادخ 

----------

نیسح الب  ره  رپس  هدش  اپ  هب  ات  رس 

نیسح الب  ره  رپس  هدش  اپ  هب  ات  رس 

نیسح البرک  يوس  هب  دور  یم  هکم  زا 
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نکر راچ  هبعک  افص ، هورم  ماقم ، مزمز 

نیسح ای  دنرآرب : هلان  هنیس  زوس  زا 

شرع هب  دسر  یم  ادن  هکم  ياه  هوک  زا 

نیسح ادص : کی  همه  دننز  یم  دایرف 

شود هب  دشک  یم  ادخ  يارب  رس  راگنا 

؟ نیسح اجک  بشما  دور  یم  باتش  نیا  اب 

تسا ربکا  سابع و  تماق  دق و  هب  شمشچ 

نیسح اعد ، بل  رب  دراد و  کشا  هدید  رد 

هب ادرف  هلفاق  نایم  بشما 
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نوخ جوم 

نیسح ادخ  اب  نخس  غیت ، ریز  هب  دیوگ 

دینک رذح  بشما  رفس  نیا  زا  اه  هقان  يا 

نیسح اه  هزین  رس  هب  دور  شرس  مسرت 

نوخ لیس  هوک ، زا  دشوج و  کشا  گنس ، زا 

نیسح ادج ، نازیزع  دوش ز  یم  هک  يزور 

دور یم  نابایب و  هب  رس  هداهن  بشما 

نیسح افق ، زا  دوش  هدیرب  شرس  ادرف 

اونین رازین  وچ  هلان  رآ  رب  مثیم » »

نیسح اونین  يوس  هب  دنک  رفس  بشماک 

----------

ترادید دش ز  مورحم  هبعک 

ترادید دش ز  مورحم  هبعک 

ترادهگنادخ ارهز  نبای 

؟ هفوک ای  يور و  یم  البرک 

؟ تراک رس و  دتفوا  ماش  هب  ای 

مرک دوج و  ماما  يا  دوش  هچ 

مرح هب  ینک  رگد  هاگن  کی 

تسمرس هدش  الب  ماج  يا ز 

تسه هک  هچنآره  زا  هتسش  لد  تسد و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2905 

http://www.ghaemiyeh.com


تسود ِِندید  هب  يور  ناباتش  هچ 

تسد رس  يا  هتفرگ  رس  لگ  ياج 

الوم يدش  نورب  تمیرح  زا 

الوم يدش  نوخ  جح  مزاع 

ملاع مدرم  هجحیذ  ِتشه 

مرح يوس  دنروآ  ور  همه 

ادخ نما  تیب  بش ز  لد  وت 

مدق هب  مدق  یهن  ارحص  هب  رس 

درک یم  رس  هلان  حبص  ات  هبعک 

درگرب ورم  همطاف  رسپ 

هآ هلان و  کشا و  زوس و  اب  هبعک 

هاگن مشچ  وت  زا  دراد  یمن  رب 

تسا شطع  هزین و  ریت و  رفس 
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هارمه ربم  ار  ههام  شش  لفط 

تسادیپ شرجنح  يدیفس  زا 

تسادهشلادیس حبذ  رسپ  نیا 

تسای ۀچنغ  هب  نک  يرظن 

تساسحا غاب  خرس  رمث 

ردام زا  ریگب  ار  ترغصا 

تسابع تسد  هب  شراپسب 

هد شباوج  دنز  تیادص  نوچ 

هد شبآ  هدید  ود  کشرس  زا 

تسوت ۀلالس  بل  رب  يا  هلان 

تسوت ۀلان  يادص  هیبش  هک 

ورم دنت  هک  وگب  ار  نابراس 

تسوت هلاس  هس  كدوک  نیا  رخآ 

! ناناوخ يده  يا  مارآ  يردق 

! نانابرتش يا  هتسهآ  یمک 

بل هب  نیسح  ای  رکذ  اه  هقان 

بشما دننز  یم  هلان  اه  هوک 

دنیوگ یم  دندش و  مخ  اه  لخن 

بنیز ای  کیلع  مالسلا 

! ترت مشچ  يادف  يا  روخم  مغ 
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ترس رود  دنمرحم  هدجیه 

دش یم  نوگژاو  دیشروخ  شاک 

دش یم  نورب  ناج  هبعک  نت  زا 

جاّجح ةدید  کشا  زا  شاک 

دش یم  نوخ  مامت  مزمز  بآ 

الیواو شابم  تکاس  هبعک 

الیل ۀلال  رهب  نک  هیرگ 

؟ يراد مغ  هچ  رگد  هنیکس  يا 

يراج نکم  ناگدید  زا  کشا 

سابع رب  تسا  هدش  لّوحم  هک 

يرادملع ییاقس و  کشم 

نک الاب  تسد  ود  شعامس  رب 

نک اقس  هب  اعد  یناد  هچ  ره 

ددرگ یمن  رس  هب  رگید  هلان 

ددرگ یمن  رحس  مغ ، ِبش  نیا 

تسوا هرمه  هب  لد  هک  رفاسم  نیا 

ددرگ یمنرب  کیل  دور ، یم 
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شلالجا وحم  هتشگ  یملاع 

شلابند هب  دَوب  مثیم »  » مشچ

----------

ترادید دش ز  مورحم  هبعک 

ترادید دش ز  مورحم  هبعک 

ترادهگنادخ ارهز  نبای 

؟ هفوک ای  يور و  یم  البرک 

؟ تراک رس و  دتفوا  ماش  هب  ای 

مرک دوج و  ماما  يا  دوش  هچ 

مرح هب  ینک  رگد  هاگن  کی 

تسمرس هدش  الب  ماج  يا ز 

تسه هک  هچنآره  زا  هتسش  لد  تسد و 

تسود ِِندید  هب  يور  ناباتش  هچ 

تسد رس  يا  هتفرگ  رس  لگ  ياج 

الوم يدش  نورب  تمیرح  زا 

الوم يدش  نوخ  جح  مزاع 

ملاع مدرم  هجحیذ  ِتشه 

مرح يوس  دنروآ  ور  همه 

ادخ نما  تیب  بش ز  لد  وت 

مدق هب  مدق  یهن  ارحص  هب  رس 
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درک یم  رس  هلان  حبص  ات  هبعک 

درگرب ورم  همطاف  رسپ 

هآ هلان و  کشا و  زوس و  اب  هبعک 

هاگن مشچ  وت  زا  دراد  یمن  رب 

تسا شطع  هزین و  ریت و  رفس 

هارمه ربم  ار  ههام  شش  لفط 

تسادیپ شرجنح  يدیفس  زا 

تسادهشلادیس حبذ  رسپ  نیا 

تسای ۀچنغ  هب  نک  يرظن 

تساسحا غاب  خرس  رمث 

ردام زا  ریگب  ار  ترغصا 

تسابع تسد  هب  شراپسب 

هد شباوج  دنز  تیادص  نوچ 

هد شبآ  هدید  ود  کشرس  زا 

تسوت ۀلالس  بل  رب  يا  هلان 

تسوت ۀلان  يادص  هیبش  هک 

ورم دنت  هک  وگب  ار  نابراس 

رخآ
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تسوت هلاس  هس  كدوک  نیا 

! ناناوخ يده  يا  مارآ  يردق 

! نانابرتش يا  هتسهآ  یمک 

بل هب  نیسح  ای  رکذ  اه  هقان 

بشما دننز  یم  هلان  اه  هوک 

دنیوگ یم  دندش و  مخ  اه  لخن 

بنیز ای  کیلع  مالسلا 

! ترت مشچ  يادف  يا  روخم  مغ 

ترس رود  دنمرحم  هدجیه 

دش یم  نوگژاو  دیشروخ  شاک 

دش یم  نورب  ناج  هبعک  نت  زا 

جاّجح ةدید  کشا  زا  شاک 

دش یم  نوخ  مامت  مزمز  بآ 

الیواو شابم  تکاس  هبعک 

الیل ۀلال  رهب  نک  هیرگ 

؟ يراد مغ  هچ  رگد  هنیکس  يا 

يراج نکم  ناگدید  زا  کشا 

سابع رب  تسا  هدش  لّوحم  هک 

يرادملع ییاقس و  کشم 

نک الاب  تسد  ود  شعامس  رب 
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نک اقس  هب  اعد  یناد  هچ  ره 

ددرگ یمن  رس  هب  رگید  هلان 

ددرگ یمن  رحس  مغ ، ِبش  نیا 

تسوا هرمه  هب  لد  هک  رفاسم  نیا 

ددرگ یمنرب  کیل  دور ، یم 

شلالجا وحم  هتشگ  یملاع 

شلابند هب  دَوب  مثیم »  » مشچ

----------

ترادید دش ز  مورحم  هبعک 

ترادید دش ز  مورحم  هبعک 

ترادهگنادخ ارهز  نبای 

؟ هفوک ای  يور و  یم  البرک 

؟ تراک رس و  دتفوا  ماش  هب  ای 

مرک دوج و  ماما  يا  دوش  هچ 

مرح هب  ینک  رگد  هاگن  کی 

تسمرس هدش  الب  ماج  يا ز 

تسه هک  هچنآره  زا  هتسش  لد  تسد و 

تسود ِِندید  هب  يور  ناباتش  هچ 

تسد رس  يا  هتفرگ  رس  لگ  ياج 
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الوم يدش  نورب  تمیرح  زا 

الوم يدش  نوخ  جح  مزاع 

ملاع مدرم  هجحیذ  ِتشه 

مرح يوس  دنروآ  ور  همه 

ادخ نما  تیب  بش ز  لد  وت 

مدق هب  مدق  یهن  ارحص  هب  رس 

درک یم  رس  هلان  حبص  ات  هبعک 

درگرب ورم  همطاف  رسپ 

هآ هلان و  کشا و  زوس و  اب  هبعک 

هاگن مشچ  وت  زا  دراد  یمن  رب 

تسا شطع  هزین و  ریت و  رفس 

هارمه ربم  ار  ههام  شش  لفط 

تسادیپ شرجنح  يدیفس  زا 

تسادهشلادیس حبذ  رسپ  نیا 

تسای ۀچنغ  هب  نک  يرظن 

تساسحا غاب  خرس  رمث 

ردام زا  ریگب  ار  ترغصا 

تسابع تسد  هب  شراپسب 

هد شباوج  دنز  تیادص  نوچ 

هد شبآ  هدید  ود  کشرس  زا 
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تسوت ۀلالس  بل  رب  يا  هلان 

تسوت ۀلان  يادص  هیبش  هک 

ورم دنت  هک  وگب  ار  نابراس 

تسوت هلاس  هس  كدوک  نیا  رخآ 

! ناناوخ يده  يا  مارآ  يردق 

! نانابرتش يا  هتسهآ  یمک 

بل هب  نیسح  ای  رکذ  اه  هقان 

بشما دننز  یم  هلان  اه  هوک 

دنیوگ یم  دندش و  مخ  اه  لخن 

بنیز ای  کیلع  مالسلا 

! ترت مشچ  يادف  يا  روخم  مغ 

ترس رود  دنمرحم  هدجیه 

دش یم  نوگژاو  دیشروخ  شاک 

دش یم  نورب  ناج  هبعک  نت  زا 

جاّجح ةدید  کشا  زا  شاک 

دش یم  نوخ  مامت  مزمز  بآ 

الیواو شابم  تکاس  هبعک 

هیرگ
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الیل ۀلال  رهب  نک 

؟ يراد مغ  هچ  رگد  هنیکس  يا 

يراج نکم  ناگدید  زا  کشا 

سابع رب  تسا  هدش  لّوحم  هک 

يرادملع ییاقس و  کشم 

نک الاب  تسد  ود  شعامس  رب 

نک اقس  هب  اعد  یناد  هچ  ره 

ددرگ یمن  رس  هب  رگید  هلان 

ددرگ یمن  رحس  مغ ، ِبش  نیا 

تسوا هرمه  هب  لد  هک  رفاسم  نیا 

ددرگ یمنرب  کیل  دور ، یم 

شلالجا وحم  هتشگ  یملاع 

شلابند هب  دَوب  مثیم »  » مشچ

لیقع نبا  ملسم 

منوخ اب  سیونب  ایب  یتشک  ارم  لتاق  يا  وت 

( تبیصم ) منوخ اب  سیونب  ایب  یتشک  ارم  لتاق  يا  وت 

منونمم هفوک  لها  ياه  يزاون  نامهم  زا  هک 

منارای لیخ  رس  رب  دنزیر  لگ  هکنآ  ياج  هب 

مناراب گنس  تبرغ  رهش  نیا  رد  دندرک  همه 

میرگ مینابرق  هظحل ي  يارب  هن  دوخ  رب  هن 
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میرگ ما  ینادنز  هّچب ي  رتوبک  ود  رهب  هن 

منیسای لآ  دای  هب  خر  رب  دکچ  منوخ  رگا 

منیب یم  هزین  كون  هب  مساق  رس  اجنیا  نم  هک 

مساسحا مخز  يدیدن  یتسب  ارم  تسد  هک  وت 

مساّبع تسد  رمف  هک  نکشب  ارم  تسد  ایب 

مداد ناج  هنشت  بل  نم و  نادند  داتفا  بآ  رد 

مداتفا رغصا  دای  هب  هظحل  نامه  دناد  ادخ 

هفوک نم  قرف  راثن  نک  يراد  گنس  هچنآ  ره 

هفوک نزن  بنیز  رب  گنس  ادرف  هزاورد  مد 

مبوچ هبرض ب  رکف  هب  اما  دش  هراپ  نم  بل 

مبوبحم نادند  ِرُد  ادرف  دنکشب  ادابم 

مراد يرتخا  دیشروخ  هارمه  نم  هفوک  يا  الا 

يرتخد تمصع  لآ  ناوراک  نایم 
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مراد

یلین شخر  هام  دوش  رگ  ارهز  تخد  يادف 

یلیس دنز  سک  هّیقر  يور  لگ  رب  ادابم 

« مثیم  » نزم ملاع  لد  رب  ار  تا  هلان  رارش 

مثیم نزم  مد  مغ  نیا  زا  رگید  دش  هراپ  اهرگج 

----------

اهدرد یب  رهش  يا  هفوک  الا 

اهدرد یب  رهش  يا  هفوک  الا 

اهدرمان ِدادیب  راتفرگ 

اه گنن  همه  راب  وت  تشپ  هب 

اه گنرین  ییافو و  یب  همه 

تنماد رب  رشح  فص  ات  دوب 

تنتشک یلع  گنن  بارحم ، هب 

يدش ملسم  رادنامهیم  بجع 

يدش ملسم  رای  یسک  یب  بش 

دوب گنج  تنم  اب  وک  هب  وک  نآ  زا 

دوب گنس  یتسود  یلع  مرج  هک 

دوب هتسخ  منت  دوب و  هنشت  مبل 

دوب هتسب  میور  رب  اه  هناخ  رد 

اهدرمان دندوب  درمان  هچ 
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اهدرد یب  دندوب  درد  یب  هچ 

راید نیا  رد  هک  سب  ناشگنن  نیمه 

رای هنادرم  تشگ  ینز  ملسم ، هب 

دوب درم  اهدرمان  نیب  ینز 

دوب دردمه  رهش  نیا  رد  ارهز  هب 

مرواب وتز  تیانج  نیا  دوبن 

مرس يّربب  يدنبب  متسد  هک 

مبش زور و  هب  دمآ  هچنآ  تشذگ 

مبل رب  دوب  رخآ  ياه  سفن 

یلع تختیاپ  يا  ظفاحادخ 

یلع تخس  زور  بش و  هاوگ 

اه گنرین  رهش  يا  ظفاحادخ 

اه گنس  اه ، هچوک  يا  ظفاحادخ 

یلع هاگلتق  يا  ظفاحادخ 

یلع هآ  زوس و  مغ و  کیرش 

اه هآ  اهگشا  يا  ظفاحادخ 

اه هاچ  اه  لخن  يا  ظفاحادخ 

همه نیب  هعوط ! يا  ظفاحادخ 

وت يازج 
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همطاف ترضح  اب 

مبش نابزیم  يا  ظفاحادخ 

مبرای هیرگ ي  بش و  هاوگ 

نم دنزرف  ود  ره  يا  ظفاحادخ 

نم دنبلد  ود  نم  ینابرق  ود 

ناتزوس هیرگ و  ِظفاحادخ 

ناتزور هزور ي  بش و  زامن 

مرتخد نینزان  يا  ظفاحادخ 

مرس يریگب  نماد  هب  ییاجک 

وت ياج  نم  ناماد  تسین  رگا 

وت ياباب  تسا  نیسح  نیا  زا  سپ 

همزمز نیرخآ  مبل  رب  دوب 

همطاف فسوی  يا  ظفاحادخ 

تبرای همغن ي  ِظفاحادخ 

تبنیز دنک  ملالح  ات  وگب 

نم قرف  نیا  گنس ، نیا  هفوک ! الا 

نزن بنیز  هب  يراد ، هچ  ره  نزب 

شرس رب  وتز  دمآ  هچ  ره  یلع 

شرتخد زا  نک  یفالت  ایب و 

دننز فص  وا  فارطا  رد  ادابم 
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دننز فک  شلد  زیزع  لتق  هب 

دنهن اپ  یلع  لآ  وچ  اج  نیا  رد 

دنهد قّدصت  نانآ  هب  ادابم 

داهن اپ  رگا  بنیز  وت  رصق  هب 

دایز نبا  تسد  ار  بوچ  هدم 

تسین بوخ  نتشاد  متس  نامهم  هب 

تسین بوچ  تقاط  ار  کشخ  بل 

تسا ملاع  مغ  جنر و  درد و  ارم 

تسا مثیم »  » بل رب  نآ  دایرف  هک 

----------

زاتشیپ ادخ  نادیهش  هب  يا 

( حدم ) زاتشیپ ادخ  نادیهش  هب  يا 

زاب هدرک  الب  ریشمش  هب  هنیس 

بان مالسا  یمالسا و  ملسم 

باتفآ وت  هریت و  بش  هفوک 

نیسح يادهش  زا  مدق  شیپ 

نیسح يادف  هب  ناج  رس و  هدرک 

نامالاراد همه  رب  وت  رئاح 

وت ربق  رئاز 
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نامز ماما 

همه تاجن  باب  مرک ، باب 

همطاف رسپ  شود  هب  هناخ 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  مه 

نیسح دیهش  جنپ  ردپ  مه 

وت دالیم  هلیل  زا  رت  شیپ 

وت دای  یبن  هدوب  ناشف  کشا 

تا يزارفا  رس  راثیا و  تفگ ز 

تا يزابناج  همطاف  رسپ  رب 

وت ربص  يولع ، ربص  رهظم 

وت ربق  زا  هتفای  فرش  هفوک 

وت هب  دزاب ، وت  هب  لد  قح ، قشاع 

وت هب  دزان ، وت  هب  ارهز  فسوی 

البرک زا  يا  هعطق  وت  هفوک 

يابهص ال هنشت  یلو  هنشت 

ادتبا زا  یبن  رای  وت  دج 

ادخ ریش  وت  یمارگ  مع 

همطاف رمق  صرق  ود  رون 

همطاف رسپ  يومع  رسپ 

زورفلد تخر  لضفلاوبا  وچمه 
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زور ریش  بش ، دباع  یلع : لثم 

تبش زامن  وحم  رحس  غرم 

تبل رب  یلع  نب  نیسح  مان 

رت شیپ  ادهش  زا  وت  تبون 

رت شیب  ناگمه  زا  وت  تبرغ 

اه هچوک  رمق  تیور  هم  بش 

اه هچوک  رذگهر  بش  لد  رد 

اهراد رب  هدز  رپ  تلد  غرم 

اهراوید نماد  رب  وت  يور 

اه هناگیب  دوخ و  تسد  هتسخ ز 

اه هناخ  رد  وت  يور  هب  هتسب 

دوب درد  یب  هچ  راع و  یب  هچ  هفوک 

دوب درم  همه  نیب  ینزریپ 

يا
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تا ینابرق  ود  نابرق  همه 

تا ینادنز  هدازآ  لفط  ود 

دهد نت  ناهج  ناج  يا  هک  وت  زج 

؟ دهد نمشد  تسد  هب  دوخ  لفط  ود 

گنر هتشگ  نیبج  نوخ  زا  تخر  يا 

گنس ناراب  وت  قرف  رب  هتخیر 

دنتخات تا  ینمشد  رد  هک  فیح 

دنتخانشن وت  ردق  نادرخ  یب 

ترکیپ نوخ ، هب  هقرغ  دش  هک  فیح 

ترس ناشطع ، بل  اب  ادج  تشگ 

دنتخیر تررش  لد  رد  هک  فیح 

دنتخیر ترس  هب  شتآ  هک  فیح 

دوب ماع  ءالم  رد  وت  تبرغ 

دوب ماب  بل  يراج ز  وت  نوخ 

نینزان ندب  نآ  ماب  بل  زا 

نیمز يور  هب  ریزارس  تشگ 

وت كاپ  ندب  رانک  هعوط 

وت كاچ  دص  نت  رب  ناشف  کشا 

درک هیرگ  تنت  مخز  رب  همطاف 

درک هیرگ  تنمسای  لگ  ود  رب 
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نامسآ هم  صرق  تندب  يا 

نامسیر ودع  وت  ياپ  هب  هتسب 

وت كاپ  ندب  وس  ره  هب  هتفر 

وت كاچ  دص  نت  هچوک ، هب  هچوک 

دنتخیسگب همه  نامیپ  هتشر 

دنتخیوآ هرانق  رب  وت  مسج 

تسا ملاع  کی  لد  غاد  وت  غاد 

تسا مثیم "  " لغب رد  وت  تبرت 

----------

البرک نادیهش  لیخ  زاتشیپ  يا 

( حدم ) البرک نادیهش  لیخ  زاتشیپ  يا 

البرک نادیم  وت  مایق  اب  هفوک  يا 

البرک نابایب  هب  دزو  یم  وت  رطع 

! البرک ناطلس  هر  رد  دیهش  لوا 
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نیسح رپرپ  لگ  جنپ  نابغاب  يا 

! نیسح روای  یب  روای  هفوک  رهش  رد 

****

ییوت ییوت  تیاده  غورفرپ  حابصم 

ییوت ییوت  تیانع  دوج و  فطل و  يایرد 

ییوت ییوت  تیامح  درک  نیسح  زک  نآ 

ییوت ییوت  تیالو  دیهش  نیرتاهنت 

دوب وت  ربهر  دوخ  هک  نیسح  بتکم  رد 

دوب وت  رس  هدیرب ، تشگ  هک  يرس  لوا 

دوب راعش  تا  « نیسح نیسح   » یکدوک زا 

دوب رای  شیپ  تلد  لیقع ، ۀناش  رب 

دوب راکشآ  تخر  هب  یقشاع  رارسا 

دوب رارق  یب  ناج ، نداد  قوش  هب  تبلق 

تتدالو زا  شیپ  هک  داب  تادف  مناج 

تتداهش زا  ادخ  لوسر  ربخ ، هداد 

****

گنت هار ، تسب  تیوس  هب  وسراچ  نمشد ز 

گنر دندز  رخآ  تضراع  هام  هب  نوخ  زا 

گنچ گنچ  تشگ  تندب  اه  گرگ  گنچ  زو 

گنس تخیر  هلال  ضوع  ترس  رب  ماب  زا 
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دش بآ  ماج  رد  وت  كاپ  نوخ  وچ  يراج 

دش بابک  تکشخ  بل  ةرارش  زا  بآ 

****

؟ مبل زا  یهاوخ  یم  هچ  بآ » بآ   » هب یتفگ 

مبت شتآ  شطع  زا  ریگب  شتآ 

مبنیز سابع و  ۀنشت  ماک  دای  نم 

مبش ره  زور و  ره  همطاف  لآ  هب  نایرگ 

مهد ناج  هنشت  البو  برک  مایق  زا  شیپ 

مهد ناشن  یّسأت  شیوخ  ماما  رب  ات 

****

دنتسیرگ ربمیپ  لآ  وت  متام  رد 

دنتسیرگ ردیح  دمحا و  لوتب و  مشچ 

دنتسیرگ ربکا  مساق و  نوع و  سابع و 

دنتسیرگ رس  یب  لمسب  ود  نوخ  جوم  رد 

هآ دایرف و  وت  دای  هب  یلد  ره  رد 
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دوب

دوب هاگلتق  رد  وت  دای  نیسح ، یتح 

****

دیسر وت  لتق  ربخ  نوچ  وت  رتخد  رب 

دیشک رگج  زا  هآ  تخیر و  هدید  ود  زا  کشا 

دینش ار  وت  لتق  ۀصق  هدید  غاد  نآ 

دیدن قبط  نایم  هدیرب  رس  رگید 

شرت ةدید  زا  لد  نوخ  تخیر  دنچره 

شردام وچمه  دوخ  رب  رد  تفرگ  بنیز 

****

وت يادف  تداهش  ناقشاع  ناج  يا 

وت يادج  نت  زا  رس  رب  مالس  ام  زا 

وت يازع  رد  رگا  هیرگ  درکن  هفوک 

وت يارب  نماد  هب  تخیر  نیسح  کشا 

تا هراپ  هراپ  ندب  رب  تسیرگ  مثیم » »

تا هرامش  زا  نوزف  مخز  تسوا  بلق  رد 

----------

الب ره  رپس  تناج  نت و  يا 

( حدم ) الب ره  رپس  تناج  نت و  يا 

البرک زا  يا  هعطق  وت  هفوک 
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یبلاغ یهپس  رب  دوخ  هنت  کی 

یبلاطیبا نب  لیقع  لجن 

رت شیپ  ادهش  مامت  يا ز 

رت شیب  ام  شنیب  زا  وت  فصو 

وت دالیم  هلیل  زا  رت  شیپ 

وت دای  ارس ، ود  لوسر  هدوب 

لیلج يادخ  رارسا  فقاو 

لیقع يارب  هتفگ  ار  وت  فصو 

یکدوک زا  وت  ییادخ  حور 

یکتم یلع  نب  نیسح  هب  دش 

یتخاب لد  همطاف  رسپ  رب 

یتخاس یتخوس و  وا  مغ  اب 

وت رات  بش  عمش  ادخ  رکذ 

وت راسخر  هب  راوید  هسوب 

اه هچوک  مغ  راب  وت  تبرغ 

اه هچوک  مخ  چیپ و  وت  هبعک 
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نیسح ای  تمدق  يادص  دوب 

نیسح ای  تمد  هب  مد  همزمز 

دوب راوید  هنیس  رد  وت  هآ 

دوب رای  مدق  فقو  وت  کشا 

دوب درد  یب  هچ  راع و  یب  هچ  هفوک 

دوب درم  ینزریپ ، همه  نیب 

درک زاغآ  یگنادرم  هک  ینز 

درک زاب  دوخ  هناخ  ِرد  وت ، رب 

: نینچ نیا  باطخ  درک  يو  هب  تخب 

! نیرفآ تا  یگنادرم  هب  هعوط 

تسوت ناتسبش  عمش  ادخ  هجو 

تسوت نامهم  هک  تسا  نیسح  ناج 

نیا تسا  لیلخ  لسن  زا  یحیبذ 

نیا تسا  لیقع  رکیپ  هراپ 

شا ییاهنت  سنوم  هدش  کشا 

شا ییایرد  هدید  زا  دکچ  نوخ 

نیسح اب  بش  لد  دراد  همزمز 

نیسح ای  شلد  ياه  شپط  هتشگ 

تسا بت  بات و  هلعش  وا  هلان 

تسا بنیز  رس  نوخ  شرگج  رد 
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هتخود بش  لد  هکم  هب  هدید 

هتخوس هتخوس و  هتخوس و 

------------------------

تنت ناج و  رب  هللا  مالس  يا 

( حدم ) تنت ناج و  رب  هللا  مالس  يا 

تنماد فقو  ود  ره  منوخ  کشا و 

وت يوس  ممشچ  غیت و  ریز  هب  رس 

وت يور  يامنور  مناج  دقن 

منماد نماد  کشا  اب  دَوب  شوخ 

منت مخز  رد  وت  دنخبل  سکع 

تا ینابرق  نیلوا  نم ؟ متسیک 

تا ینازرا  ما  ینابرق  ود  ناج 

نیسح ای  نک  ام  دای  هبعک  رود 

نیسح ای  نک  اعد  مه  ار  تملسم 
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رون تایآ  همه  يا  مراد  تسود 

رود مسوب ز  ار  وت  سابع  تسد 

منم تنادیم  زابرس  نیلوا 

منم تنابرق  دیع  زا  شیپ  حبذ 

دندز مگنچ  اه  گرگ  نوچ  نایفوک 

دندز مگنس  اه  هچوک  نایم  رد 

هدش مزمز  ۀمشچ  نوخ  زا  مقرف 

هدش مه  هیبش  ود  ره  ام  جح 

اهریت گنس و  شیپ  رد  نم  جح 

اهریشمش ۀیاس  رد  وت  جح 

ندش نابرق  وت  يوک  رد  نم  جح 

ندش نایرع  نوخ  جوم  رد  وت  جح 

تسا رس  یب  لفط  ود  غاد  نم  جح 

تسا ربکا  یلع  غاد  وت  جح 

ماب يالاب  زا  ندادرس  نم  جح 

ماش رهش  ات  البرک  زا  وت  جح 

تسا ندناشفا  ولگ  نوخ  نم  جح 

تسا ندناوخ  نآرق  هزین  رب  وت  جح 

تسا ندیدرگ  اه  چوک  رد  نم  جح 

تسا ندیطلغ  نوخ  جوم  رد  وت  جح 
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تسا نداد  ناج  وت  هار  رد  نم  جح 

تسا نداتفا  نیز  ردص  زا  وت  جح 

هدش رس  یب  يرکیپ  نم  ۀیده 

هدز شتآ  همیخ  وت  ۀیده 

مرجنح مخز  غیت  رب  دز  هدنخ 

مرس دتفا  وت  ياپ  كاخ  هب  ات 

دناوت نویدم  هکنآ  دوجو  اب 

دناوت نوخ  ۀنشت  بل  نایفوک 

ایم ربمغیپ  ناج  زیزع  يا 

ایم ربکا  یلع  اب  ییآ  یم  رگ 

تسوت هام  رغصا ، يدیشروخ و  وچ  وت 

اهزادناریت مشچ 
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تسوت هار  رد 

دوب وت  ماب  بل  غرم  نم  حور 

دوب وت  مان  طقف  مرکذ  نیرخآ 

برع هاش  ادخریش  وت  باب 

بش همین  اباب  دوب  نامیتی  رب 

راگدرورپ تمحر  تسد  وت  يا 

راگدای ار  نینمؤملاریما  يا 

يا هنیس  رورس  وت  ار  یلع  نآ 

يا هنییآ  مدق  ات  رس  ردپ  رب 

مرک فطل و  زا  هک  ات  مراد  تسود 

مرتخد يارب  یشاب  ردپ  وت 

شرهاوخ ياج  هب  دشاب  ترتخد 

شردام ياج  هب  بنیز  ترهاوخ 

نیسح نک  ملاصو  يابهص  تسم 

نیسح نک  ملالح  ارهز  فسوی 

----------

تناماد فقو  میولگ  نوخ  لگ ، هتسد  ياج  هب 

( تبیصم ) تناماد فقو  میولگ  نوخ  لگ ، هتسد  ياج  هب 

تنابرق دیع  حیبذ  مه  نم  یمیهاربا و  وت 

نک مبآ  هیرگ  زا  ایب  نمشد  هدنخ  نایم 
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تنامشچ رود  مدرگب  یکشا ، هرطق  نوچمه  هک 

وت رب  اعد  مدرک  نم و  نادند  داتفا  بآ  رد 

تنادند ّرُد  نمشد  بوچ  زا  دنکشب  ادابم 

هفوک ایم  ییارهز  ناحیر  دمحا و  حور  وت 

تناراب گنس  اه  لد  گنس  نیا  دننک  یم  ادرف  هک 

منیب یم  راگنا  هتفر و  وس  کی  هدرپ  ممشچ  ز 

تنابرق ياوآ  ین ، كون  زا  دسر  مشوگ  رب  هک 

مدید ار  وت  سکع  تخیر و  منوخ  بآ  فرظ  هب 

تناشطع ياه  بل  زا  دزیر  یم  تا  هرهچ  نوخ  هک 

نمشد لد  رد  دشاب  تخس  هیرگ  درم  يارب 

نمشد نیب  یهلا 
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تنایرگ مشچ  دنیبن  سک 

: الوم نیا  تسه  میوزرآ  نمشد  غیت  ریز  هب 

تنابرق هب  ار  مناج  راب  نارازه  مدرک  یم  هک 

هفوک ایم  يدیحوت  غاب  نابغاب  اهنت  وت 

تناتسلگ ياه  لگ  هزور  کی  دوش  یم  رپ  رپ  هک 

رشحم ات  هک  ینایرگ  مشچ  مثیم "  " هب نک  تمارک 

تناوارف مخز  لد و  غاد  وت و  رب  دیرگب 

----------

ار دوخ  رس  ات  اپ  زا  لسغ  مداد  هرهچ  نوخ  هب 

ار دوخ  رس  ات  اپ  زا  لسغ  مداد  هرهچ  نوخ  هب 

ار دوخ  ربهر  هتسب  تسد  اب  منکیم  ترایز 

میالوم کشخ  ماک  نینوخ و  رجنح  دای  هب 

ار دوخ  رجنح  رجنخ  ریز  مداهن  ناشطع  بل 

ار اهرد  دنتسب  میور  رب  مداهن  اپ  اج  ره  هب 

ار دوخ  رس  بشما  متشاذگب  اهراوید  رب  هک 

مراد رت  تسود  لگ  زا  دراب ، شتآ  هچ  ره  مقرف  هب 

ار دوخ  رتسکاخ  ما  هدرک  ناناج  كاخ  فقو  هک 

ادیپ نانچ  مدرک  ار  تسود  نمشد  غیت  جوم  هب 

ار دوخ  رکیپ  ياه  مخز  باسح  مگ  هک 

ارهز رب  هیده  ات  منک  یلیس  زا  یلین  راذع 
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ار دوخ  رتخد  هنیکس  هارمه  هب  مداتسرف 

دیآ مندید  يارب  زا  الوم  هک  مراد  نیقی 

ار دوخ  رخآ  هاگن  مدنکفا  هّکم  يوس  هک 

يرآ دسر  یم  مشوگ  هب  ارهز  ۀلان  يادص 

ار دوخ  ردام  الوم ، هدروآ  مرس  يالاب  هک 

مسرت یم  هک  هفوک  ایم  ارهز  فسوی  يا  الا 

ار دوخ  ربکا  ِّیلع  ینیب  اه  گرگ  گنچ  هب 

يانم نیا  رد  نم  يالوم  يا  هبعک  زا  ایم 
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نوخ

ار دوخ  رغصا  حبذ  تسد ، زارف  رب  ینیب  هک 

يراد دوخ  ماک  رد  نابز  ات  مثیم )  ) قشع راد  هب 

ار دوخ  ربمغیپ  ترتع  يانث  زج  یئوگم 

----------

زاغآ منک  انث  ملسم  ترضح  مان  هب 

( حدم  ) زاغآ منک  انث  ملسم  ترضح  مان  هب 

زابرس نیلّوا  تسار  ءادهشلادیس  هک 

زامن هب  مرب  یم  هدجس  وا  تبرت  كاخب 

زاین زار و  هاگ  هلبق  ارم  تسوا  میرح 

الو ریسم  رد  تسین  نیا  زجب  ما  هدیقع 

الب برک و  كاخ  هچ  ملسم  تبُرت  كاخ  هچ 

نامیا تقیقح  اپارس  دوب  هک  یسک 

نآرق جوّرم  شنوخز  تشگ  هک  یسک 

ناناج هر  رد  تسش  ناجز  تسد  هک  یسک 

نامز ماما  دُوب  شربق  رئاز  هک  یسک 

تدالو مسوم  زا  رتشیپ  هک  یسک 

وا تداهش  مغ  رد  یبن ، مشچ  تسیرگ 

لاس دصیس  رازه و  زا  دعب  هدش و  قح  يادف 

لالج هوکش و  دوب  ار  شیگدنز  زونه 
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لاح همه  رد  شوگب  شیاسر  يادن  دسر ،

لاعتم رداق  هب  قیالخ  مامت  يا  هک 

تسام تداعس  نادناخ  ام  نتشذگ  ناجز 

تسام تداهش  هیاس ، رد  همه  ام  يانب 

دوب دهاوخ  هنادواج  یسب  هک  یقطنم  هب 

دوشگ هچنغ  وچ  مهز  ار  نوخب  هتسش  نابل 

دورد دناوخ  قشع  نادیهش  كاپ  نوخ  هب 

: دومرف نینچنیا  هفوک  رک  روک و  قلخب 

هدنب نارگمتس  رب  ادخ  کلم  هب  يا  هک 

هدنکفارس دبا  ات  امش  گننز  رشب 

دیتشک ار  شیوخ  ناج  ندب  رهب  هک  امش  -

دیتشک ار  شیوخ  نامیا  رفاک ، ساپب 

دیتشک ار  شیوخ  نادجو  ملاظ ، ظفح  هب 
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دیتشک ار  شیوخ  نامهم  نمشد ، مکح  هب 

دیتسسگب لوسر  ادخ و  دهع  هک  امش 

دیتسب روخ  بارش  دیزی  هب  لد  هک  امش 

دیهش هتشگ  هدجس  هب  ِرازگزامن  نآ  هب 

دیعبت ِرذوبا  نانخس  نیشتآ  هب 

دیحوت ۀتشُک  راّمع  ةدنز  نوخب 

دیجم يادخ  رهظم  دوب  هک  نم  ماما 

وشم مصخ  تسد  میلست  هک  هداد  مایپ 

ورَم ملظ  راب  ریز  ورب ، راد  زارف 

دنگوس یفطصم  هب  نآرق  ۀیآ  هیآ  هب 

دنگوس یضترم  هب  ربمیپ  كاپ  ناجب 

دنگوس یبتجم  هب  ارهز  ةدید  کشا  هب 

دنگوس البرک  نادیهش  كاپ  نوخب 

تسا نامیا  هار  نادیهش  راعش  نیا  هک 

تسا نآرق  فالخ  رگمتس  شیپ  توکس 

دیدز گنچ  يادخ  لبح  هب  هلمج  هک  امش 

دیدز گنن  ياه  هّکل  دوخ  نمادب  ارچ 

دیدز گنس  شیوخ  نامهم  رکیپ  هب  ارچ 

دیدز گنر  گنس  برض  زا  شا  هرهچب  نوخ  ز 

دنزیخرب وچ  میئاریذپ  هب  ناتنانز 
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دنزیر نم  قرفب  شتآ  همه  لگ  ياجب 

نآ رد  دیتلّذ  قرغ  امش  هک  يا  هفوک  هب 

ناشن هدنامن  فرش  زا  نآ  رد  هک  يا  هفوک  هب 

نامیا ةولج  رفک  دنک  هک  يا  هفوک  هب 

نابش سابل  ار  گرگ  دوب  هک  يا  هفوک  هب 

تسا يزور  هیس  نآ  كاخ  رد  ندیشک  سفن 

تسا يزوریپ  گرم ، هدازآ  مدرم  يارب 

نیسح يوب  هّکم  رهش  زا  دروآ  میسن 

نیسح يوسب  دُوب  ممشچ  مماب و  زارف 

نیسح يوکن  خر  منیبب  گرم  تقو  هک 

نیسح يوزرآ  رد  ناج  ما  هتشاد  هاگن 

نم ةدیدب  آرد ، زا  همطاف  زیزع 
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نم هدیُرب  رس  دتُفا  وت  ياپب  ات 

لامک جرب  باتفآ  يا  تمدوب  هتشون 

لابقتسا نم  زا  دندرک  همه  نایفوک  هک 

لادِج هب  دوخ  دهع  دنتسکش  مامت  یلو 

لالظ رفک و  قیرط  زا  نمز  دندش  ادج 

داد مهانپ  ینز  بشید  هک  تساوگ  ادخ 

داد مهار  هناخب  مرادن  هناخ  دید  وچ 

بشید متخیر  وت  دای  هب  هک  اهکشا  هچ 

بل رب  متشاد  وت  اب  نایع  هک  اهزار  هچ 

ّبر تیآ  گرزب  يا  ایم  هفوک  يوس  هب 

بنیز ةدیدز  تیازع  هب  دکچ  نوخ  هک 

ادخز ربخ  یب  موق  نیا  هک  هفوکب  ایم 

ادج دننک  ترس  نازیزع  مشچ  شیپ  هب 

شناودع جوف  جوف  متس  خاک  ياپب 

شنامیپ دهع و  میتسکش  تفگب : یکی 

شنابرق دننک  ادابم  تفگب : یکی 

شنادنز دنرب  دیاش  هک  تفگب : یکی 

ینخس يرد  رهز  اجنآ  رد  دوب  شوگب 

یندب نینزان  ریزارس  ماب  دش ز  هک 

نامهم نیب  زان  هک  ایادخ  هدید  هدیدن 
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ناباّصق ّلحم  رد  شنت  ماب و  هب  شرس 

نادنز ۀنایم  رد  وا  هراپ  هام  ود 

نابنادنز مشچ  یناهن ز  هتفرگ  ازع 

رََصب نامسآ  ز  مثیم »  » هتخیر هراتس 

رسپ ود  نآ  مشچ  کشا  ردپ و  نآ  دایب 

----------

یلیلخ رابت  زا  دیهش  لوا  وت 

( حدم ) یلیلخ رابت  زا  دیهش  لوا  وت 

یلیقع نبا  ملسم  ام  يالوم  وت 

ینیسح دیهش  نادیهش ، زا  شیپ  وت 

ینیسح دیرم  قیالخ ، دارم 

هتفرگ تزع  وت  كاخ  یگرزب ز 

هتفرگ تنیز  وت  نوخ  تداهش ز 

تروص وت  ياپ  هب  تمارک 
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هدیشک

هدیزگرب ار  وت  دوجو  تماما 

وت تبرت  رئاز  نامز ، ماما 

وت تبرغ  دهاش  اه  هچوک  همه 

تیاه مخز  مهرم  اه  هزین  رس 

تیارب هتشگ  بآ  اه  گنس  لد 

تهاگیاج ادخ ، شرع  مشچ  الا 

تهانپ هفوک  رهش  رد  هداد  ینز 

هتسکش تنیبج  هراپ ، هراپ  تنت 

هتسب وت  تسد  نوخ و  زا  رپ  تناهد 

میرگ بات  زا  هتفر  رکیپ  نآ  رب 

میرگ بآ  رد  هداتفا  نادند  هب 

یناج رتهب ز  ِنامهم  هفوک  رد  وت 

؟ ینانس ریت و  غیت و  ِیمخز  ارچ 

؟ دنزیتس یم  نانز  رگید  وت  اب  ارچ 

؟ دنزیرب تقرف  هب  شتآ  هک  يدرک  هچ 

دنتسب وت  يور  هب  ار  اه  هچوک  همه 

؟ دنتسکش ار  تا  یناشیپ  قرف و  ارچ 

دندرب هچوک  ره  هب  ار  تنت  متفرگ 

؟ دندرب هچ  زا  اه  باصق  رازاب  هب 
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- هراپ هراپ  رکیپ  کی  تسا  هدید  هک 

؟ هرانق رب  ودع  ار  نآ  دزیوآ  هک 

هفوک ماب  ِییاشامت  دیهش 

هفوک ِماش  زا  هتشگ  رت  گنت  تلد 

دنتفرگ نابرق  دیع  نایفوک  همه 

دنتفرگ ناشطع  ماک  نت ، رس ز  ار  وت 

وت ینابرق  وت  نوخ  هقرغ  نت 

وت ینادنز  لفط  وت  رادازع 

تکاپ نوخ  زا  دیحوت  بآ ، دَروخ 

تکاچ كاچ  نت  رب  ادخ  مالس 

----------

ارهز فسوی  ماوت  رازاب  فک  رب  ناج 

ارهز فسوی  ماوت  رازاب  فک  رب  ناج 

ارهز فسوی  ماوت  راد  هتخابلد 

هک ینوخ  هب  دنگوس 
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تخیر منهد  زا  نورب 

ارهز فسوی  ماوت  رادید  هنشت  نم 

ار منت  هچوک  ره  هب  دنناشکب  وس  ره 

ارهز فسوی  ماوت  راوید  هیاس  رد 

مدیهش جنپ  ردپ  تقشع  هب  هکنآ  اب 

ارهز فسوی  ماوت  رادیرخ  هیام  یب 

مبیرغ هفوک  رد  هک  هظحل  نیمه  هن  اهنت 

ارهز فسوی  ماوت  راتفرگ  رمع  کی 

ار مرس  دنّربب  هنشت  بل  راذگب 

ارهز فسوی  ماوت  رادیرخ  هک  اریز 

ملاب ود  هتسر  ندب  هب  ناکیپ  ترثک  زا 

ارهز فسوی  ماوت  رایط  رفعج  نم 

هتسکش زین  مرس  هتسب  افق  متسد ز 

ارهز فسوی  ماوت  رادملع  ياج  نم 

میوگ دزیخ و  منت  مخز  ره  دایرف ز 

ارهز فسوی  ماوت  رای  یب  روای  نم  u

يریذپب رگ  ما  هتخابلد  مثیم "  " نم

ارهز فسوی  ماوت  راوز  هر  كاخ 

----------

هنارت تسار  منت  مخز  ره  مشوماخ و 
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هنارت تسار  منت  مخز  ره  مشوماخ و 

هناور هتشگ  منهد  زا  نوخ  وت  رکذ  اب 

هچوک هب  هچوک  تمغ  ریت  رپس  متشگ 

هناخ هب  هناخ  ودع  تخیر  مرس  هب  شتآ 

ماب زا  ما  هتسخ  ندب  اب  دنک  هچ  شتآ 

هنابز وت  یب  دشک  هلعش  مرگج  زک  نم 

مناشن تشگنارس  اب  همه  دنداد 

هناشن گنس  زا  مخُر  رب  دوب  هک  سب  زا 

مراد رس  رب  دََرب  مصخ  رگا  تسین  مغ 

هناش هب  هدوب  تمغ  راد  ارم  رمع  کی 

دننامز مولظم  هک  وت  يادهش  نیب 

مشچ نم  وچ  تسا  هدیدن  مولظم 
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هنامز

میالب درد و  مغ و  ناتسب  یطوط  نم 

هناد هدش  مکشا  هلال و  مندب  مخز 

سوسفا مدوب و  یم  وت  زارفارس  رادرس 

هنابش هدوب  مرس  راوید ، نماد  رب 

تتاجن رهب  يا و  هدولآ  همه  مثیم ) )

هناهب تسین  یلع  نب  نیسح  رهم  زج 

----------

نم رس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  مراد  تسود 

نم رس  ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب  مراد  تسود 

نم رجنح  نوخ  تاپ ، كاخ  میدقت  دوش  ات 

ددرگ ریشمش  همعط ي  موضع  وضع  مراد  تسود 

نم رکیپ  ياه  مخز  رب  ینز  يدنخبل  وت  ات 

ییایب منیلاب  هب  نداد  ناج  تقو  مراد  تسود 

نم رخآ  هاگن  تیور  لگ  رب  دتفیب  ات 

نمشد خلت  ياه  هدنخ  موجه  رد  مراد  تسود 

نم رت  مشچ  زا  کشا  ناراب ، وچمه  دزیر  وت  رب 

هچوک هب  هچوک  وت ، قشع  مرج  هب  ات  مراد  تسود 

نم رس  رب  دزیرب  شتآ  اه  ماب  زارف  زا 

وت همولظم ي  رتخد  رانک  رد  مراد  تسود 
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نم رتخد  یلیس ، میدقت  دنک  ار  دوخ  تروص 

مدرگب ترادملع  سابع  رود  مراد  تسود 

نم ردام  رشحم  يادرف  نینبلا ، ما  دوش  ات 

ناراب گنس  مدرگ  قشع  مرج  هب  ات  مراد  تسود 

نم رگنس  مه  اه ، هچوک  نیب  دندرگ  اه  گنس 

مغارس دیآ  منتشک  زا  دعب  هعوط  مراد  تسود 

نمرهاوخ ياج  هب  دیرگ  مرکیپ  رانک  رد 

مثیم مشچ  زا  رحب  رحب  دزیرب  ات  مراد  تسود 

رب نم و  رب  نینوخ  کشا 
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نم رپرپ  ياه  هلال 

----------

ییایرد هدید  نوخ و  قرغ  ممسج  کشخ و  مناهد 

( تبیصم ) ییایرد هدید  نوخ و  قرغ  ممسج  کشخ و  مناهد 

ییاریذپ نامهم  زا  هفوک  لها  دندرک  بجع 

نم زا  ور  دندنادرگ  رهش  نیا  رد  هک  ییاه  نامه 

ییاشامت متشگ  ناشمشچ  رد  اه  ماب  زارف 

هللادیبع رهب  زا  هیده  لتاق  درب  ار  مرس 

ییامیپ هار  مرگ  هدیدرگ  اه  هچوک  رد  منت 

مخز يور  مخز  دمآ  دوب  نکمم  هک  ات  مسج  هب 

ییاناوت نیا  زا  رتشیب  ار  نایفوک  يدوبن 

میوزاب ولهپ و  هنیس و  رب  اه  هبرض  هدیسر 

ییارهز هتشگ  رس  ات  ياپ  ملسم  هک  رگنب  ایب 

ار تیور  هام  منیبن  ییآ  نوچ  هک  مسرت  نآ  زا 

ییانیب هتفرگب  شطع  منایرگ  مشچ  زا  سب  ز 

اما دیهش  يور  رب  تسابیز  نوخ  گنر  هچ  رگا 

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  نم  يور  هک  نک  اشامت 

مدید ار  وت  اهنت  اه  هچوک  رانک  تبش  مامت 

ییاهنت ساسحا  يا  هظحل  مدرکن  دناد  ادخ 

رگنب ار  هفوک  لها  یتسپ  يدرمان و  ایب 
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ییارآ فص  يرهش  دنک  نت  کی  نتشک  رهب  هک 

مکشخ بل  ناشطع و  ماک  دای  هب  مثیم »  » دزس

ییاّقس هدید ، ِکشا  هب  دراد  نت  هب  ناج  ات  دنک 

----------

وت ياعد  زا  رگم  ات  متخود ، غیت  هب  هدید 

( تبیصم ) وت ياعد  زا  رگم  ات  متخود ، غیت  هب  هدید 

وت ياپ  هب  منکف  رس  نم ، ینکفا و  هگن  وت 

متداهش هظحل ي  هک  متداعس  دوب  گرم 

وت يابرلد  تماق  مرس ، رب  هدنکف  هیاس 

هچوک هب  هچوک  وت ، قشع  هب  مندب  هگ 
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دور یم 

وت يارب  دنک  هیرگ  ما  هدیرب  رس  هاگ 

تا هنادزان  هب  هیده  مرتخد ، دوبک  يور 

وت يادف  دوش  ودره  ما ، هراپ  هام  ود  ناج 

نم ناج  هب  ایم  هفوک  نم ، ناور  تسفن  يا 

وت يادج  نتز  ِسأر  دور ، ین  كون  هب  هنرو 

تا هراپ  هراپ  نت  رب  اه ، گرگ  دننز  گنچ 

وت يامن  ادخ ، يور  دوش ، رس  نوخز  هتسش 

اون ین  تسوت  مغرد  نم  دوجو  همه  هک  يا 

وت يالبرک  هصق ي  لزا  زا  مشوگ  هب  هدوب 

مدش یم  هتشک  مدوب و  البرک  تشد  هب  شاک 

وت ياون  ین  فص  رد  اون ، ین  يادهش  اب 

ما هدید  ود  درگن  یم  ما ، هدینش  لزا  زور 

وت ياس  کشم  ّهرط ي  لتاق و  رهق  هجنپ ي 

رگدکی هب  هرگ  هدروخ  رظن ، منک  یم  هک  هچنآ 

وت يازع  همزمز ي  مثیم و  نورد  زوس 

----------

ما هدید  ارد  رس  زا  لد ،  مشچ  هب  ار  وت  يور 

( تبیصم ) ما هدید  ارد  رس  زا  لد ،  مشچ  هب  ار  وت  يور 

ما هدیسر  بل  هب  ناج  دنز  رپ  هکم  بناج 
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ما هتسشن  نوخ  لد  رد  ما  هتسکش  ناج  تمرح 

ما هدیشک  تمغ  ران  ما  هتسب  تسد  هب  هک  ات 

متخوس هظحل  هب  هظحل  متخود  هلعش  هب  هدید 

ما هدیرخ  ار  وت  قشع  متخورف  دوخ  یتسه 

ما هدرب  غیت  تنم  ما  هدرپس  اضق  هب  نت 

ما هدیرب  رس  ياپ  ینک  يا  هدنخ  وت  هکلب 

هب هسوب  نت  مخز  منزب ز  ات 
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تمدقم كاخ 

ما هدیپط  نوخ  هب  مسج  دور  یم  هچوک  هب  هچوک 

منکفین دوخ  نت  نوچ  نیمز  رب  ماب  رس  زا 

ما هدینش  ار  وت  يوب  اه  هچوک  كاخ  هک ز  نم 

ترهاوخ دزن  وت  دعب  ترد  زا  مدیما  تسه 

ما هدیدغاد  رتخد  ترتخد  زینک  دوش 

متسیرگ تیور  شیپ  متسیزن  ادج  وت  زا 

ما هدیمرآ  وت  دزن  متسین  راد ،  رس  نم 

! نیسح ای  هراظن  ار  وت  منک  یم  هفوک  ماب  ز 

( تبیصم !) نیسح ای  هراظن  ار  وت  منک  یم  هفوک  ماب  ز 

! نیسح ای  هراشا  کی  هب  نک  هراظن  ارم  مه  وت 

ما هتسب  تسد  رئاز  ما ، هتسشن  نوخ  هب  ورس 

! نیسح ای  هراپ  بل  زا  تمتسرف  یم  مالس 

ما هدید  هرابود  گرم  مد ، هب  مد  هظحل  هب  هظحل 

! نیسح ای  هرابود  مخز  منت ، رب  هدیسر  هک  سب 

منک یم  هیرگ  وت  رهب  ودع  هدنخ  نایم 

! نیسح ای  هراظن  ینک  ما  هدید  کشا  هب  هکلب 

هلمرح تسد  هب  نامک  نامک ، هلچ  هب  ریت 

! نیسح ای  هراوخریش  هب  نک  محر  هفوک  هب  ایم 

ترتخد هب  مرگن  یم  هتفر و  رانک  هدرپ 
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! نیسح ای  هراوشوگ  هن  رس ، هب  دوب  شرجعم  هن 

یکی الو  خلسم  هب  دوب  نایجاح  هیده 

! نیسح ای  هراپ  هام  ود  انم  نیا  رد  دوب  ارم 

مد هب  مد  هک  نک  هراظن  ما ، هدید  نامسآ  هب 

! نیسح ای  هراتس  وت  رب  متخیر  باتفآ  رد 

متخوس وت  رب  عمش  وچ  متخود  هکم  هب  هگن 
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! نیسح ای  هرارش  سفن  هدش  ما  هنیس  نورد 

رگن تمثیم "  " مظن هب  رظن  کی  هب  نک و  مرک 

! نیسح ای  هراخ  گنس  هب  رثا  وا  زوس  هدرک  هک 

----------

نوخ رازاب  فسوی  يا  مالس 

( تبیصم ) نوخ رازاب  فسوی  يا  مالس 

نوخ رازلگ  هب  هدید  نازخ  سای 

لیتق لوا  نیسح  هر  هب  يا 

لیقع نب  ملسم  هفوک ! حتاف 

افص قدص و  تیآ  نیرت  هدنز 

افو قشع و  هب  سابع  یناث 

وت تسیک ؟ یلو  هللا  یلو  رب 

وت تسیک ؟ یلع  راکیپ ، فص  رد 

همطاف رمق  ین  رب  وت  سأر 

همطاف رسپ  نوخ  وت  نوخ 

هتفای افش  وت  هاگن  هب  لد 

هتفای افص  وت  کشا  هفوک ز 

نیسح نورد  زوس  ترگج  رد 

نیسح نوخ  ۀمشچ  وت  رجنح 

وت رای  رگا  تسین  مغ  هچ  هفوک 
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وت رادازع  تسارهز  ترضح 

بآم یمتخ  دمحا  بجع  تسین 

بآ ماج  تدهد  تداهش  تقو 

ور هدروآ  وت  گنج  رب  هک  هفوک 

وربآ فرش و  شتسد  هتفر ز 

دنتخیگنا ررش  تراز  لدرد 

دنتخیر ترس  هب  شتآ  لگ  ياج 

اه گنچ  هدز  وت  رب  تفص  گرگ 

اه گنس  فده  ار  تنت  هدرک 

تفاتش تیوس  هب  راکمتس  مصخ 

تفاکش ار  تبل  دروآرب و  غیت 

دیرخ ار  دبا  گنن  دوخ  هب  هفوک 

دیرب ار  ترس  هنشت  يولگ  اب 

ماما صاخ  بیان  يا  هک  فیح 

ماب يالاب  داتفا ز  وت  سأر 

ینکفادرم وت  وچ  میوگب  هک  اب 

؟ ینز شهانپ  داد  بش  لد  رد 

دیلپ مصخ  هک  تفگ  ناوت  هک  اب 

ار وت  تسد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2956 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیرب ار  ترس  تسب و 

دوب ماعألم  رد  وت  تبرغ 

دوب ماب  ربز  رب  تهگلتق 

دوبن اهنت  وت  وچ  يدیهش  چیه 

دوبن اهنز  شتآ  شلگ  هتسد 

ادخ یلو  ياهنت  بیان 

ادج دش  ترس  هنابیرغ  هچ  هو !

وت رایسب  مغ  رب  منک  هیرگ 

؟ وت رادازع  دنزرف  ود  هب  ای 

----------

شورخ دایرف و  دوب  ار  ناقشاع 

( تبیصم ) شورخ دایرف و  دوب  ار  ناقشاع 

شوگ هب  دمآ  یعجرا  يادن  ات 

الب زا  زیربل  ماج  ار  نایقاس 

البرک نایهار  رب  دش  هضرع 

تسلا زور  زا  رثوک  ناگ  هنشت 

تسد هب  ناشاهرس  ماج و  رب  اه  مشچ 

رتدوز قشاع  ود  داتفه و  نیب 

رپ ماج  يوس  هب  دز  ملسم  حور 

دیشک رپ  دیشک و  رپ  دیشک و  رپ 
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دیشکرس ار  الب  ماج  رتدوز 

ار شیوخ  تسد  ماج ، يوس  درب 

ار شیوخ  تسه  رای  فقو  درک 

البرک تشذگ  رس  زا  رت  شیپ 

البرک تشد  تشگ  وا  رب  هفوک 

درک زاجعا  شا  هتسب  ياه  تسد 

درک زاب  ار  البرک  حتف  باب 

نیع رون  ار  نت  جنپ  ملسم  تسیک 

نیسح شیالوم  دییات  دروم 

هاپس یب  ِنیسح  کی  ملسم  تسیک 

هاگلتق وا  رب  هفوک  ياه  هچوک 

ادخ نوخ  روای  ملسم  تسیک 

ادخ نوخ  ربمغیپ  نیلّوا 

هدش رپرپ  يا  هلال  ملسم  تسیک 

هدش رس  یب  اه  ماب  زارف  رب 

اهرادلد ربلد  ملسم  تسیک 

اهراب شمسج  هتشگ  ناراب  گنس 

دوب هداتفا  بات  چیپ و  رد  شطع  زا 

دوب هداتفا  بآ  رد  شنادند  ّرُد 
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داهن فک  رب  ناج  هنشت  يولگ  اب 

داد بآ  شکاپ  نوخ  زا  ار  بآ 

دوب گنت  وا  رب  هفوک  ياه  هچوک 

دوب گنس  نارازه  شهار  رس  رب 

شنمشد تسد  هب  مه  اب  اه  گنس 

شنت مخز  رب  دندرک  یم  هیرگ 

تشادن يرای  نانمشد  نیب  هچ  رگ 

تشادن يرادازع  ینادنز  ود  زج 

هدش هراوآ  هّکم  يوس  هب  لد 

هدش هراپ  ودع  ریشمش  بل 

دنا هتسویپ  رگدکی  اب  نارفاک 

دنا هتسب  ملسم  ياپ  رب  نامسیر 

اجک نامهم  يوزاب  نامسیر و 

اجک ناباّصق  رازاب  ملسم و 

دینک يدرمان  كرت  هفوک ! لها 

دینک يدردمه  شینادنز  ود  اب 

دوب هفوک  ریش  راکیپ ، رد  هک  وا 

دوب هفوک  ریما  قلخ و  ربهر 

تشاذگاو ار  نود  يایند  یلع  نوچ 

تشاد ضرق  هفوک  هب  مهرد  دصتفه 
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دوب هداتفا  كاچ  كاچ  شمسج  فیح 

دوب هداتفا  كاخ  هب  رس  یب  نت  اب 

درک هیرگ  بش  نآ  مولظم  نآ  هچ  ره 

درک هیرگ  بنیز  ياه  يریسا  رب 

شتبرغ باتک  دش  هفوک  رهش 

شتبرت راثن  مثیم »  » هیرگ ي

----------

ملسم تساه  لد  هدید و  غورف 

( حدم ) ملسم تساه  لد  هدید و  غورف 

ملسم تسارهز  فسوی  ریفس 

تنیز هداد  شکشا  هب  ار  تدابع 

ملسم تسارآ  نوخ  هب  ار  تداهش 

شکشخ ياه  بل  رب  هجحیذ  هم 

ملسم تساروشاع  رهظ  مایپ 

هفوک رهش  هاپس  یب  ریما 

ملسم تساهنت  یلع  شیالوم  وچ 

شماما کشخ  رجنح  دای  هب 

ملسم تسایرد  شا  هدید  زا  ناور 

تلهم داد  لتاق  هب  تشگ و  ادف 

هچ ات  ار  ادخ 
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ملسم تساقآ  دح 

شکاخ هب  یناشیپ  هدروآ  فرش ،

شکاپ حور  رب  ایبنا ، مالس 

شماما دوب و  شنت  ناج و  رس و 

شمایق رد  ادیپ  دوب  تمایق 

شتآ نوناک  لد  هدیکشخ ، ناهد 

شمالس ضرع  بل  هب  نینوخ  ناهد 

هبعک فارطا  زا  هفوک ، ماب  هب 

شماشم رب  ینیسح  رطع  دزو 

گنس شتآ و  درک  ور  هک  هچوک  ره  هب 

شماب يالاب  زا  تخیر  یم  رس  هب 

ار نامهیم  هدید  هک  ادنوادخ 

؟ شماک هب  دزیر  نوخ  هتسب ، تسد  ود 

ار ناگدازآ  ربهر  ریفس 

شمارتحا مدرم  دندرک  بجع 

دنتسکش نامیپ  نایفوک  اهنت  هن 

دنتسکش نادند  یناشیپ و  وا  زا 

****

دندیرد تمرح  ةدرپ  اغیرد !

دندیرخ ار  ملاع  گنن  نماد  هب 
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دوب ناهج  ناج  زا  رتهب  هک  ینت 

دندیشک ناباصق  رازاب  يوس 

دنداد تسد  وا  اب  هک  ییاه  نامه 

دندیرب رس  هتسب  تسد  اب  وا  زا 

هزین ریشمش و  رجنخ و  ریت و  ز 

دندیرفآ لگ  زا  یغاب  شمسج  هب 

هچوک هب  هچوک  ندب  مخز  ره  ز 

دندینش ار  وا  تبرغ  يادص 

نمشد رهش  کی  رد  هک  دناد  ادخ 

دندیدن رتاهنت  مولظم ، نآ  زا 

وا رکیپ  زا  رس  دندرک  ادج 

وا رس  مه  نت  مه  داتفا  ماب  ز 

****

دوب رد  هبرد  وسره  رهش ، ریما 

دوب ربخ  یب  شلفط  ود  لاوحا  ز 

ایرد ود  نوچ  شرابکشا  مشچ  ود 

دوب رت  هدید ، کشا  شکشخ ز  بل 

تداهش ماگنه  هک  دناد  ادخ 

دوب رت  هتسکشب  شا  یناشیپ  زا  لد 

شیپ مّسجم 
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شرابکشا مشچ 

دوب رس  ود  داتفه و  هزین  زارف 

هظحل هظحل  شهاگن  رد  منامگ 

دوب رمق  صرق  یلوخ و  رونت 

بآ یب  ياقس  رب  درک  یم  اعد 

دوب رگج  نوخ  ناور  شمشچ  زا  هک 

هرامه لتقم  رد  دوب  شهاگن 

هراپ هراپ  يولگ  ياه  گر  هب 

----------

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  ياک 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  ياک 

نیسح ای  ایم ، هفوک  ایم ، هفوک 

تساه گنرین  همه  لحم  هفوک 

تساه گنس  نالد  گنس  لگ  هتسد 

راظتنا دشک  ریت  اب  هلمرح 

راوخریش يولگ  اجک و  ریت 

هتخورفا لد  اجک و  ریت 

هتخوس يولگ  اجک و  ریت 

ادخ لیلخ  قوف  فرش  هب  يا 

ادف مناج  رس و  تیانم  هب  يا 
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مرک زا  اعد  حور  يا  نک  اعد 

مرس دتفا  وت  ياه  مدق  هب  ات 

****

ماب يالاب  هلبق ز  يوس  هب  ور 

مالس میوگ  وت  هب  ارهز  فسوی 

هدش هراپ  هک  یبل  زا  یمالس 

هدش هرامه  وت  اب  نخس  مرگ 

هتسشن نوخ  هب  قرف  زا  یمالس 

هتسب تسد  رئاز  زا  یمالس 

هتخورفا هنیس  زا  یمالس 

هتخوس یبل  هنشت  زا  یمالس 

كاچ كاچ  ندب  کی  زا  یمالس 

كاخ هب  شدنشک  یم  هفوک  لها  هک 

دندز شگنس  هک  يرئاز  مالس 

دندز شگنچ  هتخوس  رگج  رب 

وت سای  لگ  غاب  رب  مالس 

وت سابع  بنیز و  رب  مالس 

مالس
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تبتو بات  هلعش  رب 

تبنیز هنیکس و  رب  مالس 

نیسح نک  رفس  كرت  وش و  زاب 

نیسح نک  رذح  هفوک  زا  نم  ناج 

اهدرد یب  زکرم  دوب  هفوک 

اهدرمان طیحم  دوب  هفوک 

رانک ممشچ  هدرپ ز  رگد  هتفر 

رابکشا یهگن  اب  مرگن  یم 

كاچ كاچ  يرگج  اب  مرگن  یم 

كاخ يور  ار  وت  رادملع  تسد 

تسا بت  بات و  شتآ  رفس  نیا 

تسا بنیز  يریسا  رفس  نیا 

تسا ندید  ناوج  غاد  رفس  نیا 

تسا ندید  نازخ  جارات  هب  هلال 

تسا ین  بعک  یلیس و  رفس  نیا 

تسا یم  مزب  بل و  افج و  بوچ 

تلد غاد  هب  غاد  دهن  مصخ 

تلتاق یلع  غاد  دوش  کیل 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  يا 

نیسح ای  ایم  هفوک  ایم  هفوک 
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***

تسوجتسج رد  رصق  درگ  هب  هعوط 

تسوا راسخر  هب  کشا  لد ، هب  هلعش 

شیوخ نازوس  لد  زا  دنک  هلان 

شیوخ نامهم  ندید  بلط  رد 

يا هتشگ  ناور  هچوک  ره  هب  هعوط 

يا هتشگ  ناهج  ناج  نآ  یپ  رد 

يود یم  دوخ  هتشگ  مگ  یپ  رد 

يور یم  اجک  هب  هچوک  هب  هچوک 

نک كاچ  دص  رکیپ  نآ  رب  هیرگ 

نک كاخ  ار  هراپ  هراپ  نت  نآ 

تسوت نآ  زا  هدش  رپرپ  لگ  نیا 

نیا

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2966 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوت نامهم  رس  یب  ندب 

دندز شگنچ  هتخوس  رگج  رب 

دندز شگنس  همه  هچوک  هب  هچوک 

شرکیپ نوخ  هب  هداتفا  فحصم 

شرس هزین ، رس  رب  نانک  هولج 

هتخوس هتخوس و  هتخوس و 

هتخود رسپ  ود  يوس  هب  هدید 

زاجح رد  شهگن  ین ، رس  هب  رس 

زاین مرگ  همطاف  رسپ  اب 

نم دنزرف  ود  وت  يادف  هب  ياک 

نم دنخبل  لگ  نت  رب  وت  مخز 

وت ياه  مدق  كاخ  نم  رس  زا 

وت ياه  مغ  هلعش  مرگج  رب 

مرس ددرگ  وت  رود  ین  رس  رب 

مرت مشچ  هب  ياپ  یهن  وت  ات 

تسا مثیم "  " رگج رد  نم  هلان 

تسا مدمه  ما  هتخوس  لد  وت  اب 

----------

هدش افو  یب  بجع  هفوک  تسپ و  هچ  یفوک 

( تبیصم ) هدش افو  یب  بجع  هفوک  تسپ و  هچ  یفوک 
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هدش اه  هچوک  رد  هب  رد  هفوک  نامهم 

یلو دش ، هتسب  شیور  هب  اه  هناخ  ياهرد 

هدش او  هودنا  هصغ و  درد و  ياهرد 

نیسح شا  يزاب  رس  هب  هکم  درگنب ز  ات 

هدش ادج  رس  وا  نت  زا  ماب ، يالاب 

نیبب ایب  تمالس ، داب  وت  رس  هعوط !

هدش ادف  تزیزع  نامهیم  هنشت  بل 

اه هچوک  نیب  درگن  ات  تساجک  یناه 

هدش اه  گنس  رپس  شنت  وا  نامهم 

دنتخیر مولظم  ملسم  قرف  هب  شتآ 

؟ هدش اجک  نامهم  مارتحا ز  هنوگنیا 

شکچوک رادازع  ود  رب  تسیرگ  دیاب 
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هدش ازع  بحاص  تمسق  هفوک  نادنز 

دیهد ربخ  ملسم  رتخد  هب  ناتسود  يا 

هدش البرک  تردپ  رب  هفوک  دییوگ 

اه هچوک  نیب  شنت  هدیشک  دش  هکنآ  اب 

هدش الو  لها  هبعک  هفوک  هب  شربق 

دوش نوخ  لیس  وا  متام  هب  اه  کشا  ات 

هدش ارس  تبیصم  هنیس  زوس  ز  مثیم » »

----------

ملیلج ّبر  ترضح  ِنوخ  ِنوخ  نم ؟ متسیک 

( حدم ) ملیلج ّبر  ترضح  ِنوخ  ِنوخ  نم ؟ متسیک 

ملیلخ لسن  زا  هللاراث  ینابرق  نیلوا 

ملیلس ار  مشاه  لآ  ییادف  ار  تمصع  لآ 

ملیتق نآرق ، يرای  رد  بل ، هنشت  هتسب ، تسد 

ملیلد ار  ملاع  هفوک ، ياه  هچوک  رد  رد ، هب  رد 

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

ممایق نادیم  هفوک ، يالبرک  تشدنهپ 

مماش رهش  مه  البرک ، نیمز  مه  دشاب ، هفوک 

مماشم رب  نمشد ، گنس  زا  لاصو  يوب  دسر  یم 

مماک هب  نازوس  شتآ  ددرگ  بآ  مماما  یب 

ملیبسلس بآز  رتشوخ  یگنشت  مماما  اب 
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ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

ییادخ میاپ  ات  قرف  ینیسح ، مقرف ، ات  ياپ 

ییادف نآرق ، يرای  رد  دَُوب  مدنزرف  جنپ 

ییامن دزیا  ۀنییآ  هدش  منینوخ ، يور 

ییادج لیم  رگدکی ، زا  دننک  یم  موضعْوضع ،

ملیمج ین  رب  اه  مخز  ملامج  بیز  خر ، هب  نوخ 

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

اهنت ياهنت  نم  دوب و  نمشد  يایرد  اه  هچوک 

ادعا ریت  غیت و  ریشمش و  شتآ و  دوب و  گنس 

دوب شطع  دوب و  یگتسخ 
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ایرد کشا  زا  مشچ  ود  و 

ارهز دنزرف  قشاع  تدالو ، زور  زا  مدوب 

ملیتق مه  مدیهش ، مه  مریسا ، مه  مبیرغ ، مه 

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

مناهد زا  يراج  دوب ، نوخ  هدید و  زا  کشا  لیس 

منابز درو  یلع  نبا  نیسح  میالوم ، حدم 

منایب غیت  زا  هناجرم ، هداز  بلق  تخیر 

مناج غرم  نت  زا  غیت  ریز  تفر  نوریب  هچرگ 

ملیلذ نمشد  دش  هک  مداد ، ناشن  دوخ  زا  یتزع 

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

منامسیر اپ  رب  هفوک  رد  رگا  دندنب  نایفوک 

مناج رتهب ز  نت ، ناباّصق  رازاب  دور  ای 

مناحتما سالک  رهُم  دَوب ، اه  تبیصم  نیا 

منامهیم ّتنج  غاب  رد  دنک ، بشما  همطاف 

ملیحرلا گناب  شوگ ، رب  دسر  یم  هظحل  هظحل 

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

مهاگلتق هفوک ، ماب  هاگ و  هدجس  هچوک ، كاخ 

مهانگ هللاراث  رهم  باوث و  هتشگ  منتشک 

مهام وچ  يور  هدش  ییاشامت  ون ، هام  وچمه 

مهاگن بنیز ، لمحم  نیسح و  سار  رب  هدنام 
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ملیلج بر  تمصع  نآ  مغ  رد  نازیرْکشا ،

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

میاج هللاراث ، شوغآ  دوب  هن ، هفوک  ماب 

میادص ارهز  فسوی  رجنخ ، ریز  رد  دنز ، یم 

میاشگ لکشم  ما ، هتسب  ياه  تسد  اب  ار ، قلخ 

میامن شیالوم ، رامت  مثیم  ياپ  كاخ 

ملیخد رشحم ، هصرع  رد  دوش  رگ  مثیم »  » وچدص

ملیقع دنزرف  هللاراث ، ریش  ناشورخ ، نم 

----------
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مدیدنسپ رای  نم  مراز ، دشُک  ریغ  وگ 

( تبیصم  ) مدیدنسپ رای  نم  مراز ، دشُک  ریغ  وگ 

مدیدنسپ رازآک  زگره  منکن  يراز 

میوک ره  هب  هراوآ  میوس  ره  هب  توهبم 

مدیدنسپ رازاب  میوج  دوخ  فسوی  ات 

میالوم تبرغ  رب  میاج  دش  هک  هچوک  ره 

مدیدنسپ راوید  رب  یبیرغ  راسخر 

دیزیر مرس  هب  شتآ  دیزیتسب  همه  نم  اب 

مدیدنسپ ران  نم  دهاوخ  منتخوس  وا 

مراد ۀتخابلد  مرای  هگن  تسم 

مدیدنسپ راد  نم  اهنت  شمغ  راد  رد 

مدنزرف ود  نوخ  نیا  مدنبلد  رتخد  نآ 

مدیدنسپ راثیا  مبوبحم  هر  رد  نم 

مگنر نوخ  دیزاس ز  مگنس  رس  هب  دیبوک 

مدیدنسپ رای  نم  .مدیدنسپ  رای  نم 

تسوا دنسپ  هنوگنیا  تسوکین  ندب  هب  ممخز 

مدیدنسپ راب  دص  دمآ  غیت  هک  راب  کی 

مشخب نانجب  یتیب  مثیم »  » ار وت  تیب  ره 

مدیدنسپ رایسب  ار  ترعش  هویش  نوچ 

----------
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ییایرد هدید  شتآ ، نوناک  ملد  کشخ و  مبل 

( تبیصم ) ییایرد هدید  شتآ ، نوناک  ملد  کشخ و  مبل 

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  مگنس  زا  هتسکشب  ِرس 

نک اشامت  ار  ملسم  وت  ارهز  فسوی  يا  ایب 

ییاشامت نیریش و  تسوت ، هار  هب  ندادرس  هک 

رگنب ایب  دیرگ ، نانمشد  نیب  درم  دیابن 

ییاهنت هب  میرگ  یم  وت  رب  نمشد  رهش  کی  رد  هک 

دناد ادخ  میور ، رب  هتسب  دش  اه  هناخ  مامت 

ییامیپ هار  مدرک  هفوک  ياه  هچوک  رد  بش  هس 

منیب یم  هک  هفوک  ایم  ارهز  تردام  ناج  هب 

ییارهز ياه  لگ  تا  هدید  شیپ  هب  رپرپ  دوش 

بنیز هدید  شیپ  هب  مسرت  یم  هک  هفوک  ایم 

رب دنک 
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ییارآ لد  مه  ییابر ، لد  مه  ترس  ین 

تنازیزع اب  ار  ترس  منیب  یم  هک  هفوک  ایم 

ییآ مه  ِدرگ  ِمزب  دیراد  نانمشد  نایم 

تناشطع ِلفط  يارب  منیب  یم  هک  هفوک  ایم 

ییاقس سابع ، هدید  تلجخ  ِکشا  اب  دنک 

منیب یم  هک  اریز  ادخ ! مشچ  يا  هفوک  رد  ایم 

ییانیب وت  مشچ  زا  دریگ  یم  یگنشت  رارش 

دناد یمن  ار  ییادگ  مسر  هر و  مثیم »  » رگا

ییاقآ فطل و  زا  ریغ  هب  الوم  يا  وت  زا  هدیدن 

----------

شرّرکم مالس  نیسح  زا  هک  ملسم 

( حدم  ) شرّرکم مالس  نیسح  زا  هک  ملسم 

شرگید ساّبع  ترضح  دناوخ  هک  دیاب 

راختفا هب  ار  شتبقنم  حدم و  هدومرف 

شرتسگ حدم  یبن  هدوب  هک  یهّللاراث 

فرش يدازآ و  تریغ و  مزع و  راثیا و 

شربارب رد  همه  دننک  یم  میظعت 

شا هبتر  هب  تلیضف  لها  دنرب  تریح 

شرضحم هب  تمارک  لها  دننز  وناز 

ناگتشرف نایمدآ و  هتشگ  توهبم 
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شرواد ّیح  اطع  هدرک  هک  یتّزع  زا 

نایشرع هک  ارهز  فسوی  بانم  بیان 

شرد مداخ  فرش  رب  دنرب  ترسح 

ردق لالج و  زک  نایمشاه  دیهش  لّوا 

شرئاز تسارهز  يدهم  هفوک  رهش  رد 

وا مودق  شیپ  هب  تسا  رتمک  گنس  زا 

شرهوگ دنناشفب  هر  كاخ  هب  مریگ 

ندب رد  تشگ  ناج  ةریش  نیسح  قشع 

شردام داد  وا  هب  ریش  هک  يا  هظحل  زا 

همطاف دنزرف  هر  ییادف  دوخ  مه 

شردارب هس  رسپ  جنپ  دیهش  دش  مه 

تسود قیرط  رد  رسپ  جنپ  درک  میدقت 

ارُسا هرمه  هب  یّتح 
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شرتخد تفر 

شتداهش زا  ربخ  داد  درک و  فیرعت 

شربمیپ انامه  لیقع  ندید  اب 

نیسح يرای  رد  هک  دیهش  نآ  تسا  نیا 

شرگنس تسا  هفوک  دجسم  رشحم  زور  ات 

اهرادبرس همه  تفر و  راد  يالاب 

شرّهطم ربق  هب  دننز  یم  هسوبلگ 

زابشیپ هب  نادیهش  لیخ  دنور  دبیز 

رشحم يارحص  روبع ز  رگا  دتفا 

وا خرس  ّجح  زا  رختفم  تشگ  هّجحیذ 

شرترب ّجح  اطع  تشگ  هبعک  ّجح  زا 

تفرگ اونین  لگ  رطع  يوب  هتسویپ 

شرس رب  تخیر  ودع  هک  ین  ياه  هتسد  ناز 

نوخ جوم  هب  شفاوط  نیسح و  وا  کیّبل 

شرکیپ مخز  ره  دنلب ز  اهریبکت 

ناج داد  هنشت  بل  تخیر و  بآ  رد  شنوخ 

شربهر هب  ناشطع  بل  اب  داّحتا  رد 

گرم تقو  تسین  بجع  ناج و  داد  هنشت  بل 

شرثوک بآ  لسر  متخ  ماک  هب  دزیر 

همه رب  داد  ادن  راد  راد و  يالاب 
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شردیح تسارهز  فسوی  تسا و  مثیم  نیاک 

مخ نیسح  رب  زج  هب  درکن  رس  داد و  رس 

شروانش نوخ  رد  رکیپ  يادف  ناج  يا 

نابزیم شمخز ز  همه  نیا  نامهیم و  کی 

شرواب هنوگنیا  سکچیه  دوبن  هللااب 

ناج رت ز  بوخ  نآ  هک  دوبن  نامگ  زگره 

شرهطا مسج  دوش  هدیشک  اه  هچوک  رد 

دوب دوب و  دوب و  وا  بل  رب  نیسح  مان 

شرجنح شفیرش ز  نوخ  تخیر  هکنآ  ات 

رهش ياهراوید  هک  دیهش  نآ  تسا  نیا 

شرّونم يور  هب  دندز  اه  هسوبلگ 

هک بیرغ  نآ  تسا  نیا 
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داد هانپ  ار  وا 

شرّقحم تیب  هب  هنابش  نزریپ  کی 

دهد ناگدنز  رب  هک  لیتق  نآ  تسا  نیا 

شرورپحور سفن  زا  تایح  حور 

وا فصو  هب  يدورس  هک  يا  هدیصق  مثیم » »

شربکا دنوادخ  فطل  دوب ز  یضیف 

----------

منیتسار ریم  دبع  ناتسار و  ریم  هک  نم 

( تبیصم ) منیتسار ریم  دبع  ناتسار و  ریم  هک  نم 

منیتسآ رد  دوب  قح  تسد  قح و  دنب  ياپ 

منیعم رای و  قح  هب  اما  مروای  نیعم و  یب 

منیقیلا نیع  ار  دیحوت  يداو  ناورهر 

منید هار  ناگتشک  زاتشیپ  زابشیپ و 

منیملسم هاگ  هلبق  ینعم  هب  اما  ملسم 

میانشآ لد  ملاع  درف  درف  اب  مدرف و 

میاول بحاص  ار  حتف  هاپس  اهنت  نت  اب 

میاقب بآ  همشچ  ناشورخ  ناشطع  بل  اب 

میافص میعس  ما  هورم  میانم  منکر  ما  هبعک 

میالب اد ر  یسیع  میالو  رصم  فسوی 

منیس ای و  زا  يا  هولج  میاهواط  زا  يوترپ 
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ردام ناتسپ  زا  تسود  رهم  هب  مدیشون  ریش 

رس دتف  مبوبحم  هار  رد  رگا  يولگ  نوچ  دوب  شوخ 

ردام زاغآ  زا  هتشرسب  نینچ  نیا  ار  متنیط 

رکشل يایرد  نیا  نیب  رد  منتشک  زا  میب  تسین 

ربمیپ دوب و  ادخ  ریش  نینموملاریما  رگ 

منینموملا ریما  دنزرف  ریش  ناشورخ  نم 

مزار لها  راد  زار  مقح  رارسا  مرحم 

مزادگ زوس و  لعشم  مزاین  لها  هلبق 

مزاین يور  مد  هب  مد  ناناج  هب  دشاب  فک  هب  ناج 

مزامن رهم  نیک  گنس  میوضو  بآ  رس  نوخ 

مزارف رس  رادیاپ و  تبحم  رادرس  رب 

هتشک تداهش  ماب  يور  رب 
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منیرفآ ناج 

دیآ رازآ  قح  رهب  رگ  دوب  شوخ  ار  قح  درم 

دیآ رازاب  رس  رب  هتسب  تسد  هتسکش  رس 

دیآ رادغ  نمشد  زا  رس  هب  شغیت  شراب 

دیآ رادلد  هر  رد  دیآ  شوخ  دیآ  شیپ  هچ  ره 

دیآ رای  ملاع  قلخ  ای  دوش  ممصخ  را  ملاع 

منینچ رخآ  ات  تسا و  هدوب  یکی  مهار  لزا  زا 

تداع هدیدرگ  متس  ار ،  شنارمکح  هک  يا  هفوک 

تادرا درآ  يو  دزن  تشحو  سرت و  زا  یتلم 

تدابع ملاظ  مکاح  فرح  تسا و  رفک  نید  فرح 

تداعس دشاب  نتخاب  ناج  ار  هدازآ  مدرم 

تداهش رد  ار  ام  شون  زا  تسا  رت  شوخ  نمشد  شین 

منیمی زا  راسی و  زا  ریت  دسر  رگ  مرادن  مغ 

----------

منیسح ناتسلگ  نینوخ  ۀلال  نم 

( تبیصم ) منیسح ناتسلگ  نینوخ  ۀلال  نم 

منیسح ناتسب  هدنام ز  ادج  سوواط 

بش لد  هنابیرغ  هچوک ، مخ  چیپ و  رد 

منیسح ناتسبش  عمش  ۀتخوسرپ 

نم نم و  ناماد  هب  تسد  یگمه  ملاع 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2981 

http://www.ghaemiyeh.com


منیسح ناماد  هب  تسد  هتخابلد و 

ریشمش هراپدص ز  هدش  مدوجو  وزج  یس 

منیسح نآرق  هدنام ز  ادج  تایآ 

هفوک مدرم  يا  ما  هتسویپ  ۀیرگ  رد 

منیسح نایرگ  هک  دیدنخب  ردقنیا 

ینیسح روش  دنز  جوم  ملد  نوخ  رد 

منیسح نامرف  هب  شوگ  منت  مخز  اب 

مناهد نوخ  زا  دش  بآ  مرگج  رب  نوخ 

منیسح ناشطع  بل  دای  مناشطع و 

دیزیرب کشا  نم  یناشیرپ  هب  دیاب 

منیسح ناشیرپ  رهش  نیا  رد  هک  اریز 

ممیتی دنزرف  ود  دنبیرغ  هک  نآ  اب 

مزوس یم 
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منیسح نامیتی  هب  نایرگ  و 

بآ رد  هتخیر  نهد  نادند ز  هراپ و  بل 

منیسح نادند  بل و  دای  هب  هتسویپ 

ماب بل  هب  هچ  نیمز ، كاخ  رب  هچ  هفوک ، هچ 

منیسح نامهم  هک  قرف  دنکن  نم  رب 

: دیسیونب مثیم »  » ۀمان نوخ  رتفد  رد 

منیسح نامشچ  هتشگ ز  اهر  کشا  نم 

----------

مدید درم  لکش  هب  ار  ناشاهدرمان 

مدید درم  لکش  هب  ار  ناشاهدرمان 

دنلاجرلا هابشا  هلمج  ناساپسان  نیا 

دنلآ نآرق و  ردیح و  لوسر و  مصخ 

دنتسب دهع  نم  اب  هک  یتسد  نآ  هب  نانیا 

دنتسکش مه  اب  ارم  قرف  نم و  دهع 

دندرک هراوآ  ارم  هفوک  رد  هن  اهنت 

دندرک هراپ  ار  مبل  دندیرد و  مبلق 

دوب نم  هب  يدرمان  هتسویپ  ار  رهش  نیا 

دوب نزریپ  کی  ناشدرم  اهنت  موق  يا 

دندنامناو هفوک  نادرمان  اه ز  نز 

دندناشف شتآ  نم  قرف  رب  اه  ماب  زا 
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ممانالاریخ ترتع  راثن  ناج  نم 

مماب يالاب  هدیطلغ  نوخ  هب  دیص 

مدید باتیب  شطع  زا  ار  دوخ  هک  یتقو 

مدید بآ  رد  ار  وت  کشخ  بل  سکع 

زورما مدید  ارال  يایرد  نوخ  جوم  رد 

زورما مدید  ار  البرک  هفوک  ماب  زا 

ار تنت  تاحارج  منیب  یم  راگنا 

ار تنهاریپ  اهگرگ  گنچ  هب  نینوخ 

ار ترپرپ  ياه  هلال  منیب  راگنا 

ار تربکا  وضعوضع  مه  زا  هدیشاپ 

نارای لتق  زا  دعب  هک  منیب  یم  راگنا 

ناراب گنس  مه  يوش  یم  نارابریت  مه 
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ار تکچوک  حیبذ  منیب  یم  راگنا 

ار تکدوک  هراوخریش  يولگ  مخز 

هدید ود  کشا  اب  هک  منیب  یم  راگنا 

هدیرب تسد  دوخ  تسد  يور  هب  يراد 

ار تا  هنییآ  نوخ  قرغ  منیب  راگنا 

ار تا  هنیس  مخز  نابسا و  مس  ياج 

لادوگ هب  دیآ  یم  رمش  منیب  راگنا 

لاب رپ و  نوخ  رد  ینز  یم  منیب  راگنا 

****

دش ادف  تنیریش  ناج  مدید  راگنا  ...

دش ادج  نت  زا  ترس  درک و  هگن  ارهز 

متسه هفوک  رهش  نامهم  نیرتهب  نم 

متسه هفوک  رهش  ناباصق  نامهم 

نم رس  ددرگ  ادج  رکیپ  زا  هنشت  بل 

نم رکیپ  هرانق  رب  ددرگ  هزیوآ 

مدنشُک یم  مدرم  درمان  نیا  هن  اهنت 

مدنشِک یم  هفوک  رهش  ياه  هچوک  رد 

يدناشف تزوسناج  مظن  زا  رارش  مثیم » »

يدناشن نوخ  رحب  هب  ار  اه  لد  هک  نک  سب 

----------
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ییاهنت ساسحا  ملتاق  غیت  ریز  مرادن 

( تبیصم ) ییاهنت ساسحا  ملتاق  غیت  ریز  مرادن 

ییاشامت ممشچ  رد  هدیدرگ  تضراع  هام  هک 

منیب یم  زاب  هنیدم  رهش  زا  مرود  هچرگا 

ییارهز رطع  مماشم  رب  هچوک  هب  هچوک  دسر 

تنایرگ نامشچ  وت و  ناشطع  ماک  دای  هب 

ییایرد هتشگ  ممشچ  هدیکشخ ، یگنشت  زا  مبل 

نک اشامت  ار  تبرغ  هفوک  رد  همطاف ! زیزع 

ییارآ فص  نت  کی  نتشک  رهب  هدرک  يرهش  هک 

اما دوش  ابیز  دش  هتسش  نوخ  زا  هک  سکره  خر 

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  نم  نوگ  هلال  راذع 

میآ البرک  تشد  هب  ات  لصاح  قیفوت  دشن 

دننام منک 
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ییاقس يرادملع و  تسابع 

! ارهز فسوی  تزابشیپ  میایب  متسنادن 

ییاقآ هظحل  کی  نک  راذگب و  نم  مشچ  رب  اپ  وت 

هزین رس  رب  ار  ترس  منیب  یم  هک  هفوک  ایم 

ییاج تبنیز  درادن  نادنز  زج  هک  هفوک  ایم 

تیاپ يور  رب  دتفا  ماب  زا  مرس  ات  نک  اعد 

ییاس نیبج  نذا  ما  یشخب  تمودق  كاخ  رب  هک 

ونشب البرک  كاخ  يوب  مکاخ  ز  مثیم »  » الا

ییاهنت هب  مدرک  الب  برک و  ار  هفوک  رهش  هک 

----------

مَاوت رازابب  هدنمرش  فکرب و  ناج  دقن 

( تبیصم  ) مَاوت رازابب  هدنمرش  فکرب و  ناج  دقن 

مَاوت رادیرخ  زیچان  ۀیام  نیدب  هک 

دندز هدازآ  نم  رب  وس  همه  زا  اه  گنس 

مَاوت راتفرگ  رهش  نیا  رد  هک  یهانگ  هب 

حبص ات  میرگ  مدرگ و  بش  لدرد  وک  هب  وک 

مَاوت رادیب  هتخوس  نم  دنباوخ و  همه 

تمدق ياپب  هتسش  ناهج  راد  زا  تسد 

مَاوت رادِرس  قاتشم  مراد و  فکب  ناج 

دننم نامیتی  رهش  نیا  رد  هراوآ  هچرگ 
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مَاوت راهطا ، ترتع  وت و  لافطا  دای 

زگره مشونن  بآ  یلو  هدیکشخ  ماک 

مَاوت رادید  هنشت  یلو  هنشت  ما  هنشت 

؟ مغ هچ  تخیر  نهد  جرد  زا  نم  نادند  ّرُد 

مَاوت رابرهگ ، لعل  متس و  بوچ  ای 

میرگ نم  یلو  دندنخ  همه  نمشد  شیپ 

مَاوت راز  ۀتخوسلد  قشاع  منک  هچ 

تشاد همزمز  مبل  وت  دایب  گرم  مد  ات 

مَاوت رادافو  زابرس  هک  دندید  همه 

يریذپب رگا  هک  میاپورس  یب  مثیم » »

مَاوت رازلگ  هر  كاخب  هداتفا  راخ 

----------

نم رس  دوش  ادج  نت  زا  رگ  راب  رازه 

( تبیصم ) نم رس  دوش  ادج  نت  زا  رگ  راب  رازه 

نم ربهر  ياپ  هب  دتفیب  هک  مرس  نآ  رب 

يدرب مفک  زا  لد  تمشچ  هراشا  کی  هب 

نم ردام  داد  ریش  نم  هب  هک  نامز  نآ  زا 

هفوک ِمدرم  دندرمش  زیزع  ارم 

نم رس  رب  گنس  هلال  ضوع  دنتخیر  هک 

ینزریپ ریغ  درمان  همه  نیا  نایم 
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نم روای  رای و  رهش ، نیا  رد  تشگن  یسک 

هب یمهرم  دهن  هک  ات  کشا  ز 
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منت مخز 

نم رهاوخ  تسین  هفوک  رد  هک  فیح  رازه 

الب برک و  تشد  هب  ممیتی ، لفط  ود  زج  هب 

نم رگید  ناوج  انعر  ود  تسوت  دیهش 

وت هلاس  هس  همولظم  ِرتخد  يادف 

نم رتخد  هدیدغاد  ارسا  هنایم 

رفاک اب  تشگن  زگره  هک  تساوگ  ادخ 

نم رکیپ  هب  دش  رهش  نیا  رد  هک  یتراسج 

هدش هراپ  هک  یبل  نیا  زا  وت  هب  نم  مالس 

نم رجنح  هدیرب  نیا  زا  وت  هب  نم  دورد 

وت تمحر  تسد  نمشد ز  هدنخ  نایم 

نم رت  هدید  تسا  هتفرگ  هیرگ  لادم 

نیسح نیسح  هلان  بل ، هب  نیتداهش 

نم رخآ  ياه  هلان  رد  هدش  سفن  ره  هب 

تسا نم  هآ  ِرارش  مثیم »  » وت ياه  هدورس 

نم رواد  ِّیح  تایانع  تسوت  يازج 

----------

نم رس  تمدقم ، كاخ  دش  هک  رکش ، رازه 

( تبیصم ) نم رس  تمدقم ، كاخ  دش  هک  رکش ، رازه 

نم ردام  هداز  زور ، نینچ  يارب  ارم ،
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ودع راب  رازه  رگ  لد ، وت  مرب ز  یمن 

نم رکیپ  رس ز  هنشت ، يولگ  دنک  ادج 

تسا نیا  نم  يزورآ  نم ، تداهش  زا  سپ 

نم رس  یب  لفط  ود  تکاخ ، هب  دنهن  رس  هک 

میرگ یم  وت  رب  تخیر ، مبل  نوخ ز  هچ  رگا 

نم رگید  داهج  دشاب ، وت  رهب  هیرگ  هک 

ماوت هاپس  هنت ، کی  مرفن ، کی  هچ  رگا 

نم رگنس  هفوک  ماب  هدش ، وت  يرای  هب 

بیرغ نانچ  نمشد ، همه  نیا  نایم 
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مدش

نم رکشل  مامت  كدوک ، ود  تسا و  یناه  هک 

منیب یم  هفوک  هب  ادرف  همطاف ، زیزع 

نم رت  ةدید  هیرگ  دنک ، وت  رس  رب  هک 

وت رتخد  ياج  هک  نک ، اعد  وت  رفس  نیا  رد 

نم رتخد  راذع  یلیس ، ز  دوبک ، دوش 

بنیز ترهاوخ  ياج  دنکش  دنک  ادخ 

نم رهاوخ  نیبج  لمحم ، ۀبوچ  گنس  هب 

تسین یهانپ  وت  وفع  زج  هک  رشح  زور  هب 

نم رطاخ  هب  ار  هدولآ  مثیم »  » شخبب

----------

لیلهت کَلَم  بل  رب  دوب  ات  هشیمه 

لوا دنب 

( حدم  ) لیلهت کَلَم  بل  رب  دوب  ات  هشیمه 

لیلج ّبر  رکذ  تسار  رشب  هک  ات  هرامه 

( مالسلا هیلع   ) نیسح هار  دیهش  لّوا  هب  داب  دورد 

لیلخ لسن  لیتق  لّوا  هب  داب  مالس 

قشع مّلعم  همطاف  رسپ  دّیؤم 

لیقع نب  ملسم  هجّحیذ  روآ  مّرحم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  بیان  لد  روشک  ریما 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2992 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلجت وا  زا  دنک  یم  ادهّشلادیس  هک 

وا تبرت  میسن  زا  ناج  توارط  دمد 

لیتق تشگ  شیوخ  ناناج  هر  رد  هکنآ  زا 

ماقم لالج و  دوب  شیادخ  لوسر  زا  مه 

لیلج ماقم  دوب  شلیلج  يادخ  زا  مه 

راثیا تداهش و  افو و  قشع و  طخ  هب 

لیلد تسوا  مایق  قیرط و  تسوا  مایپ 

دیدرگ لگ  لیلخ  يارب  هلعش  هکنانچ 

لیدبت شتّبحم  زا  باوث  هب  دوش  هنگ 

یتیب وا  حدم  هب  یضایر  عبط  جوا  ز 

لیزنت ۀیآ  وچ  معبط  هب  تفای  لوزن 

نیا زا  هک  دزس  یفیطل  زغن و  رعش  هچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 2993 

http://www.ghaemiyeh.com


تیب

لیمکت نم  دنب  عیجرت  عرصم  ود  دوش 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مود دنب 

شراثیا قشع و  نامیا و  ملسم و  هب  یهز 

شراد ۀبوچ  هب  احیسم  هتسب  مشچ  هک 

منیب یم  هفوک  رازاب  هب  هتسب  تسد  ود 

شرازاب ریسا  يرصم  فسوی  رازه 

راوید رب  هداهن  رس  بش  لد  رد  هچ  رگا 

شراوید لّظ  هب  تقلخ  یمامت  دوب 

وا ةدید  نیسح  يارب  تسیرگ  یمد 

شراسخر هب  دز  هدنخ  ادهشلادیس  هک 

تسا کلم  ندرگ  عولط  وا  تعاط  هکیسک 

شرای دش  هعوط  هریت ، بش  هچوک ، رانک 

لفاغ دشن  يا  هظحل  ادهّشلادّیسز 

شرادیب مشچ  کیرات و  بش  نم  هاوگ 

میهاربا هن  مغ  تشاد  دوخ  دّمحم  رب  هن 

شراک رخآ  ادرفز و  تشاد  میب  هن 

بنیز رب  تسیرگ  یم  وا  ةدید  هرامه 
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شرایسب گنس  رهش ، نیا  رد  دننز  یم  هک 

هفوک دجسم  ناماد  هب  هک  دنک  ادخ 

شراّوز ياپ  هب  مناشف  گشا  بالگ 

مهد مالس  شتبرت  رب  هک  هرهز  هچ  ارم 

شراداد ّیحز  متسرف  مالس  دزس 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

موس دنب 

دش نارادبرس  دیشروخ  هک  هنیدم  هم 

دش ناراهب  همه  شنوخز  هفوک  ریوک 

نید يرای  رهب  هک  يدیهش  نوخ  يادف 

دش نارای  مشچ  شیپ  ندبز  ادج  شرس 

ینامهم رهب  دیناشف  خرس  کشرس 

دش ناراب  گنس  هچوک  ره  رس  شرکیپ  هک 

راثیا دنز  یم  هسوب  وا  بکرم  كاخ  هب 
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دش ناراثن  ناج  لیخ  زا  رتزاتشیپ  هک 

دیبات یم  هنیدم  بلق  هب  هک  يا  هراتس 

دش ناراد  هزین  دیشروخ  دز و  رس  هفوکز 

تسیرگ هفوک  ياه  لخن  وا  تبرغ  دای  هب 

دش ناراسخاشز  نوخ  نیمز  كاخ  هب  ناور 

هدش هدیشک  نوخ  كاخ و  رد  لگ  نآ  دای  هب 

دش نارازه  ۀلان  زا  رپ  هچوک  ياضف 

تشاذگبرس راوید  هب  هک  یبش  نآ  زا 

دش ناراگزور  مشچ  وا  تبرغ  هاوگ 

دیدرگ لگ  غاب  مخز ، لگز  وا  راذع 

دش ناراذعلگز  شفصو  هب  دنلب  ادن 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مراهچ دنب 

وا رس  ندب  زا  تشگ  ادج  ماب  زارف 

وا رکیپ  هراپ  هراپ  نیمز  يور  داتف 

یلو تسب  دهع  هفوک  وا  يرای  يارب 

وا روای  تشگن  نت  کی  دش و  ادج  شرس 

تسکش گنسز  شرس  دیرد و  غیتز  شبل 

وا رّونم  ضراع  نوخز  دوب  خرس  هک 
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شتآ ین  ياه  هتسد  هدز  هفوک  نانز 

وا رس  رب  دنتخیر  لگ  هلال و  ياج  هب 

کشا ایرد  ود  هنشت و  بل  ود  هتسب  تسد  ود 

وا ربارب  رد  هچوک  ره  رس  فک  دندز 

ین شتآ  گنس و  ناراب  تعیب و  موجه 

وا رواب  هفوکز  یتسپ  همه  نیا  دوبن 

تسیرگ شیوخ  ماما  دای  هب  بآ و  دروخن 

وا رت  ةدید  کشخ و  بل  ود  رب  مالس 

دش ملسم  نیسح  هار  لّوا  لیتق 

وا رورپ  زان  ود  هر  نیا  رخآ  دیهش 

بش هعیش  کشا  هب 
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ددرگ یم  هتسش  زور  و 

وا رّهطم  تبرت  مرتحم و  میرح 

ام ةدیدز  وا  نوخ  دکچ  هک  ات  هرامه 

وا رغاسز  ام  کشا  دوب  هک  ات  هشیمه 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مجنپ دنب 

تفرگ ماب  زارف  رب  اج  وچ  هنشت  يولگ 

تفرگ ماک  غیت ، بآ  زا  یبآ و  دروخن 

نیمز كاخ  هب  شرس  یب  ندب  دش  هدیشک 

تفرگ مارتحا  شنامهمز  هفوک  بوخ  هچ 

اروشاع زور  رهظ  یلو  داد ، مالس 

تفرگ مالس  خساپ  ادهّشلادّیسز 

دوب هدماین  البرک  ۀعقاو  زونه 

تفرگ ماما  زا  يزابناج  ةزاجا  وا  هک 

نیسح ياوه  رد  دوب و  ودع  تسد  هب  شرس 

تفرگ مارحلادجسم  يوس  هب  دوخ  مشچ  ود 

نداد ناج  تقو  هنشت  شبل  دوب  هچ  رگا 

تفرگ ماج  لوسر ، تسدز  غیت  ریز  هب 

ندز هنیس  هب  ار  راثیا  لّوا  لادم 
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تفرگ ماقم  نیا  ملسم  ادهّشلادّیسز 

بل رب  شتداهش  زامن  رکذ  رهظ ، هب 

تفرگ ماش  زامن  رب  وضو  هرابود  نوخز 

اروشاع مایق  يادهش  تداهش 

تفرگ ماجسنا  زاغآ  زا  ملسم  نوخز 

اداب شا  ینیسح  مایق  هب  ام  دورد 

تفرگ مایق  نیا  زا  سرد  فرش  نوخ و  لسن  هک 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مشش دنب 

تشاد تلالج  نامسآ  کی  هک  هفوک  ریما 

تشاد تبرغ  رابغ  تروص  هب  هچ  زا  منادن 

دوب تبیصم  البرک  کی  ثراو  هفوک  هب 

تشاد ّتبحم  ناهج  کی  دوخ  لد  رد  هک  یسک 
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ار نمشد  تشکن  یناه  ۀناخ  نورد 

تشاد تّورم  يدرمناوج و  افو و  سبز 

دروخ یم  مه  هب  شبل  هفوک  مدرمز  ناهن 

تشاد تبحص  نیسح  اب  بش  یهایس  نآ  رد 

سابع نوچ  هنیدم  رد  دوخ  یلاس  دروخز 

تشاد تدارا  تفلا و  ادهّشلادّیس  هب 

دوب شیاج  لیقع  شود  هب  هک  نامز  نآ  زا 

تشاد تیانع  وا  هب  ارهز  فسوی  هشیمه 

داد شهانپ  ینز  بش  یگریت  نورد 

تشاد تّزع  قلخ  نیب  رد  همه  نآ  هک  یسک 

شبش زامن  نیرخآ  شوخ  لاح  هب  مسق 

تشاد تفلا  زامن  اب  وا  وا ، اب  زامن 

نیسح رهب  تسیرگ  نمشد  همه  نآ  نایم 

تشاد تیالو  ۀیرگ  وا  مسق ، وا  کشا  هب 

ملد شوگ  دینش  یم  وا  تبرت  رانک 

تشاد تحالم  ناهج  کی  قح  هب  هک  یعرصم  ود 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

متفه دنب 

وا نماد  خرس  وا  ةرهچ  نوخز 
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وا نت  دش  غیت  مخز  زا  رپ  هلال  غاب  وچ 

تفرگ زارفرس  شیوخ  رس  غیت  ریز  هب 

وا ندرگ  تشگن  مخ  ودع  شیپ  هب  یلو 

قشع شتآ  بلق  هب  دز  مدق  راو  لیلخ 

وا نشلگ  تسا  هدش  لد  ۀتخوس  غاب  هک 

ادخ نوخ  ریفس  هفوک  مدرم  ریما 

وا نشوج  بسا و  دوب  وا  تورث  مامت 

داد ناج  ات  نیسح  يور  هب  درک  هاگن 

وا نشور  مشچ  ود  دوب و  همطاف  زیزع 

کشا ۀناد  ریغ  هب  یئاذغ  بآ و  دروخن 

نیچ هشوخ  کلف  دوب  هک  یسک 
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وا نمرخ 

درک ترایز  يا  هظحل  ار  همطاف  زیزع 

وا نکفا  درم  يوزاب  ود  دوب  هتسب  هک 

هفوک رب  تسا  رتدب  نیا  زا  گنن  مادک 

وا ندرگ  هب  دوب  یناهو  ملسم  نوخ  هک 

ار نمشد  تشُکن  هدرپ  سپ  رد  هکیسک 

وا نتشک  هب  نامسآ  اضر  تشگ  هنوگچ 

یئاهنت راد  هدنز  بش  هب  داب  دورد 

وا نمیا  روط  دندوب  همه  اه  هچوک  هک 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

متشه دنب 

ادج درک  وچ  ودع  ار  وا  سّدقم  رس 

ادخ رکذ  دینش  یم  وا  بل  زا  زونه 

دیدرگ یم  هرامالرادز  هک  نآ  یئوگ  وت 

ادهّشلادیّسس رطع  زا  رپ  هفوک  ياضف 

نابرق كرابم  دیع  هدمان  زونه 

ادف تشگ  نیسح  ّجح  لّوا  حیبذ 

رگن هفوک  ياه  هچوک  رد  همطاف  زیزع 

ادا هزین  ریت و  هب  تریفس  ّقح  تشگ  هک 
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داب تمالس  ترس  ملسم  رتخد  هب  وگب 

ادج هفوک  ماب  هب  تباب  رس  نتز  دش  هک 

دیآ یم  لیقع  يادص  هفوک  مابز 

ادلواو ياه  هلان  رگجز  دشکیم  هک 

هعوط يا  هرامالراد  بناج  هب  ایب 

ادزب دوخ  نامهیم  خرز  نوخ  رابغ و 

دهد باوج  سک  هچ  شزیزع  ناکدوک  هب 

ادص هفوک  سبح  هب  ار  ردپ  دننز  رگا 

دنک لیقع  ةداز  زا  يوریپ  هک  یسک 

ادبا هب  دوشیم  هناجرم  ةداز  لیلذ 

هللاراث ّطخ  نادیهش  مامتالا 

ادن دیهد  ادن  سدقم  راعش  نیا  هب 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

ملسم هب  نادیهش  هاش  مالس  »
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« لیقع نب 

مهن دنب 

شناشطع ماک  بآ ، زا  دوش  رت  تساوخ  وچ 

شنادند رُّد  تخیر  ناهد  جرُدز  نورب 

ار نامهم  هفوک  لها  یسک  تشادن  نامگ 

شنابرق هتسب  هتسد  ود  بل و  هنشت  دننک 

ار تیانج  نیا  میوگ  نابز  هچ  اب  هنوگچ 

شنامهم نیبج  رب  دنز  گنس  هفوک  هک 

همه ناج  شوگ  هب  اه  نامز  تشذگ  زا  سپ 

شنآرق يادص  هعوط  هناخز  دسر 

دنربب شا  هتسب  تسد  نوچ  هک  دوبن  اور 

شنایرگ مشچ  ود  کشاب  هدنخ  دننز 

ناهج قلخ  ناج  ناج  نآ  هک  دوبن  اور 

شناج یب  مسج  ریزارس  مابز  دوش 

نیمز كاخ  هب  شرس  یب  ندب  دش  هدیشک 

شناملسم سک  تسنادن  هک  نآ  یئوگ  وت 

دوش هتشک  رفک  تسد  اب  هک  دوبن  اور 

شنامیا دوب  سابع  یناث  هک  یسک 

ار ارهز  زیزع  نارگ  رُّد  هناگی 

شنازرا تخورف  یفوک  هک  تساوگ  ادخ 
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دورد داب  دورد  شنوخ  ةرطق  هرطق  هب 

شناحبس راگدنوادخ  قلخ  دورد 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مهد دنب 

وت ةراپ  هراپ  مسج  وت و  يادف  الا 

وت ةراتس  وت  دنزرف  ود  هفوک  هام  وت 

لاس دصیس  رازه و  زا  دعب  یتشگ و  دیهش 

وت ةرازِهام  ِزور  ره  وت  دای  هب  دوب 

تسیرگن وت  دای  هب  سک  بش  لد  نآ  رد  رگا 

وت ةراودای  تسا  ناهج  کلم  هک  مغ  هچ 

دنتسب نامسیر  هفوک  رد  وت  ياپ  هب  ارچ 

وت ةراپ  هراپ  مسج  نیمز  هب  دش  هدیشک 
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رادرس رب  نیسح  يور  هب  هراظن  ار  وت 

وت ةراظن  رد  وحم  هدش  هفوک  مامت 

درک نوخ  ارم  لد  نمشد  هب  وت  تیصو 

وت ةرامش  یب  جنر  مغ و  درد و  يادف 

درگن اه  هچوک  نیب  رد  هک  هعوط  تساجک 

وت ةرابود  تبرغ  نیمز  ياه  كاخب 

دیدرگ اه  هچوک  عمش  تخر  هک  یبش  نآ  زا 

وت ةرارش  دشک  رس  ام  هنیس  قمعز 

امرف یتمارک  ار  ام  نک و  یتراشا 

وت ةراشا  کی  هب  تمارک  رازهالا 

رشح فص  ات  تفرگ و  نوخ  ار  وت  رینم  خر 

وت ةرانم  زا  تاوامس  هب  دسر  ادن 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مهدزای دنب 

تنت ياه  مخز  نوخ  بش و  ياه  کشا  هب 

تنطو دوب  ام  بلق  يا و  هفوک  بیرغ 

لتاق فک  رد  غیت  وت  تداهش  هگ 

تندب نینزان  تاحارج  هب  نوخ  تسیرگ 

یتفگ نخس  یلع  اب  يدز  نیسح  زا  مد 
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تنهد زا  هناور  دش  نوخ  بل و  دش  هراپ  هک 

دندز گنس  هتسد  هتسد  ار  وت  هفوک  رهش  هب 

تنمچ نمچ  لگ  دنرایب  هک  نآ  ياج  هب 

تفس تیالو  ِرُد  نینوخ  بل  زا  هک  ار  وت 

تنخس خساپ  تشگ  افج  گنس  هک  دش  هچ 

شیوخ لد  مغ  تسد  هب  نابیرگ  ياج  هب  دَرَد 

تنهریپ يوب  بوقعی  هب  دنرب  رگا 

لسغ يدومن  ولگ  نوخ  هب  ماب  زارف 

تنفک اه  هچوک  كاخ  دش  هک  فیح  رازه 

دوشگ مشچ  هفوک  ماب  رب  همطاف  زیزع 
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تندز اپ  تسد و  ماگنه  هب  درک  هاگن 

يدرمان هب  دوب  دزنابز  هفوک  هچ  رگا 

تنمسای وچ  دنک  رپرپ  هک  دوبن  نامگ 

هنرو متدارا  زا  دوب  وت  هب  نم  دورد 

تنم وچمه  نابز  زا  مالس  تسا  لباق  هچ 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

مهدزاود دنب 

یناهنپ ياهزار  نآ  بش و  نآ  هب  مسق 

یناشفا کشا  ماگنه  وت  مشچ  هب  مسق 

وت ةراپ  هام  ود  يولگ  نوخ  هب  مسق 

ینادنز لفط  ود  نآ  بش  همین  کشا  هب 

هعوط تریغ  راثیا و  تمه و  هب  مسق 

یناه يدرمدار  وت و  مزع  هب  مسق 

تسادخ نوخ  نیسح  ینیسح  كاپ  نوخ  وت 

ینازرا داب  وت  رب  نارگ  ماقم  نینچ 

تارف طش  رانک  تلفط  ود  ماب و  يور  وت 

ینابرق دیدش  نادیهشز  رت  بیرغ 

تدنزرف ود  وت و  ربق  هب  هک  دوش  یم  هچ 

یناشفا بالگ  ممشچ  ود  کشاز  منک 
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ددرگ نابزیم  غیت  اب  هک  هدیدن  یسک 

ینامهم غارچ  نامهم  هدیرب  رس 

وت رکیپ  هب  دش  گرم  زا  سپ  هک  یتراسج 

ینارصن دوهی و  مسج  هب  دوبن  اور 

مالسا يوعد  نامهم و  رس  ندیرب 

یناملسم نیا  رب  نیرفن  هیترم  رازه 

ار مثیم )  ) تسا بل  رب  نخس  هک  ات  هرامه 

یناوخ انث  دنک  ابیز  عرصم  ود  نیا  هب 

« لیئاربج مالس  نانم  قلاخ  مالس  »

« لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس  »

----------

مرحم لاله 

خرس كاچکاچ  ندب  نآ  رب  فرط  ره  زا 

( مرحم لاله  ) خرس كاچکاچ  ندب  نآ  رب  فرط  ره  زا 
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خرس كاخ  نوخ و  نیمز  هب  نامسآ  دیراب ز 

ناج سنا و  هاش  نآ  مغ  رد  بیبش  نبای 

ناور تتروص  رب  وت  کشرس  رگا  ددرگ 

مرک زا  تناهانگ  مامت  ادخ  دشخب 

مک دایز و  هچ  دوب  گرزب  کچوک و  هچ 

ایربک دزن  رگا  یهاوخ  بیبش  نبای 

اطخ کی  تبث  تلمع  ۀمان  هب  دوبن 

نک نیملاع  فرش  نآ  میرح  فوط 

نک نیسح  مّدج  ترایز  البرک  رد 

نیلسرم متخ  یبن  هب  رگ  بیبش  نبای 

نیشنمه رای و  نانج  غاب  هب  يوش  یهاوخ 

نیملاع رخف  لسر  متخ  ياضر  رهب 

نیسح وا  دنزرف  لتاق  هب  امن  تنعل 

الو بتکم  زا  نک  شوگ  بیبش  نبای 

البرک نادیهش  باوث  رگا  یهاوخ 

ناشرانک رد  نم  مدوب  شاک  هک  وگ  رب 

ناشراوج ردنا  یمدرب  میظع  زوف 

مادم نانج  رد  رگا  یهاوخ  بیبش  نبای 

ماقم نیرتهب  ار  وت  يادخ  دهد  ام  اب 

رود شیوخ  يّداش  مغ و  رد  شابم  ام  زا 
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رورس رد  هچ  مغ  رد  هچ  شاب  کیرش  ام  اب 

شاب رادتسود  اج  همه  ار  لوسر  لآ 

شاب رای  راهطا  ترتع  ناتسود  اب 

دهد لد  گنس  یکی  هب  ناهج  نیا  رد  سک  ره 

دوشیم گنس  نآ  هب  رشح  زور  روشحم 

یضترم ارهز و  دمحا و  مشچ  رون  يا 

اضر ای  دنوادخ ، ّیلو  نیمتشه  يا 

وربآ مالسا  هب  داد  نیسح  تّدج 

وا زا  رس  دندیرب  دنفسوگ  وچ  یتفگ 

ررش ملد  ناج و  هب  هرامه  رس  هب  مکاخ 

دنفسوگ زا  سک  هدیرب  بل  هنشت  یک 
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رس

افج نیا  هداد  دوخ  هب  هزاجا  یک  باّصق 

افق هر  زا  دربب  رس  دنفسوگ  زک 

رابکشا وت  مشچ  ود  نیسح  مغ  رد  يا 

راسگنس مالسا  رد  هتشگ  دنفسوگ  یک 

شرجنح حبذ  زا  رتشیپ  دنفسوگ  یک 

شرکیپ ریشمش ، هراپ ز  هراپ  هدیدرگ 

دنا هدید  دندینش و  دنفسوگ  حبذ  سب 

دنا هدیرد  یک  وا  ۀّچب  قلح  ریت  اب 

تفر باش  خیش و  ره  لد  زا  رارق  مغ  نیز 

تفر بات  ارهز ز  هک  شاب  شومخ  مثیم » »

----------

ریگب شتآ  هتخوس ! رگج  يا 

ریگب شتآ  هتخوس ! رگج  يا 

ریگب شتآ  هتخورفا ! ۀنیس 

؟ نورد رد  يدش  سبح  ارچ  هلان !

نورب زاب آ  نکشب و  وش و  ضغب ،

يوش نوخ  ناگمه  مشچ  هب  کشا !

يوش نوریب  همه  مسج  ز  حور !

كاچ ْكاچ  قفا ، بلق  هدش  زاب 
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كاخ شقن  ادخ ، شرع  دوش  شاک 

تسازج زور  هک  زورفیم  رهم !

تسازع هام  هک  شوپ  هیس  هام !

تسا يرادازع  هام  ازع ! لها 

تسا يراج  قفا  نادیهش ز  نوخ 

لاله يا  ارچ  تسا ، مارح  هام 

؟ لالح دش  یلع  نبا  نیسح  نوخ 

تسالم رب  همه  دایرف  هلان و 

تسالبرک ۀنیآ  ادخ ، کلم 

نوخ يایرد  هب  هتسُش  يا  هنیآ 

نوگ هلال  ادهش  لامج  لثم 

كاچ كاچ  يا ، هرجنح  ۀنیآ 

كاخ هدرک  شطع  عفر  وا  مد  زا 

زیر زیر  ندب  کی  ۀنیآ 

زیت ریشمش  هزین و  رثا  زا 

هنیآ نیا  رد  تسایرد ، ۀیرگ 

هنیآ نیا  رد  تساّقس ، تروص 

تسا رذآ  همه  هک  یبآ  يور  رب 

بل سکع 
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تسا رغصا  یلع  کشخ 

نوخ يایرد  هب  تسا  هداتف  رهم 

؟ نوخ يارحص  هب  تسالیل  هم  ای 

كاخ يور  رب  هک  تسا  نیسح  ناج 

كاچ كاچ  ندب  اب  نوخ  هب  هتفخ 

نیبب رپرپ  ۀچنغ  نوخ ، هم  يا 

نیبب رغصا  یلع  يولگ  مخز 

نیبب كدوک  یباتهم  تروص 

نیبب کچوک  یهام  یّظلت 

هتخود نوخ  ةراوهگ  هب  هدید 

هتخوس هدش ، بآ  هدش ، عمش 

؟ يدمآ زاب  هچ  ز  مّرحم ! هام 

يدمآ زادگ  زوس و  ررش و  اب 

تسا بت  بات و  ۀلعش  وت  لاله 

تسا بنیز  ِیلاله  دق  سکع 

هایس تبرغ  ماش  وچ  هدش  اضف 

هاگلتق يدوگ  وچ  دَُوب  قفا ،

تسا بش  غرم  ۀلان  نامه ، هلان ،

تسا بنیز  رحس  زامن  وحم 

توکس رهم  هتسکش  دوخ ، بل  رب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3014 

http://www.ghaemiyeh.com


تونق رد  ار  نیسح  دنک  اعد 

دیوش نوخ  زا  يا  هساک  ناگراتس !

؛ دیوش نودرگ  هم  اب  نیمز ، شقن 

نیسح يازع  هام  نیا  رد  رگا 

نیسح يارب  دیزیرن  کشا 

----------

لاله يا  هتشگ  ارچ  هوزر  ود  نم  هام  يا 

( مرحم لاله  ) لاله يا  هتشگ  ارچ  هوزر  ود  نم  هام  يا 

لالجلاوذ يّالجت  اجک و  نانس  كون 

دش مارح  هام  هب  هچ  زا  هک  متریح  رد 

لالح نارفاک  نیا  رب  وت  سّدقم  نوخ 

ناج همین  ِدیص  نوچ  وت  رادغاد  نالفط 

لاب دننز  یم  وت  هدیرب ي  رس  ياپ 

متماقتسا یهدن  دوخ  هاگن  اب  رگ 

لاحم دوب  بنیز  ندنام  هدنز  ماش  ات 

تسا هتفرگ  نوخ  ار  وت  يور  هام  هک  سب  زا 

نوچ تسادیپ  وت  لامج  زا  هشوگ  کی 
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لاله

منز یم  هسوب  هگن و  منک  یم  رود  زا 

لایخ ملاع  رد  وت  كاچ  كاچ  قلح  رب 

اه هزین  ناشخرد  باتفآ  وت  سأر 

لامیاپ بسا  مس  ریز  هتشگ  وت  مسج 

مرواب دوب  وت  ندیرب  رس  هنشت  بل 

لامتحا مداد  یمن  هزین  هب  ار  وت  مسج 

دنُرب یم  هک  ار  يرس  هدیدن  یسک  زگره 

لاقتنا لزنم  لهچ  دنهد  شا  هزین  اب 

زونه تخر  هام  هب  تسا  تحارج  هدفه 

لامج رب  دیشروخ  وچ  هولج  رازه  يراد 

دش عورش  تبورغ  دوز  هچ  نم  دیشروخ 

لالب دهد  رس  ناذا  گناب  هرابود  ات  وگ 

راگزور هنوگنیا  هک  دوبن  نامگ  مثیم » »

لاتق دنک  مرکا  ربمیپ  ترتع  اب 

----------

يدز رس  هرابود  نوخ  لاله  يا 

يدز رس  هرابود  نوخ  لاله  يا 

يدمآ رگید  راب  مرحم  يا 

هدش يراک  تندید  اب  لد  مخز 
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هدش يراج  قفا  ناماد  هب  نوخ 

دوب رپرپ  هلال ي  غاب  وت  رد 

دوب رغصا  یلع  دنخبل  سکع 

يدمآ زاب  ارچ  نوخ  لاله  يا 

يدمآ زارفارس  ینینوخ  هچ  رگ 

ار سانلا  ریخ  کشا  منیب  وت  رد 

ار سابع  ترضح  قرف  مخز 

ما هدید  ررکم  غاد  سب  وت  رد 

ما هدید  ربکا  كاچ  دص  رکیپ 

هتخوس ياه  همیخ  منیب  وت  رد 

هتخورفا نماد  کشخ و  ماک 

رونت كاخ  تروص و  منیب  وت  رد 

روتس مس  هنیس و  منیب  وت  رد 

ود داتفه و  مسج  منیب  وت  رد 
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نت

نفک لسغ و  یب  هداتفا  نوخ  قرغ 

اه هنادرُد  هیرگ ي  منیب  وت  رد 

اه هناش  فتک و  يوررب  ین  بعک 

اه شوپ  یلین  سای  منیب  وت  رد 

اه شوگ  زا  ناور  نوخ  منیب  وت  رد 

تسا بت  بات و  شتآ  ادیپ  وت  رد 

تسا بحاص  یب  بکرم  کی  تروص 

نیبج نوخ  زا  هک  منیب  یم  وت  رد 

نینزان يور  هللا  هجو  هتسش 

اهراب یمیتی  منیب  یم  وت  رد 

اهراخ ریز  هداد  ناج  بل  هنشت 

باضخ نوخ  زا  اه  هرهچ  منیب  وت  رد 

بآ بآ  هتشون  یلفط  بل  رب 

درگزاب متام ! هام  يا  ياو  ياو 

درگزاب مغ ! هصغ و  لاله  يا 

هآ هام  کشا و  هام  يا  وش  زاب 

هاگلتق رد  نود  رمش  دیآ  مسرت 

تسا سب  مدآ  ملاع و  بلق  تخوس 

تسا سب  مثیم  نزم  اه  لد  رب  هلعش 
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----------

يا هدروآ  رگج  نوخ  نوخ  هام  لاله  يا 

( حدم ) يا هدروآ  رگج  نوخ  نوخ  هام  لاله  يا 

يا هدروآ  رصب  کشا  ناج  دایرف  لد  زوس 

نامسآ زارف  رب  دوخ  ۀتشگ  مخ  دق  اب 

يا هدروآ  ربخ  ارهز  رتخد  لاله  زا 

یتشاد يروش  لاس  ره  نایئاروشاع  رهب 

يا هدروآ  رتشیب  روش  لاسما  بجع  يا 

نابز مخز  ین و  بعک  رتسکاخ و  شتآ و 

يا هدروآ  رشبلا  ریخ  ترتع  يارب  زا 

نامک رد  يراد  ریت  ارهز  دنزرف  لد  رب 

رگد ریت  شرغصا  يارب  ای 
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يا هدروآ 

رشبلاریخ ترتع  يارب  يدنب  یم  بآ 

يا هدروآ  ررش  نالفط  نماد  يارب  ای 

نیسح حورجم  بلق  رب  یتشاذگب  اهغاد 

يا هدروآ  رسپ  غاد  وا  رب  منیب  یم  زاب 

همطاف مشچ  کشا  زا  همقلع  رانک  رد 

يا هدروآ  رس  تسدیب و  یقاس  رهب  بآ 

رسب رس  تنارتخا  دزوسب  نوخ  لاله  يا 

يا هدروآ  رمق  رهب  همقلع  رد  نوخ  ربا 

هلمرح ریت  شیپ  وت  رب  ياو  مّرحم  يا 

يا هدروآ  رپس  ار  اّقس  مشچ  رغصا  قلح 

یلع لآ  رب  هک  يدرک  رگج  نوخ  نوخ ، هم  يا 

يا هدروآ  رگج  بانوخ  درس  بآ  ياج 

ار یحو  میتی  هک  یتسه  وت  نیا  مّرحم  يا 

يا هدروآ  ردپ  نایرع  مسج  رانک  رد 

دوخ رعش  رارش  زک  مثیم »  » دنب رب  ورف  بل 

يا هدروآ  رمث  ياج  دوخ  لخن  زا  لد  زوس 

----------

تسا رشحم  باتفآ  ای  نوخ ، هام  لاله  نیا 

تسا رشحم  باتفآ  ای  نوخ ، هام  لاله  نیا 
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تسا ربمغیپ  هناحیر  رس  ین ، كون  هب  ای 

نوخ يایرد  رد  هداتفا  یبن  ِبلق  فحصم 

تسا رجنخ  ریت و  مخز  زا  شرکیپ  رب  اه  هیآ 

حبص هب  ات  رس  دهن  ِشلاب  رب  هناجرم  هداز 

تسا رتسکاخ  يور  رب  ارهز  دنزرف  تروص 

زونه تناماد  هک  یناد  یم  درگرب  نوخ  هام 

تسا رس  یب  مسج  ود  داتفه و  نینوخ  لتقم 

دش لاماپ  اه  هلال  دندز و  شتآ  ار  غاب 

تسا رتخد  کی  نماد  زا  کلف  ماب  رب  هلعش 

زا تسارهز  هناحیر  تروص 
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نوگ هلال  نوخ 

تسا ربکا  یلع  نوخ  ای  تسا  یناشیپ  نوخ 

؟ تسیک نوخ  زا  وت  راسخر  یخرس  نیا  نوخ  هام 

تسا رغصا  یلع  نوخ  ای  هللاراث  نوخ 

لاب ود  دراد  یلو  دیآ  یم  همیخ  زا  حانجلاوذ 

تسا رپ  لاب و  ای  تسا ، ریت  همه  نیا  دنادن  سک 

تسد ود  ریوصت  تسادیپ  تا  هرهچ  رد  نوخ  هام 

تسا روآ  بآ  مه  تسا ، رادملع  مه  نآ  بحاص 

هاگلتق رانک  رد  هتسشن  بنیز  نوخ  هام 

تسا رکیپ  هراپ  هراپ  نآ  رئاز  ارهز  هک  ای 

كاخ يور  يورس  هداتفا  تنماد  رد  نوخ ! هام 

تسا ردیح  ای  نیا  تسا  سابع  مسج  نم ! رب  ياو 

نیسح رب  تمایق  ات  يراج  تسا  کشا  رثوک 

تسا رثوک  زا  يا  هرطق  مثیم "  " مشچ کشا  لیس 

----------

هتفرگ مغ  رابغ  ار  لد  رگد  راب 

هتفرگ مغ  رابغ  ار  لد  رگد  راب 

هتفرگ متام  ایبنالا  متخ  بلق  نوچ 

هدیرپ نودرگ  هرهچ  زا  گنر  هک  ییوگ 

هدیرد نهاریپ  دیشروخ  هنیس و  هم 
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هتسشن متام  هلاه  رد  لسر  متخ 

هتسشن مغ  رابغ  ارهز  هرهچ  رب 

تسین بجع  نوماه  لد  زا  دشوج  هلعش  رگ 

تسین بجع  نوخ  لاله  زا  دزیرب  نوخ  رگ 

دیشوپب متام  هماج  متام  لها  يا 

دیشوجب ملاع  هدید  زا  اه  کشا  يا 

دیزیر كالفا  نماد  زا  نارتخا  يا 

دیزیر كاخ  رب  هتشگ و  نوخ  هم  رهم و  يا 

زوس رد 
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ار البرک  مایپ  مراد  لد 

ار البرک  مامت  منیب  یم  راگنا 

تسا نوخ  يایرد  نیمز  منیب  یم  راگنا 

تسا نوگ  هلال  مظعا  هللا  هجو  راسخر 

زابرس ود  داتفه و  هک  منیب  یم  راگنا 

زاورپ هدرک  تداهش  رهب  ناشیاه  لد 

هراوخریش لفط  هک  منیب  یم  راگنا 

هراوهاگ زا  دنز  رپ  اباب  شود  رب 

كاخ رب  هداتفا  بیبح  منیب  یم  راگنا 

كاچدص مسج  اب  دوخ  بوبحم  مدقم  رد 

دیوگ وفعلا "  " رح هک  منیب  یم  راگنا 

دیوش هرهچ  تلجخ  کشا  زا  نیسح  دزن 

سابع هتشگ  مرُحم  هک  منیب  یم  راگنا 

ساپ دهد  یم  ار  مرح  مئاد  مرح  رود 

هنیدم ياه  لگ  هب  منیب  یم  راگنا 

هنیکس مشچ  هدش  اقس  یگنشت  رد 

ناراذعلگ مسج  هک  منیب  یم  راگنا 

ناراب هلال  هتشگ  هزین  غیت و  ریت و  اب 

گنهآ مه  یناگرگ  هک  منیب  یم  راگنا 

گنچ فرط  ره  زا  دننز  یم  ربکا  مسج  رب 
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هدید غاد  نانز  منیب  یم  راگنا 

هدیرب ياهرس  رود  نویش  دنراد 

ار ملد  يدرک  نوخ  درگرب ، نوخ  هام  يا 

ار ملصاح  مه  هشیر و  مه  يدز  شتآ 

تسا نیع  ود  رد  منوخ  بالیس  نوخ  هام  يا 

تسا نیسح  نوخ  هنشت  نمشد  تشد  کی 

تسا لالم  قرغ  ملد  تسا و  مارح  هام 

تسا لالح  ارهز  فسوی  نوخ  مصخ ، رب 

هک یهام 
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كاچدص مسج  اب  ادخ  ياه  لگ 

كاخ يور  رب  نآرق  تایآ  نوچ  دنزیر 

تسا نوخ  يابهص  نانچ  مه  اه  لد  هک  یهام 

تسا نوخ  يایرد  دص  هدید  ره  رد  هک  یهام 

دراد کشر  متام  هب  مه  يداش  هک  یهام 

دراد کشا  مئاد  هک  یمشچ  نآ  نابرق 

دشون ریش  ناکیپ  كون  زا  لفط  هک  یهام 

دشون ریشمش  مد  زا  بآ  ناوج  یتح 

دندیرب ربمغیپ  تما ز  نیا  هک  یهام 

دندیرب رس  ار  یمشاه  ناوج  هدجه 

تسا نیملاع  ماما  هام  نیا  هن  اهنت 

تسا نیسح  هام  اه ، هام  مامت  هللااب 

! يرآ تسارهز ، فسوی  لاس  لاس ، ره 

! يرآ تساروشاع ، خرس  زور  زور ، ره 

تسا نیسح  نوگلگ  مالسا  خر  مثیم " "

تسا نیسح  نوخ  زا  رون  تخرد  بآ 

----------

تسوت مّرحم  هیرگ  زا  لد  ِغاب  ِراهب 

تسوت مّرحم  هیرگ  زا  لد  ِغاب  ِراهب 

تسوت مغ  هرارش  زا  یلگ  گرب  تشهب ،
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دیشخب هیس  یمارحا  نم  هب  تمرحم 

تسوت مرحم  تشگ ، هماج  نیا  مرحَم  هک  یسک 

شوماخ دوخ  هاگن  کی  زا  دنک  ار  میحج 

تسوت متام  ِتشهب  ِنیشن  هشوگ  هک  یسک 

نم هک  راک  هچ  دَوب  ممارح  هام  راچ  هب 

تسوت مّرحم  همه  ملاس  هم  هدزاود 

دننکن شا  هدجس  هللا  هکئالم  ارچ 

تسوت مدقم  كاخ  مدآ ز  تنیط  هن  رگم 

کشا ممشچ  هب  اهرحب  همه  دنوش  رگا 

تسوت مک  مروخ ، یم  دنگوس  وت  كاپ  نوخ  هب 
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دراد یمد  ِبحاص  دوش  هتشک  هکنآ  ره 

تسوت مد  بحاص  دنوادخ ، هک  یتسیک  وت 

رشح فص  ات  تسوت  رادملع  تسد  هب  ملع 

تسوت مچرپ  ریز  مالسا  ملاع  هشیمه 

 نیسح تسین  ریذپ  مهرم  وت  مخز  هتفگ  هک 

تسوت مهرم  کشا ، یکشا و  هتشک  وت  دوخ  هک 

شتآ دنز  ار  قلخ  لد  هرامه  نآ  زا 

تسوت مثیم »  » ياه هلان  رد  وت  هآ  زوس  هک 

----------

مرحم هام  قفا  لالِه  دیبات 

( مرحم لاله   ) مرحم هام  قفا  لالِه  دیبات 

متام ۀمیخ  کی  همه  ملاع  ود  دیدرگ 

تسار مغ  تیار  یسب  تشگ  نانج  ماب  رب 

مخ دش  همطاف  دق  ورس  نانج  غابرد 

نودرگب هلعش  یلع  بلق  زا  دشک  یم  رس 

مرکا ربمغیپ  ةدید  زا  دکچ  یم  نوخ 

نارمع یسوم  يدش  قرغ  ازع  لینرد 

میرم یسیع  رس  تفر  انف  راد  رب 

اّوح يوسیگ  َملَا  درگ  زا  دش  هدیشوپ 

مدآ رس  رب  ازع  كاخ  هدش  هدیشاپ 
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يداش رکشل  نورب  هدیدرگ  هکرعم  زا 

مغ هپس  ار  ناهج  تسا  هتفرگ  هطلس  رد 

نایامن روشاع  ۀلان  مسفن  ره  زا 

مّسجم تسا  یئالب  برک و  مهگن  ره  رد 

ناطیش رکشل  الب  يارحصب  دیدرگ 

ممّصم دنوادخ  نوخ  نتخیر  رب 

تلالِه هک  یهام  هچ  وت  مّرحم  هام  يا 

مهارف هدرک  الب  برک و  یلع  لآ  رب 

یپایپ هآ  دمد  هنیس  زا  وت  دای  رد 

مدامد کشا  دکچ  هدید  زا  وت  مان  اب 

دندیرب هنشت  بل  وت  دیشروخ  شبات  رد 

متاخ ربمغیپ  ةداز  ندب  زا  رس 
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یتشهب ناناوج  ياقآ  هک  سوسفا 

منهج لها  متس  غیتز  هتشک  دش 

یمظع متام  نیا  زا  دراد  اج  هک  هّللاب 

ملاع رکیپ  دوش  بآ  مغ  شتآ  رد 

ار ناهج  ود  میرک  هک  میوگ  هکب  مغ  نیا 

مهرِد هس  ود  ياوهب  نامیئل  دنتشک 

قطان فحصم  نآ  دیدرگ  نوخب  هتشغآ 

مکحم تیآ  نآ  دش  بسا  ّمس  لاماپ 

تُّما هک  دوب  نیا  یبن  تامحز  دزم 

مزُلم همطاف  رسپ  لتقب  دنتشگ 

ار ادخ  نوخ  نتخیر  ناذا  ماگنه 

مّدقم دندرمش  تادابع  هلمج  زا 

قشاع ود  داتفه و  هک  تساوخ  نانچ  قوشعم 

مه اب  همه  ار  دوخ  ةرهچ  نوخب  دنیوش 

دبوُک هک  تشاد  نآ  هرهز  یسک  هچ  هنرو 

مظعا هّللا  هجو  یناشیپ  هب  گنس  اب 

دش نیمز  شرف  وا  نت  ات  نیز  ۀشرع  زا 

مّظعم شرع  ۀمئاق  اپ  داتفا ز 

نامرد همه  شدردب  دندناسر  ریت  اب 

مهرَم همه  شمخزب  دنداهن  غیت  اب 
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دندیشک دادیب  رجنخ  يو  رجنح  رب 

مّرکم يارهز  دندیشکن ز  تلجخ 

نامهم رکیپ  زا  رس  دندیرب  هنشت  بل 

می نانز ، جوم  یمه  دوب  فرط  ود  رد  شک 

تشاد ناهن  هک  ار  یسک  هنشت  بل  دنتشک 

مزمز ۀمشچ  دص  ود  شیوخ  سفن  ره  رد 

نوزفا همه  ایردز  دنرابب  کشا  رگ 

مک ادخ ، نوخ  زا  يا  هرطق  مغ  هب  دشاب 

ار رَقَس  درک  ناوت  شوماخ  هک  دنچ  ره 

من کی  هب  مولظم  ۀتشک  نآ  رب  کشا  اب 

دتفین شوج  زا  یمَد  سّدقم  نوخ  نیا 

مد نیا  بحاص  دوب  دنوادخ  هک  اریز 
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شیادخ هک  شماقم  دیئوجم  كاخ  رد 

مچرپ هتشارفارب  كالفا  مراط  رب 

تسین شنهد ، زا  نابز  دنرآرب  هک  مریگ 

« مثیم  » بل رب  یلع  لآ  تبقنم  زج 

----------

تسوا متام  کشا  يایرد  هدید 

( مرحم لاله   ) تسوا متام  کشا  يایرد  هدید 

تسوا مغ  كرابم  تشهب  لد 

قفا دنز ز  رس  هک  ون  هم  ره 

تسوا مّرحم ، نیلّوا  ایئوگ 

رهپس زارف  رب  دیشروخ  صرق 

تسوا متام  باتک  زا  يا  هطقن 

نم لد  متشذگ و  ملاع  ود  زا 

تسوا ملاع  ریس  ِمرگ  نانز  رپ 

دبلط یم  تشهب  وا  یب  هک  ره 

تسوا مّنهج  دنک  ور  اجک  ره 

تسادخ يایلوا  مرگ  لفحم 

تسوا مچرپز  يا  هیاس  اجک  ره 

مدرگ يا  هتشک  هار  ۀتشک 

تسوا مد ، بحاص  دنوادخ  هک 
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دنز رشح  باتفآ  رب  هیاس 

تسوا مدقم  كاخ  هک  سک  ره  رس 

شیوخ اب  قح  لاصو  میرح  رد 

تسوا مرحم  تسا  مرحمان  هک  ره 

درخن یمهرد  هب  ار  ناهج  ود 

تسوا مهرَد  هک  یقداص  قشاع 

شنت ياه  مخز  ای  بش  همه 

تسوا مهرم  کشا  هک  دیاب  هیرگ 

لد ۀبعکب  نآ  زا  هر  متفای 

تسوا مزمز  هشیمه  ممشچ  ود  هک 

هب ّتنج  رادز  شقشع  راد 

تسوا مثیم »  » نیقی نیا  ادخ  هب 

----------

راهب لصف  نیسح و  يازع  هام  دیسر 

( مرحم لاله   ) راهب لصف  نیسح و  يازع  هام  دیسر 

رابنوخ هدید ي  مییام و  هک  راهب ، ورب 

لبلب لگ ، رانک  ییارس  همغن  ياج  هب 

رازلگ رد  هدناوخ  هحون  لدز  هلان  هدیشک 

میرادازع ام  دیع ، ورب  راهب ، ورب 

راذگب دوخ  لاح  هب  ار  ناگ  هتخوس  زوسب و 
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ددنخن هک  وگب  لُگ  هب  درابن  هک  وگ  ربا  هب 

راز دلانب  لد  زوس  زا  وگب  نابغاب  هب 

هک راهب ، ورب 
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هدیشوپ هایس  ارهز 

راتخم ربمیپ  دیرگ  هک  راهب ، ورب 

دیع هرفس ي  رانک  نم  ین  رس  رب  نیسح 

راداد رضحم  هب  ادرف  مرآ  رذع  هچ 

هدیدرگ ریسا  بنیز  هک  راهب ، ورب 

رازاب رس  رب  تسا  هتسکش  گنسز  شرس 

میب زا  همطاف  ياه  لگ  هک  راهب ، ورب 

راخ هتوب ي  ریز  هنشت  بل  دندش  ناهن 

دوبک هتشگ  هنیکس  يور  هک  راهب ، ورب 

رای لفحم  هبارخ  هتشگ  هک  راهب ، ورب 

تسا یلع  ناتسود  ناراب  هک  راهب ، ورب 

رات بش  نماد  هب  هّیقر  مشچ  کشرس 

ین رس  رب  تسا  رس  هدجه  هک  راهب ، ورب 

راک دشابن  رگد  ار  ام  وت  نیس  تفه  هب 

تسا هنشت  البرک  ياقس  هک  راهب ، ورب 

رای مدقم  هب  شنت  زا  دیشر  تسد  هداتف 

يربک بنیز  هب  نک  کمک  راهب ، ورب 

رادرب شربکا  شعن  يورز  ار  نیسح 

----------

تسوت متام  ياه  لاس  اه  لاس 
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تسوت متام  ياه  لاس  اه  لاس 

تسوت مّرحم  دبا  ات  اه  هام 

زوس ملاع  تسا  یشتآ  وت  مغ 

زور ره  دوش  یم  هزات  وت  غاد 

تسین وت  زوس  هنیس  ِهآ  نوچ  هآ ،

تسین وت  زور  ناسب  يزور  چیه 

! نیسح تسا  ملاع  وت  يالبرک 

نیسح تسا  مّرحم  تیاه  هظحل 

تسوت هرازه  نانچمه  اهزور 

تسوت هراودای  مزب  یلد  ره 

وت متام  ِرادغاد  ادخ  يا 

وت مد  ِبحاص  وت ، ياهبنوخ 

تکشُم نوخ ، خرس  يارحص  كاخ 

تکشخ بل  هنشت  اه  بآ 

تسای لگ  الب  ياهراخ 

ْهنیس اهرحب 
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تساّبع كاچ 

تسادخ تسد  هب  وت  رصن  ملَع 

تسادخ تسه  ِمامت  ِناب  هیاس 

دنگوس تمّرحم  لاله  هب 

دنگوس تمد  ِبحاص  مد و  هب 

تراصنا يافو  صولخ و  هب 

ترادملع ِيرادملع  هب 

شیوخ ربکا  لثم  هک  تمالغ  هب 

شیوخ رب  رد  تخس  شیتفرگرب 

رپ وت  رهم  دش ز  هک  يریهز  هب 

رح تلجخ  هب  وت و  تشذگ  هب 

شنت مخز  هب  ربکا و  یلع  هب 

شندب دش  گرب  گرب  لگ  وچ  هک 

تشوماخ لفط  ِیّظلت  هب 

تشود رس  رب  هنشت  ْبل  حبذ 

وت هدیرد  نانس  زا  ِلد  هب 

وت هدیرب  افق  زا  رس  هب 

تنایرع كاخ ، يور  ِنت  هب 

تنابرق ِدیع  ِنادیهش  هب 

بنیز تمد  روآ  مایپ  هب 
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بنیز تمَّرحم  رادساپ 

نیسح تسادن  نیا  زا  رپ  اج  همه 

نیسح تسادخ  وت  رادملع  هک 

دنمسق مه  وت  اب  هک  یناقشاع 

دنملع نیا  ياپ  ياه  نز  هنیس 

وت مد  ناربمیپ  کشرس  يا 

وت ِمک  ازج ، فص  ات  اه  کشا 

تمرک رب  هشیمه  مثیم »  » مشچ

تمرح ِرفاسم  شکشا  لیس 

----------

نم ياوآ  ولگ  رد  هتشگ  هلعش 

( مرحم لاله  ) نم ياوآ  ولگ  رد  هتشگ  هلعش 

نم ياو  دمآ  متام  هام  زاب 

هآ هام  گشا و  هام  نوخ و  ِهام 

هایس مغ  زا  هدش  نودرگ  هماج ي 

نتخورفا نورد  زوس  رد  ِهام 

نتخوس نتشگ ، بآ  نتشگ ، عمش 

رد ِهام 
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ندش یناف  ادخ  هار 

ندش ینابرق  تسود  يانم  رد 

ریُرب نوج و  سابع و  ّرح و  هام 

ریهز قورسم و  نبا  جاّجح  هام 

باضخ ندرک  اپ  تسد و  نوخ  زا  ِهام 

بآ جوم  رد  شطع  ایرد  کی  هام 

ندش اّقس  نوخ  جاوما  رد  ِهام 

ندش ایرد  لد  رد  شتآ  هام 

ریش ِلفط  لاصو  دنخبل  هام 

ریت شیپ  اباب  تسد  زارفرب 

تسا ندید  ربکا  غاد  ِهام  ِهام 

تسا ندیدرگ  رو  هطوغ  نوخ  رد  هام 

يا هدرک  ملالِه  نوخ  لاله  يا 

يا هدرک  ملالَم  هوک  مهاک و 

يدمآ روش  اب  هچ  اروشاع  هام 

يدمآ روط  لد  زا  یتشگ  هلعش 

دش هزات  ایرد  مشچ  رد  نوخ  زاب 

دش هزات  ارهز  بلق  رد  اه  غاد 

زاب هک  مسرت  نوخ  هام  يا  وش  زاب 

زاجح ياه  لگ  دنزوس  شطع  زا 
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نک ساسحا  ار  هللاراث  غاد 

نک ساّبع  یتسد  یب  رب  هیرگ 

نیبب ار  ایرد  جاوما  نوخ ! هام 

نیبب ار  اّقس  سکع  ایرد  يور 

نک شوماخ  ار  دیشروخ  شبات 

نک شوگ  ار  ناگ  هنشت  بآ  بآ 

منک رس  مغ  اب  هک  آزاب  نوخ  هام 

منک رغصا  یلع  رهب  زا  هیرگ 

كاخز دشوج  تنوخ  هک  وش  نوخ  نوخ ، هام 

كاچ كاچ  درگ  هللاراث  مسج 

نخس نیا  وگ  رب  رمش  اب  نوخ ، هام 

نزن ار  ارهز  تخد  رگمتس ! يا 

افج غیت  اب  راذگم  نوخ  هام 

یفطصم زیزع  زا  دنّربب  رس 

دننک شلادوگ  هب  نایرع  نایرع  رگا  ياو 

ریز
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دننک شلاماپ  بسا  ّمس 

دنهد شبات  یگ  هنشت  رد  رگا  ياو 

دنهد شبآ  اهریشمش  مد  زا 

شرکیپ ياه  مخز  زا  رگا  ياو 

شرتخد مشچ  شیپ  دشوجب  نوخ 

يدز ملاع  رب  هلعش  مّرحم  يا 

يدز مثیم »  » هنیس ي رب  مغ  ریت 

----------

! ایب تسا ، مدآ  دالوا  فرشا  يازع 

! ایب تسا ، مدآ  دالوا  فرشا  يازع 

ایب تسا  مّرحم  هام  همطاف ! زیزع 

کلف هب  ادن  دهد  یم  ازع  هام  لاله 

ایب تسا  متام  هودنا و  هیرگ و  هام  هک 

ارهز تردام  راسخر  گنر ز  هدیرپ 

ایب تسا  مخ  نانج ، رد  ادخ  لوسر  دق 

مد همه  دهد  ادن  ینیسح  خرس  ياول 

ایب تسا  مد  بحاص  یسک ، هچ  وت  ریغ  هک 

کشا ۀمشچ  همشچ  تاوامس ، دنوش  رگا 

ایب تسا  مک  ادخ  نوخ  ةرطق  دای  هب 

ادهش ةراپ  هراپ  نت  ياه  مخز  هب 
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ایب تسا  مهرم  وت  غیت  هک  تساوگ ، ادخ 

تسا سابع  يور  هام  نوخ ، هب  هقرغ  زونه 

ایب تسا  مچرپ  تسد و  نیمز ، شقن  زونه 

ناهج نیسح » ای   » رکذ زا  هدش  رپ  هک  ایب 

ایب تسا  ملاع  قلخ  رد  هلولو  هک  ایب 

دزوس یم  نیسح  دای  هب  هک  یلد  نآ  ره 

ایب تسا  مثیم »  » رعش زا  يا  هرارش  نآ  رد 

نوخ هام  يا  اضف ، رد  بشما  یتشگرب  نوگ  هلال 

نوخ هام  يا  اضف ، رد  بشما  یتشگرب  نوگ  هلال 

نوخ هام  يا  انش ، يدرک  نوخ  رحب  رد  اییوگ 

يدز رس  نینوخ  يور  اب  قفا  نابیرگ  زا 

نوخ هام  يا  ادخ  نوخ  زا  هرهچ  یتسش  هک  ای 

وت رادید  اب  زاب  مسرت  هک  هر  زا  وشزاب 

نوخ هام  يا  ایبنالا  متخ  غاد  ددرگ  هزات 

همقلع رانک  منیب  یم  هک  هر  زا  وشزاب 

نوخ هام  يا  ادج  نت  زا  دوش  یم  اقس  تسد 

افج ریشمش  منیب ز  یم  هک  هر  زا  وش  زاب 

دوش یم 
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نوخ هام  يا  ات  ود  ربکا  یلع  قرف 

نسح هام  وت  ناماد  رد  هک  هر  زا  وشزاب 

نوخ هام  يا  اپ  تسد و  نوخ  هلجح  رد  دنز  یم 

ازع هام  نیا  رد  منیب  یم  هک  هر  زا  وش  زاب 

نوخ هام  يا  ازع  بحاص  ادخ  تاذ  دوش  یم 

ار هللا  باتک  منیب  یم  هک  هر  زا  وش  زاب 

نوخ هام  يا  اه  هزین  يور  بسا و  مس  ریز 

ردپ تسد  رس  منیب  یم  هک  هر  زا  وش  زاب 

نوخ هام  يا  افج  ریت  زا  رغصا  ددرگ  حبذ 

هلفان زامن  رد  بش  لد  منیب  یم  وت  رد 

نوخ هام  يا  اعد  بنیز  دنک  دوخ  نیسح  رب 

هاگلتق ات  مرح  رود  زا  هک  منیب  یم  وت  رد 

نوخ هام  يا  ادص  ار  شنیسح  بنیز ،  دنز  یم 

یحو غاب  لاهنون  یتح  هک  منیب  یم  وت  رد 

نوخ هام  يا  ایح  یب  رمش  یلیس ز  دروخ  یم 

وت رادید  زا  لد  ار  مثیم "  " هک هر  زا  وش  زاب 

نوخ هام  يا  البرک  ياه  همیخ  نوچمه  تخوس 

----------

منیب یم  هرارش  مهاگن  هب  ار  میسن 

منیب یم  هرارش  مهاگن  هب  ار  میسن 
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منیب یم  هرابود  ار  ازع  هام  لاله 

مناد یمن  هریخ و  ما  هدش  نامسآ  هب 

منیب یم  هراتس  ای  نوخ  ةرطق  هرطق  هک 

مدرک البرک  نینوخ  يداو  هب  رفس 

منیب یم  هراپ  هراپ  یندب  فرطره  هک 

مه اب  ار  هیآ  هاجنپ  دصهن و  رازه و 

هراوس نارازه  ياپ  ریز  هب 
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منیب یم 

نوخ ۀمشچ  رازه  مناشف  کشا  مشچ  هب 

منیب یم  هراوخریش  کی  رجنح  ناور ز 

تسادخ لوسر  ۀسوب  زا  رپ  هک  يرکیپ  هب 

منیب یم  هرامش  زا  نوزف  هک  اه  مخز  هچ 

تسارهز رداچ  رطع  زا  رپ  هک  ینماد  هب 

؟ منیب یم  هرارش  دود و  هک  هداد  يور  هچ 

ادهشلادیس نینوخ  رس  فرط  کی  هب 

منیب یم  هراقن  گنچ و  فد و  فرط  کی  هب 

!« مثیم  » تا هدید  کشا  دوش  کشخ  دابم 

منیب یم  هرامه  ار  البو  برک  تشد  هک 

----------

تسازع هام  کشا ، هام  نوخ ، هم  نوخ ، لاله 

تسازع هام  کشا ، هام  نوخ ، هم  نوخ ، لاله 

تسادخ نوخ  يازع  منامگ  تسیک ؟ يازع 

کلف تشپ  هتسکش  نودرگ ، تماق  هدیمخ 

تساّوح مدآ و  مشچ  زا  لد  نوخ  هناور 

ردیح دمحا و  راسخر  گنر ز  هدیرپ 

تسادلو او  يادص  ارهز ، لد  هرارش ي 

قفا بلقز  ناور  ارهز ، هدید ي  کشرس 
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تسازع هام  لاله  بنیز ، هدیمخدق ي 

دَرگرب نوخ  لاله  يا  نیسح  ناج  هب  مسق 

تسادیپ البرک  رادملع  مخز  وت  رد  هک 

نابل هنشت  بآ  هک  دشوجن  تارف  وگب 

تساقس هدید ي  کشا  نوخ  هعیلط ي  نیا  رد 

رگد زور  دنچ  هک  دیورن  هلال  هب  وگب 

تسالیل هلال ي  كاخ ، يور  هب  قرو  قرو 

نیسح كاپ  سار  هک  دباتن  رهم  هب  وگب 

تساروشاع زور  دیشروخ  وچ  هزین  زارف 

ایوگ دوب  ناور  نوخ  یکرتخد  شوگز 

تسارهز يراگدای  وا  هراوشوگ ي  هک 

دوب ینیسح  ادخ  ییادخ ، دوب  نیسح 

زا
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تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  نامز  نآ 

داب يراج  هرامه  مثیم  هدید ي  کشرس 

تسادهشلادیس فقو  وا  مئاد  کشا  هک 

----------

البرک هب  دورو 

اج نیا  تسا  رواد  هاگ  داعیم  نم ، نارای  الا 

اج نیا  تسا  رواد  هاگ  داعیم  نم ، نارای  الا 

اج نیا  تسا  رکیپ  زا  ادج  اهرس  نوخ ، قرغ  اه  ندب 

يداو نیا  زیگنا  حور  كاخ  رد  ناوخب  نآرق  کلم 

اج نیا  تسا  رپرپ  ترتع  غاب  زا  لگ  ود  وداتفه  هک 

نامهم مدقم  رد  یسک  دزیر  لگ  تسین  يزاین 

اج نیا  تسا  ربکا  قرف  نوخ  زا  نوگ  هلال  ارحص  هک 

نوخ زا  وضو  دیاب  یم  قشع  زامن  رد  هن  رگم 

اج نیا  تسا  رغصا  كاپ  قلح  نوخز  نم  يوضو 

مساق ینابرق  نم  وچمه  یئومع  ناج  دوش 

اج نیا  تسا  رت  نیریش  لسع  زا  يو  رب  خرس  گرم  هک 

مموصعم لافطا  یبآ  یب  لکشم  لح  دوش 

اج نیا  تسا  روآ  بآ  ناشفنوخ  مشچ  ود  اب  اقس  هک 

ددرگ ادج  رس  یگنج  نادرم  نت  زا  اهنت  هن 

اج نیا  تسا  رس  ار  مراوخریش  لفط  هزین  كون  هب 
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درآ بآ  مان  نینوخ  يارحص  نیا  رد  سک  ادابم 

اج نیا  تسا  رجنخ  ریت و  ریشمش و  شطعلا  باوج 

دراذگن لادوگ  رد  ياپ  يارهز  تخد  یهلا 

اج نیا  تسا  رهاوخ  ياخا  ای  باوج  ین  بعک  هک 

نم رب  نوخ  دنیرگ  رشب  ءانبا  رگ  دوبن  بجع 

اج نیا  تسا  ردام  يوم  گنر ، میولگ  نوخ  زا  هک 

( مثیم  ) ار هناخ  نیا  رد  زا  ریغ  نزم  دوخ  رمع  هب 

زور حبص  ات  لد  هاگترایز 
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اج نیا  تسا  رشحم 

----------

اجنیا تسا  رس  یب  ناقشاع  رازم  نارای ، الا 

اجنیا تسا  رس  یب  ناقشاع  رازم  نارای ، الا 

اجنیا تسا  رپرپ  ياه  هلال  اه و  هچنغ  تشهب 

ارهز نبلگ  ياه  هلالآ  مّرخ  راهب 

اجنیا تسا  ربمغیپ  ترتع  خرس  ناتسراگن 

مه اب  اه ! هقان  اه ، نابراس  يا  مغ  کشا  دیزیرب 

اجنیا تسا  رس  تسد و  یب  هک  ییاه  ندب  نآ  دای  هب 

نارای امش  اب  میوگب  ات  لمحم  دیرادهگن 

اجنیا تسا  ربکا  ياه  مخز  زا  لگ  قرغ  ارحص  هک 

دناد ادخ  ناراداوه ، يا  لمحم  دیرادهگن 

اجنیا تسا  رغصا  قلح  نوخ  زا  نامسآ  نیگنر ، هک 

ار مساق  نادنبانح  منیب  یم  هرهچ  نوخ  ز 

اجنیا تسا  رت  نوخ ، زا  ما  هدازردارب  کشخ  بل 

کنیا دینک  رپ  ار  اه  کشم  دیاب  هدید  کشا  ز 

اجنیا تسا  رغاس  وزاب  ِنوخ  کشا و  ار ز  اقس  هک 

اهردام مشچ  ددرگ  هیرگ  زا  نوخ  تشت  یهلا 

اجنیا تسا  ردام  مشچ  شیپ  کچوک  لفط  حبذ  هک 

ین رب  مرتخد  مشچ  شیپ  رد  نم  نینوخ  رس 
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اجنیا تسا  رهاوخ  تسد  يور  رب  نم  كاچ  دص  نت 

شنامشچ يور  رب  مدق  مراذگب  گرم  تقو  هب 

اجنیا تسا  رکیپ  نوخ  رد  هقرغ  نیا  رئاز  مثیم »  » هک

----------

دینامب نم  اب  لزا ! حبص  زا  نم  اب  يا 

دینامب نم  اب  لزا ! حبص  زا  نم  اب  يا 

دیناوخب مه  اب  ار  گرم  دورس  اجنیا 

دیدوب هتسب  نم  اب  دهع  تدالو  زا  شیپ 

دیدوب هتسویپ  نم  هب  نوخ  تشهب  نیا  رد 

تسا لاصو  جح  ۀبعک  انامه  اجنیا 

تسا لالجلاوذ  تاذ  ام و  هاگداعیم 

تس ییادخ  ياه  لگ  خرس  تشهب  اجنیا 

تس ییادج  دوخ  زا  ادخ  اب  ماقم  اجنیا 

مسلط داعیم  تساجنیا 
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نتسکش نت 

نتسشن نوخ  رد  نداتِسا و  اپ  يور  رب 

يزارفرس ین  رس  ار  اهرس  تساجنیا 

يزاب گرم ، سورع  اب  ار  ام  تساجنیا 

ام زا  دریگ  یم  وب  گنر و  تدابع  اجنیا 

ام زا  دریگ  یم  وربآ  تداهش  اجنیا 

تسا قشع  نوناک  همه  شناتسین  اجنیا 

تسا قشع  نوناق  نتخاب  ناج  رس و  اجنیا 

دییادج دوخ  زا  هتسویپ و  قح  هب  اجنیا 

دییادخ شوغآ  رد  دییادج و  دوخ  زا 

تسا هدیرب  ياهرس  قاتشم  ادخ  اجنیا 

تسا هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ياه  نت  راوز 

اقس تسه  دزیر  كاخ ، يور  هب  اجنیا 

اقس تسد  رکیپ  ددرگ ز  ادج  اجنیا 

هرارش ددرگ  یگنشت  زا  سفن  اجنیا 

هراوخریش يولگ  رد  دزوسب  ناکیپ 

دننیبب یِم  ار  ولگ  نوخ  همه  اجنیا 

دننیبب ین  رب  ار  دیشروخ  ود  داتفه و 

مهاگن شیپ  دهد  ناج  مناوج  اجنیا 

مهاپس ّلک  دوش  ییاهنت  هب  بنیز 
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دنیشن مساق  اب  گرم  سورع  اجنیا 

دنیبب نوخ  هاگ  هلجح  رد  ار  داماد 

نم ۀنییآ  دوش  نوگلگ  نوخ ، اجنیا ز 

نم ۀنیس  رب  نانِس  دبوک  نانَس  اجنیا 

نم رس  ددرگ  ادج  ناشطع  بل  اجنیا 

نم رجنح  زا  نوخ  هراوف  دنز  اجنیا 

ار الب  ماج  لزا  زا  میدیشکرس  ام 

ار البرک  دورس  ام  اب  ناوخب  مثیم »! »

تسا رس  یب  ياه  ندب  خرس  تشهب  اجنیا 

تسا رس  یب  ياه  ندب  خرس  تشهب  اجنیا 

تسا رپرپ  ياه  لگ  هناخراگن ي  اجنیا 

تسام مارحلا  تیب  رعشم و  انم و  اجنیا 

تسا رواد  نادیهش  برق  میرح  اجنیا 

قح هار  نادیهش  هاگلتق  تساجنیا 
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تسا ربکا  سابع و  مساق و  رازم  اجنیا 

نت هب  ام  مارحا  هماج ي  ياج  هب  اجنیا 

تسا رجنخ  ریشمش و  هزین و  رازه  مخز 

كاخ يور  هب  دتفا  مبنیز  لفط  ود  اجنیا 

تسا رغصا  ربق  نم  هنیس ي  يور  هب  اجنیا 

ناقشاع كاچ  دص  رکیپ  يارب  اجنیا 

تسا ربنع  کشم و  الب  برک و  رابغ  درگ و 

ین زارف  رب  مرس  باتفآ  وچ  اجنیا 

تسا رتسگ  هیاس  مرد  هب  رد  ناکدوک  رب 

ایتوت بسا ، مس  ریز  هب  منت  اجنیا 

تسا رگمتس  رمش  نماد  هب  مرس  اجنیا 

ما هدیرب  يولگ  ياج  ياج  هب  اجنیا 

تسا رهطا  يارهز  بنیز و  ياه  هسوبلگ 

نم ناکدوک  شطعلا  دای  هب  اجنیا 

تسا رت  نوخز  مثیم ، هدید ي  ماش  حبص و  ره 

----------

تسا رس  یب  ياه  ندب  خرس  تشهب  اجنیا 

تسا رس  یب  ياه  ندب  خرس  تشهب  اجنیا 

تسا رپرپ  ياه  لگ  هناخراگن ي  اجنیا 

تسام مارحلا  تیب  رعشم و  انم و  اجنیا 
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تسا رواد  نادیهش  برق  میرح  اجنیا 

قح هار  نادیهش  هاگلتق  تساجنیا 

تسا ربکا  سابع و  مساق و  رازم  اجنیا 

نت هب  ام  مارحا  هماج ي  ياج  هب  اجنیا 

تسا رجنخ  ریشمش و  هزین و  رازه  مخز 

كاخ يور  هب  دتفا  مبنیز  لفط  ود  اجنیا 

تسا رغصا  ربق  نم  هنیس ي  يور  هب  اجنیا 

ناقشاع كاچ  دص  رکیپ  يارب  اجنیا 

رابغ درگ و 
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تسا ربنع  کشم و  الب  برک و 

ین زارف  رب  مرس  باتفآ  وچ  اجنیا 

تسا رتسگ  هیاس  مرد  هب  رد  ناکدوک  رب 

ایتوت بسا ، مس  ریز  هب  منت  اجنیا 

تسا رگمتس  رمش  نماد  هب  مرس  اجنیا 

ما هدیرب  يولگ  ياج  ياج  هب  اجنیا 

تسا رهطا  يارهز  بنیز و  ياه  هسوبلگ 

نم ناکدوک  شطعلا  دای  هب  اجنیا 

تسا رت  نوخز  مثیم ، هدید ي  ماش  حبص و  ره 

----------

اجنیا ادخ  ياوآ  هظحل  ره  دسر  یم  مشوگ  هب 

اجنیا ادخ  ياوآ  هظحل  ره  دسر  یم  مشوگ  هب 

اجنیا البرک  دشاب  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

دیدنبرب مارحا  نوخ ، هللا  تیب  جاجح  الا 

اجنیا امش  جح  نت  مخز  اب  دوش  یم  لماک  هک 

منیب یم  دیتسه و  نوخ  هللا  تیب  جاجح  امش 

اجنیا ادج  ددرگ  ناتیاهرس  رس ، يوم  ياج  هک 

دراد ناوج  ریپ و  ینابرق  ام  جح  اهنت  هن 

اجنیا ادخ  میدقت  ههام  شش  ینابرق  دوش 

منیب یم  راوخ  نوخ  لتاق  نارازه  ریشمشز 
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اجنیا ادف  شناج  مربکا  ددرگ  راب  نارازه 

رس یب  رکیپ  اب  هگلتق  نایم  نوخ  جوم  هب 

اجنیا ادص  ار  رهاوخ  هدیربب  رجنح  زا  منز 

يرادملع نوناق  ییاقس و  رجا  ساپ  هب 

اجنیا ادا  مسابع  قح  رجنخ  ریت و  اب  دوش 

ادیپ دوخ  هار  ات  هر  هدرک  مگ  تما  نیا  دنک 

اجنیا �يدهلا  حابصم  ود  داتفه و  سار  دشخرد 

نوخ می  رد  ار  یعجِرا  يادن 
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خساپ مهد  یم 

اجنیا ادن  مئاد  ادخ  زا  مشوگ  هب  دیآ  یم  هک 

----------

اجنیا ادخ  ياوآ  هظحل  ره  دسر  یم  مشوگ  هب 

اجنیا ادخ  ياوآ  هظحل  ره  دسر  یم  مشوگ  هب 

اجنیا البرک  دشاب  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

دیدنبرب مارحا  نوخ ، هللا  تیب  جاجح  الا 

اجنیا امش  جح  نت  مخز  اب  دوش  یم  لماک  هک 

منیب یم  دیتسه و  نوخ  هللا  تیب  جاجح  امش 

اجنیا ادج  ددرگ  ناتیاهرس  رس ، يوم  ياج  هک 

دراد ناوج  ریپ و  ینابرق  ام  جح  اهنت  هن 

اجنیا ادخ  میدقت  ههام  شش  ینابرق  دوش 

منیب یم  راوخ  نوخ  لتاق  نارازه  ریشمشز 

اجنیا ادف  شناج  مربکا  ددرگ  راب  نارازه 

رس یب  رکیپ  اب  هگلتق  نایم  نوخ  جوم  هب 

اجنیا ادص  ار  رهاوخ  هدیربب  رجنح  زا  منز 

يرادملع نوناق  ییاقس و  رجا  ساپ  هب 

اجنیا ادا  مسابع  قح  رجنخ  ریت و  اب  دوش 

ادیپ دوخ  هار  ات  هر  هدرک  مگ  تما  نیا  دنک 

اجنیا �يدهلا  حابصم  ود  داتفه و  سار  دشخرد 
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خساپ مهد  یم  نوخ  می  رد  ار  یعجِرا  يادن 

اجنیا ادن  مئاد  ادخ  زا  مشوگ  هب  دیآ  یم  هک 

----------

اجنیا تسا  رواد  هاگ  هدعو  نارای  دیئآ  دورف 

اجنیا تسا  رواد  هاگ  هدعو  نارای  دیئآ  دورف 

اجنیا تسا  رپرپ  ياه  هلال  خرس  ناتسراهب 

دیدرک رفس  رعشم  يداو  ینم و  زا  رگ  مغ  هچ 

اجنیا تسا  رعشم  انم و  زا  رتهب  هک  دناد  ادخ 

رشحم نماد  ات  ایبنا  ّلک  هاگترایز 

اجنیا تسا  رس  یب  ناقشاع  هاگلتق  رازم و 

یم هک  ارحص  نیا  رد  نارای  يا  دییآ  ورف 
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منیب

اجنیا تسا  رشحم  زور  ياغوغ  شطعلا  گناب  ز 

دناد ادخ  اّما  نز  جوم  بناج  راچ  زا  تارف 

اجنیا تسا  رجنخ  ریت و  ریشمش و  شطعلا  باوج 

نک ایرد  شیوخ  مشچ  ود  لد  ِنوخ  کشا و  زا  بابر 

اجنیا تسا  رغصا  ریش  هدولآ  رهز  ریت  بآ  هک 

منیب یم  هک  ار  ارحص  تشد و  تجاح  هچ  نارابلگ  هب 

اجنیا تسا  ربکا  خرس  نوخ  زا  نوگ  هلال  شنیمز 

مموصعم نالفط  يا  دیرآ  بآ  مان  ادابم 

اجنیا تسا  رت  هنشت  امش  زا  دوخ  مرح  ياّقس  هک 

نمشد زا  رپ  مفارطا  اهنت و  نم  هداتفا  ملع 

اجنیا تسا  رکیپ  زا  ادج  مرادملع  تسد  ورس 

منیب یم  نوخ و  جوم  هب  نایرع  نت  اب  ردارب 

اجنیا تسا  رهاوخ  رب  تیلست  ضرع  هزین  بعک  هک 

ار مثیم »  » هتسویپ البرک  رد  منک  توعد  دزس 

اجنیا تسا  رگید  زوس  گشا و  لاح و  روش و  ار  وا  هک 

----------

تسانشآ ممشچ  هب  ارحص  نیا  تشد  گنس و  هوک و 

تسانشآ ممشچ  هب  ارحص  نیا  تشد  گنس و  هوک و 

تسالبرک اج  نیا  دیراد  هگن  لمحم  ناتسود 
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نوخ يارحص  نیا  میلصو و  هبعک  نایجاح 

تسام تاقیم  ام ، جح  ام ، رعشم  ام ، هبعک 

اه هتشک  رود  تسام  فاوط  مزمز ، ام  مشچ 

تسافص ام  هاگلتق  هورم ، تسام  هاگ  همیخ 

یلو ّتنس  دوب  ندیشارت  رس  ار  نایجاح 

تسادج نت  زا  ام  ياهرس  نوخ  جح  يانم  رد 

وضو بآ  رس : نوخ  هدجس ، رهم  نمشد : گنس 

هزین كون  حیبست ، هداجس و  هگلتق 
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تساه

نیمزرس نیا  رد  دنیوگ  نخس  ام  اب  اه  لخن 

تساونین نابایب  نیا  تارفلا و  طش  نیمز  نیاک 

نوخ يارحص  نیا  رد  دنیب  یم  هتسویپ  نم  مشچ 

تساجک رغصا  تبرت  ربکا ، شعن  اقس ، تسد 

تسا همطاف  ياه  هلال  زا  يا  هناخلگ  نیمز  نیا 

تسادخ نوخ  زا  ییایرد  نوگ  هلال  نابایب  نیا 

نیمزرس نیا  رد  بآ  تلاجخ ، زا  ددرگ  بآ 

تسادص یب  ياهدایرف  ناگنشت  هآ  هآ 

ام مخز  ره  رب  میکشا و  هتشک  رسارس  ام 

تساور ددرگ  نوخ  راب  نارازه  رگ  مثیم "  " کشا

----------

تسانشآ ممشچ  هب  ارحص  نیا  تشد  گنس و  هوک و 

تسانشآ ممشچ  هب  ارحص  نیا  تشد  گنس و  هوک و 

تسالبرک اج  نیا  دیراد  هگن  لمحم  ناتسود 

نوخ يارحص  نیا  میلصو و  هبعک  نایجاح 

تسام تاقیم  ام ، جح  ام ، رعشم  ام ، هبعک 

اه هتشک  رود  تسام  فاوط  مزمز ، ام  مشچ 

تسافص ام  هاگلتق  هورم ، تسام  هاگ  همیخ 

یلو ّتنس  دوب  ندیشارت  رس  ار  نایجاح 
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تسادج نت  زا  ام  ياهرس  نوخ  جح  يانم  رد 

وضو بآ  رس : نوخ  هدجس ، رهم  نمشد : گنس 

تساه هزین  كون  حیبست ، هداجس و  هگلتق 

نیمزرس نیا  رد  دنیوگ  نخس  ام  اب  اه  لخن 

تساونین نابایب  نیا  تارفلا و  طش  نیمز  نیاک 

نوخ يارحص  نیا  رد  دنیب  یم  هتسویپ  نم  مشچ 

تساجک رغصا  تبرت  ربکا ، شعن  اقس ، تسد 

تسا همطاف  ياه  هلال  زا  يا  هناخلگ  نیمز  نیا 
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تسادخ نوخ  زا  ییایرد  نوگ  هلال  نابایب  نیا 

نیمزرس نیا  رد  بآ  تلاجخ ، زا  ددرگ  بآ 

تسادص یب  ياهدایرف  ناگنشت  هآ  هآ 

ام مخز  ره  رب  میکشا و  هتشک  رسارس  ام 

تساور ددرگ  نوخ  راب  نارازه  رگ  مثیم "  " کشا

----------

...دیراد هگن  لمحم 

...دیراد هگن  لمحم 

تساجنیا رای ، نارای ! دیراد ، هگن  لمحم 

تساجنیا رادلد  ۀبعک  مارحلا و  تیب 

فک رب  دیریگ  ناج  دیراد و  هگن  لمحم 

تساجنیا رادید  ةدعو  ار  ادخ  اریز 

ار ناگنشت  اریز  دیرادهگن  لمحم 

تساجنیا رابشتآ  ریشمش  مد  زا  بآ 

نادیهش نوخ  زک  دیرادهگن  لمحم 

تساجنیا رازلگ  رس  هب  رس  ارحص ، ناماد 

اجنیا مزمز  اجنیا ، هبعک  اجنیا ، تاقیم 

تساجنیا راچ  ره  افص ، یعس و  ، مرح نکر و 

درک ادص  ار  ام  قح  تاذ  دوبن و  اجنیا 

درک ادف  رس  دیاب  هک  رس ، يوم  هن  اجنیا 
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اجنیا رترب  هبعک  ّجح  زا  دوب  ار  ام 

اجنیا ربلد  رود  میرآ  فاوط  دیاب 

همشچ همشچ  ناماه ، هنیس  ددرگ  ریت  زا 

اجنیا ربکا  ابِرا  ًابِرا  ددرگ  غیت  زو 

اه نازخ  لاماپ  دندرگ  اه  هلال  مه 

اجنیا رپرپ  متسد  يور  ددرگ  هچنغ  مه 

هنیکس ياه  بل  هب  دَنام  شطع ، غاد 

اجنیا روْآبآ  يوزاب  زا  دکچ  یم  نوخ 

گنس هزین و  ریت و  ریشمش و  رجنخ و  زا 

اجنیا رکیپ  ره  رب  مخز ، نارازه  دیآ 

ياج مبلق  يور  رب  دَوب  اجنیا 
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هزین

هزین يالاب  ام  ياهرس  دور  اجنیا 

هراظن بنیز  نوخ  جوم  رد  دنک ، اجنیا 

هراپ هراپ  يولگ  حورجم و  مسج  رب 

شتآ رد  ام  ياه  همیخ  دزوسب  اجنیا 

هرارش دزیخ  اه  هنادرد  نماد  زو 

نالفط ياپ  زا  دنروآ  نوریب  لاخلخ ،

هراوشوگ اه ، نز  شوگ  زا  دوش  تراغ 

نمشد دادیب  زا  تسود ، قوش  هب  اجنیا 

هرابود مخز  ام ، مخز  يور  هب  دیآ 

الیل دیشروخ  ضراع  هام  هب  اجنیا 

هراتس دزیر  نم  مشچ  نامسآ  زا 

هنادزان ره  لد  يالست  اجنیا 

هنایزات تسا و  یلیس  تسا و  ین  بعک 

هدیرب نت  زا  ام  ياهرس  دوش  اجنیا 

هدیشک نوخ  كاخ و  هب  اهنت  دوش  اجنیا 

نوخ لتقم  رد  ادخ  سیماون  اجنیا 

هدید ود  کشا  اب  دنیوش  ارم  مسج 

دیاب سابع  ۀتشک  رانک  اجنیا ،

هدیمخ ّدق  اب  شیوخ ، ياج  مزیخ ز 
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ممیتی لفط  خر  یلین ، دوش  اجنیا 

هدیهش يارهز  ثاریم  دَوب  ار  وک 

بنیز مالسا ، يرای  يارب  اجنیا 

هدیرب ياه  گر  دریگ ز  یم  روتسد 

ملاع مشچ  کشا  ایرد ز  دوش  اجنیا 

مثیم  » مظن نینط  زا  رپ ، دوش  اجنیا 

----------

تساجنیا رای ، نارای ! دیراد ، هگن  لمحم 

تساجنیا رای ، نارای ! دیراد ، هگن  لمحم 

تساجنیا رادلد  ۀبعک  مارحلا و  تیب 

فک رب  دیریگ  ناج  دیراد و  هگن  لمحم 

تساجنیا رادید  ةدعو  ار  ادخ  اریز 

ار ناگنشت  اریز  دیرادهگن  لمحم 

مد زا  بآ 
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تساجنیا رابشتآ  ریشمش 

نادیهش نوخ  زک  دیرادهگن  لمحم 

تساجنیا رازلگ  رس  هب  رس  ارحص ، ناماد 

اجنیا مزمز  اجنیا ، هبعک  اجنیا ، تاقیم 

تساجنیا راچ  ره  افص ، یعس و  ، مرح نکر و 

درک ادص  ار  ام  قح  تاذ  دوبن و  اجنیا 

درک ادف  رس  دیاب  هک  رس ، يوم  هن  اجنیا 

اجنیا رترب  هبعک  ّجح  زا  دوب  ار  ام 

اجنیا ربلد  رود  میرآ  فاوط  دیاب 

همشچ همشچ  ناماه ، هنیس  ددرگ  ریت  زا 

اجنیا ربکا  ابِرا  ًابِرا  ددرگ  غیت  زو 

اه نازخ  لاماپ  دندرگ  اه  هلال  مه 

اجنیا رپرپ  متسد  يور  ددرگ  هچنغ  مه 

هنیکس ياه  بل  هب  دَنام  شطع ، غاد 

اجنیا روْآبآ  يوزاب  زا  دکچ  یم  نوخ 

گنس هزین و  ریت و  ریشمش و  رجنخ و  زا 

اجنیا رکیپ  ره  رب  مخز ، نارازه  دیآ 

هزین ياج  مبلق  يور  رب  دَوب  اجنیا 

هزین يالاب  ام  ياهرس  دور  اجنیا 

هراظن بنیز  نوخ  جوم  رد  دنک ، اجنیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3067 

http://www.ghaemiyeh.com


هراپ هراپ  يولگ  حورجم و  مسج  رب 

شتآ رد  ام  ياه  همیخ  دزوسب  اجنیا 

هرارش دزیخ  اه  هنادرد  نماد  زو 

نالفط ياپ  زا  دنروآ  نوریب  لاخلخ ،

هراوشوگ اه ، نز  شوگ  زا  دوش  تراغ 

نمشد دادیب  زا  تسود ، قوش  هب  اجنیا 

هرابود مخز  ام ، مخز  يور  هب  دیآ 

الیل دیشروخ  ضراع  هام  هب  اجنیا 

هراتس دزیر  نم  مشچ  نامسآ  زا 

هنادزان ره  لد  يالست  اجنیا 
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هنایزات تسا و  یلیس  تسا و  ین  بعک 

هدیرب نت  زا  ام  ياهرس  دوش  اجنیا 

هدیشک نوخ  كاخ و  هب  اهنت  دوش  اجنیا 

نوخ لتقم  رد  ادخ  سیماون  اجنیا 

هدید ود  کشا  اب  دنیوش  ارم  مسج 

دیاب سابع  ۀتشک  رانک  اجنیا ،

هدیمخ ّدق  اب  شیوخ ، ياج  مزیخ ز 

ممیتی لفط  خر  یلین ، دوش  اجنیا 

هدیهش يارهز  ثاریم  دَوب  ار  وک 

بنیز مالسا ، يرای  يارب  اجنیا 

هدیرب ياه  گر  دریگ ز  یم  روتسد 

ملاع مشچ  کشا  ایرد ز  دوش  اجنیا 

« مثیم  » مظن نینط  زا  رپ ، دوش  اجنیا 

----------

تساجنیا الب  الب ، تشهب  نارفاسم 

تساجنیا الب  الب ، تشهب  نارفاسم 

تساجنیا البرک  میدیسر ، رای  يوک  هب 

دیشاب شوخ  دیدمآ ، نورب  هبعک  رگا ز 

تساجنیا امش  یتوهال  ِلد  هبعک  هک 

تشذگ یعس  هب  الب  برک و  هبعک و  ریسم 
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تساجنیا افص  نم ! نازیزع  دیدمآ  شوخ 

مارحا هّلح  دیشوپب  شیوخ  نوخ  ز 

تساجنیا ام  جح  تسا و  لصو  هبعک  گرم ، هک 

نایز هچ  ادخ  هناخ  زا  رگ  دیدش  نورب 

تساجنیا ادخ  ار ، هناخ  مغ  دینک  اهر 

نیمز يور  هعطق  هعطق  امش  فیطل  نت 

تساجنیا اه  هزین  كون  نم  هدیرب  رس 

یهت کشم  نوخ و  هقرغ  ندب  كاخ و  هب  ملع 

تساجنیا ادج  نم  رادملع  تسد  ود  نت  ز 

دینک هاگن  مرغصا  یلع  کشخ  قلح  هب 

انم نایجاح ، : » نوخ طخ  اب  هتشون 
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!« تساجنیا

نیمز لها  ناب  هیاس  نانس  كون  هب  مرس 

تساجنیا ایتوت ، بسا  مس  ریز  هب  منت 

« مثیم  » نیمز نیا  كاخ  زا  وربآ  ریگب 

تساجنیا اونین  نادیهش  كاپ  كاخ  هک 

----------

تساجنیا الب  الب ، تشهب  نارفاسم 

تساجنیا الب  الب ، تشهب  نارفاسم 

تساجنیا البرک  میدیسر ، رای  يوک  هب 

دیشاب شوخ  دیدمآ ، نورب  هبعک  رگا ز 

تساجنیا امش  یتوهال  ِلد  هبعک  هک 

تشذگ یعس  هب  الب  برک و  هبعک و  ریسم 

تساجنیا افص  نم ! نازیزع  دیدمآ  شوخ 

مارحا هّلح  دیشوپب  شیوخ  نوخ  ز 

تساجنیا ام  جح  تسا و  لصو  هبعک  گرم ، هک 

نایز هچ  ادخ  هناخ  زا  رگ  دیدش  نورب 

تساجنیا ادخ  ار ، هناخ  مغ  دینک  اهر 

نیمز يور  هعطق  هعطق  امش  فیطل  نت 

تساجنیا اه  هزین  كون  نم  هدیرب  رس 

یهت کشم  نوخ و  هقرغ  ندب  كاخ و  هب  ملع 
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تساجنیا ادج  نم  رادملع  تسد  ود  نت  ز 

دینک هاگن  مرغصا  یلع  کشخ  قلح  هب 

!« تساجنیا انم  نایجاح ، : » نوخ طخ  اب  هتشون 

نیمز لها  ناب  هیاس  نانس  كون  هب  مرس 

تساجنیا ایتوت ، بسا  مس  ریز  هب  منت 

« مثیم  » نیمز نیا  كاخ  زا  وربآ  ریگب 

تساجنیا اونین  نادیهش  كاپ  كاخ  هک 

----------

تسالو لها  تشهب  ای  ادخ  برق  ماقم 

تسالو لها  تشهب  ای  ادخ  برق  ماقم 

تسالب برک و  نیمز  ای  الو  لها  تشهب 

ادخ باتک  ود  داتفه و  هدش  قرو  قرو 

تسادیپ اه  هیآ  غیت  مدز  هک  قرو  ره  هب 

همه دنا  هداتِسا  ریحتم  دسا  ینب 

تساغوغ ناشتوکس  رد  یلو  هدرک  توکس 

ملاس نت  هن  ناگتشک ، نت  هب  دَُوب  رس  هن 

تسارحص نآ  رد  ناشن  الوم ، هن  مالغزا ، هن 

هفوکز
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دیآ یم  راوس  کی  ناشف  کشا 

تساتبا ای  ياون  شدوجو  ياونین  هب 

نیسح نایلاوم  يا  الا  هک  بل  هدوشگ 

تسادخ غاب  ياه  هلال  نیا  رب  تخانش  ارم 

راصنا هعطق ي  هعطق  ندب  مه  رانک 

تسام سباع  ریرب و  نوج و  ملسمو و  بیبح 

تسد یب  يرکیپ  هداتفا  همقلع  رانک 

تسایرد شتلاجخ  زا  نابل  هنشت  مشچ  هک 

ار شیاه  مخز  دییوشب  هدید  کشا  هب 

تساقس رکشل و  ریم  مرح و  ظفاح  هک 

یلادوگز دمد  یم  نوخ  هکرعم  بلق  هب 

تسارهز فسوی  مسج  نآ  هنایم ي  رد  هک 

گنس هزین و  ریت و  ریشمش و  رجنخ و  ریز  هب 

تسادهشلا دیس  كاچ  دص  رکیپ  هنهرب 

ینت هعطق  هعطق  هتشگ  ادهش  نیا  نایم 

تسالیل هلال ي  تسا و  نیسح  خرس  سای  هک 

----------

میادخ شرع  رکیپ  زا  يا  هراپ  نم 

میادخ شرع  رکیپ  زا  يا  هراپ  نم 

میالبرک میالو ، لها  هبعک  نم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3073 

http://www.ghaemiyeh.com


منیسح نوخ  اب  هتشغآ  یلو  مکاخ 

منیسح نویدم  رشح ، زور  حبص  ات 

نم رد  تخیر  مدآ  نوخ  لوا  زور  زا 

نم رد  تخیر  ملاع  مشچ  زا  کشا  يایرد 

حوتفم تشگ  اهالب  باب  نم  بلق  زا 

حون یتشک  ددرگ  قرغ  نم  رد  تساوخ  یم 

گنس رب  دروخ  شیاپ  هللا  لیلخ  نم  رد 

گنرلگ درک  ار  نیمز  نیا  شکاپ  نوخ  زا 

مراد لیعامسا  کشا  متارف  رد  نم 

مراد لییاربج  لاب  زا  ناب  هیاس  نم 

میالب ِمخز  ِدهاش  ار  ایبنا  نم 

ناهج کی  نم 
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میالبرک میالب : برک و 

مدرک زاب  ار  دوخ  شوغآ  نیسح  رب  ات 

مدرک زان  تنج  هب  مدرب ، لد  هبعک  زا 

مدوب دیشخب  قح  هک  تقلخ  لوا  زا 

مدوشگ ارهز  فسوی  رب  دوخ  شوغآ 

مْنیملاع درد  نامرد  دوخ  كاخ  اب 

منیسح رهش  نم  دیرادنپم ، مکاخ 

مراد سای  ِتشهب  هدجه  نورد ، رد  نم 

مراد سابع  همقلع ، رانک  رد  نم 

مدوشگ رپ  هلال  ود  داتفه و  رود  نم 

مدوشگ رغصا  یلع  رب  ار  دوخ  شوغآ 

دینیبب ار  یلاعتقح  غورف  نم  رد 

دینیبب ار  الیل  هام  ارهز ، دیشروخ 

هرامش یب  مخز  ربکا ز  یلع  نم  رد 

هراپ هتشگ  شدنب  هک  یحیبست  لثم  دش 

منیسح راخ  یب  ياه  لگ  هضور  نم 

منیسح راد  نامهیم  رشحم  حبص  ات 

داد ناج  هنشت  ایرد  ود  ِنیب  نم  نامهم 

داد ناشن  یلسن  ره  هب  ار  شکشخ  ياه  بل 

توالح اب  نیریش  نحل  اب  نم  نامهم 
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توالت نآرق  اه  هزین  كون  درک  یم 

دیدرگ لاب  یب  لمسب  نوچ  نم  نامهم 

دیدرگ لاماپ  شتمرح  نآرق  دننام 

نارای غاد  دراد  هنیس  رد  نم  نامهم 

ناراب گنس  نارای  غاد  اب  دش  هک  ادرد 

درادن رکیپ  رد  مخز  زج  نم  نامهم 

درادن رس  دوخ  رکیپ  رب  نم  نامهم 

دراد تسود  ار  ازع  مزب  نم  نامهم 

دراد تسود  ار  امش  کشا  نم  نامهم 

درک اعد  شدج  تما  رب  نم  نامهم 
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درک امش  فقو  ار  شیوخ  يولگ  نوخ 

هداد مالسا  هر  رد  رس  نم  نامهم 

هداد ماغیپ  امش  رب  نینوخ  قلح  زا 

نت رب  دوب  شسابل  شمخز  نم  نامهم 

نمشد درب  تراغ  هب  مه  ار  شنهاریپ 

هدناشف نوخ  هدیرب  ياه  گر  یتقو ز 

هدناسر ار  شنایعیش  ِمالس  لوا 

نارای درس ، بآ  دیشون  نوچ  دومرف 

ناراهب ربا  نوچ  کشا  دیزیرب  نم  رب 

دشوجب شتآ  رد  بآ  نوچ  رگا  مثیم » »

دشونب یبآ  نیسح ، ِرکذ  یب  هک  اشاح 

----------

اج نیا  تسا  رتابیز  نایجاح  يانم  زا  ییانم 

اج نیا  تسا  رتابیز  نایجاح  يانم  زا  ییانم 

اج نیا  تسا  ربکا  جح  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

نک اشامت  نک ، اشامت  لمحم ، نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  ربکا  مخز  نم ز  اب  لگ  هناخلگ  کی  هک 

لد مشچ  هب  منیب  یم  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  رغصا  يولگ  زا  نوخ  ما  هناش  رب  ناور 

ایرد دوش  نوخ  نک  اعد  لمحم  نابراس  يا  نارم 
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اج نیا  تسا  رت  هنشت  ناگنشت  زا  مرح  ياقس  هک 

نم يازع  ماش  رد  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  ربمغیپ  ضراع  هام  هدولآ  رابغ 

ایرد بل  رب  ادرف  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  رجنخ  ریت و  ریشمش و  مد  زا  بآ  ارم 

نم رای  ود  داتفه و  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

نینوخ يارحص  نیا  رد  ناشاه  ندب 
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اج نیا  تسا  رس  یب 

! لد يا  زوسب  لد ! يا  زوسب  لمحم ، نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  رجنح  نینوخ  تبحص ز  ارم  رهاوخ  اب  هک 

ادرف نازخ  تسد  اب  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  رفولین  هلال  مدیفس  خرس و  لگ 

ینابرق ود  داتفه و  هک  لمحم  نابراس  يا  نارم 

اج نیا  تسا  رواد  یح  كاپ و  تاذ  میدقت  ارم 

" مثیم  " نک هدید  يایتوت  ار  البرک  رابغ 

اج نیا  تسا  رتخا  نینوخ  داتفه  تبرت  شکاخ  هک 

----------

اج نیا  تسام  هاگداعیم  نم  نارای 

اج نیا  تسام  هاگداعیم  نم  نارای 

اج نیا  تسادیپ  ام ، ربق  مه  هگلتق ، مه 

دیتشگ رود  لد  هبعک  زا  رگ  تسین  مغ 

اج نیا  تساه  لد  هبعک  مه  نوخ ، جح  مه 

دییوشب ار  ارحص  ناماد  دوخ  نوخ  اب 

اج نیا  تسارهز  هناخلگ  ناتسود  يا 

كالفا هب  دزیخ  ناقشاع  يادن  نوخ  زا 

اج نیا  تسایرد  ناگنشت  مشچ  کشا  زا 

ام زا  دنتشگ  ادج  مدرم  رگ  تسین  مغ 
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اج نیا  تسام  اب  ادخ  مییادخ و  اب  ام 

جوم دنز  یم  ام  رت  مشچ  زا  مزمز  دص 

جوم دنز  یم  ام  رجنح  زا  ادخ  نوخ 

دیآ ربمغیپ  هیرگ  يادص  اج  نیا 

دیآ ردیح  اب  همطاف  ام  ندید  رب 

نودرگ هب  دزیخ  شطعلا  يادص  اج  نیا 

دیآرب شتآ  مه  بآ  بلق  اج ز  نیا 

رهب ربمیپ  اج  نیا 
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اقس ییاقس 

دیآ رثوک  بآ  ماج  اب  همقلع  رد 

ارهز دنزرف  نتشک  يارب  اج  نیا 

دیآ رکشل  هتسد  هتسد  هفوک ، ماش و  زا 

الیل ُما  ياج  هب  ناشفا  بالگ  اجنیا 

دیآ ربکا  كاپ  مسج  رانک  ارهز 

ام يزاس  ناسنا  هاگشناد  تساج  نیا 

ام يزابرس  نوخ  جاوما  رد  هنشت  بل 

ناراوس کباچ  يا  دیراد  هگن  لمحم 

ناراهب ددرگ  ام  نوخ  زا  نیمز  اج  نیاک 

ام رکیپ  اج  نیاک  دیراد  هگن  لمحم 

ناراب ریت  مه  دوش ، یم  ناراب  گنس  مه 

ین رس  رب  اج  نیاک  دیراد  هگن  لمحم 

ناراد هزین  تسد  هب  دشاب  ام  ياهرس 

یلیس شقن  اج  نیاک  دیراد  هگن  لمحم 

ناراذعلگ دوبک  راسخر  هب  دنام 

گنس لد  زا  اج  نیاک  دیراد  هگن  لمحم 

نارای نوخ  ییحی ، كاپ  نوخ  وچ  دشوج 

مدیشک رس  ار  الب  ماج  نم  هک  يزور 

مدیزگرب تداهش  رهب  نیمزرس  نیا 
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مدیسر مدوصقم  هب  شوخ  متشگ  هدوسآ 

مدید هک  یباوخ  دش  ریسفت  نم ! نارای 

مدرک چوک  هنیدم  رهش  زا  هک  بش  نآ 

مدیرب ربلد  زج  هچ  ره  زا  لد  هراب  کی 

داد ربخ  مکاچ  دص  مسج  زا  ادخ  کیپ 

مدینش ینیع ، یلَع  نم  يادخ  متفگ 

ربکا غاد  ممشچ  هب  دش  مسجم  ییوگ 

مدیشک رغصا  رجنح  زا  ریت  هک  ییوگ 

سابع غاد  اب  هر  زاغآ  نامه  ییوگ 
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مدیمخ مه  متشگ ، بآ  مه  متخوس ، مه 

درک یم  هیرگ  ملاع  مشچ  نم  رب  هک  مدید 

درک یم  هیرگ  مثیم "  " تسد رد  ملق  یتح 

----------

نیسح ماما  باحصا 

روش ود  داتفه و  هداتفا  مرس  رب 

روش ود  داتفه و  هداتفا  مرس  رب 

رون ود  داتفه و  هداتفا  ملد  رد 

راب ود  داتفه و  هظحل  ره  دزس  یم 

رای ود  داتفه و  فصو  مرآ  بل  رب 

درم دازآ  نت  ود  داتفه و  فصو 

درف هلمج  ّتلم  ود  داتفه و  نیب 

فک هب  ناشاهرس  تسد و  رد  اه  غیت 

فص ود  داتفه و  دندوب  یکی  ره 

ایح یب  دعس  نبا  مدینش  نیا 

اهر ار  يریت  هلمح  زا  شیپ  درک 

نیک هار  زک  مسک  لّوا  نم  تفگ 

نید هاش  يوس  هب  مدنکفا  ریت 

دش زاب  تیانج  نیز  نمشد  تسد 

دش زاغآ  متس  ریت  شراب 
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نیتسار ماما  نارای  دش ز 

نیمز شقن  نت  هاجنپ  رکیپ 

درم هاجنپ  نیا  غاد  منادن  یم 

درک هچ  ارهز  ۀناحیر  لد  اب 

نمجنا مرارش  زا  دزوسب  ات 

نت هاجنپ  نیا  زا  مان  نم  مرب  یم 

ناج كاپ  میعن  نانآ  زا  لّوا 

نانمؤم ریم  رای و  نالجع  نبا 

رگد ثراح ، نب  نارمع  يرگید 

رومان يوجگنج  نآ  هلظنح 

مان هب  طقسم  طساق و  ردارب ، ود 

ماقم الاو  نت  ود  نآرق ، يراق 

ناج كاپ  رای  ود  هماغرض  رمع و 

ناشن دمآ  مصخ  ریت  رب  ناشبلق 

نت ود  ملاس  ملسم و  نبا  رماع 

نسحلاوب نایعیش  زا  دنا  هدوب 

فیس يرگید 
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دوب هللادبع  نبا 

دوب هاگآ  دهاز و  يدرم  دار 

زین رمع و  بابح و  نامحر  دبع 

زیت ریت  زا  ناشمسج  کّبشم  دش 

كاپ نامُعن  يدزا و  سالح  سپ 

كاخ شقن  دش  نید  هار  رد  ناشمسج 

ریمع وب  كاپ  لجن  نآ  راوس  سپ 

ریس بوبحم  بناج  شحور  درک 

نیمز شقن  راّمع  نآ  زا  دعب 

نینمؤملاریما باحصا  دوب ز 

قح درم  هناگی  رهاظ  نآ  زا  دعب 

قمح نبا  رمع  ماگمه  روای و 

كاپ دوعسم  ینابیش و  ۀلبج 

كاخ يور  رب  ناشکاپ  نوخ  تخیر 

دیجم راداد  هار  رد  نآ  زا  دعب 

دیهش دش  وا  ةداز  نامحر  دبع 

ناسح دنزرف  رشب  ریهز  سپ 

نایعیش رابت  زا  يدرمدار 

میلس نبا  ریهز ، كاپ و  ملسم 

میعّنلا تاّنج  هب  دز  رپ  ناشحور 
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كاپ هللادبع  هللادیبع و  سپ 

كاخ شقن  دش  ناشمسج  ردارب  ود 

نید درم  يدنک  رجح  نبا  بدنج 

نیک ریت  زا  ناج  هلمح  نیا  رد  داد 

نیَوُج مساق  بدنج و  ملاس  رکب و 

نیسح نابرق  دیدرگ  ناشناج 

نید ناطلس  روای  هّیما  سپ 

نیمز رب  يراج  تشگ  شکاپ  نوخ 

ردق نبا  جاّجح  هللادبع و  رُشب و 

ردص دندرک  رپس  نیک  ریت  شیپ 

نامزمه ذئاع  ورمع و  نبا  بنعق 

ناج دنداد  ادخ  نید  هر  رد 

مامت قوش  اب  دنداد  ناج  زاب 

مانالا ریخ  ةداز  زا  مالغ  هد 

دش زاورپ  رد  هک  ات  نانآ  حور 

دش زاغآ  نت  هب  نت  تخس  گنج 

ریس درک  نادیم  يوس  سک  نیلّوا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3086 

http://www.ghaemiyeh.com


ریمع دنزرف  هللادبع  دوب 

ادج وا  تسد  ناتشگنا ز  تشگ 

ادخ نید  يرای  رد  ناج  داد 

هاگمزر يوس  تخات  ّرح  نآ  زا  دعب 

هایس نآ  بلق  هب  دز  ار  نتشیوخ 

درک گنج  نید  يرای  رد  ردقنآ 

درک گنرلگ  نوخ  ار ز  تروص  هک  ات 

رازراک رد  بهو  دمآ  نآ  زا  دعب 

رای هار  رد  دش  هتشک  دوخ  ات  تشک 

شرکیپ هراپ  هراپ  رانک  رد 

شرسمه نایرگ  مشچ  اب  دش  هتشک 

لاله لجن  نامه  عفان  نآ  زا  دعب 

لاتق دوخ  ماما  هار  رد  درک 

درک راکیپ  شردام  مشچ  شیپ 

درک رای  راثن  ار  نیریش  ناج 

درم ود  داتفه و  نآ  زا  درک 

دربن مزع  هجسوع  نبا  ملسم 

داهن ارحص  شتآ  نآ  رب  يور 

داهن ارهز  فسوی  هار  هب  رس 

بیبح رب  تبون  تشگ  ملسم  دعب 
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بیهن دز  بکرم  هب  تفرگب و  نذا 

بات ربص و  یب  ودع  ریشمش  شیپ 

باضخ تروص  نیبج  نوخ  زا  درک 

دیعس دمآ  بیبح  لتق  یپ  رد 

دیهش دوخ  ماما  هار  رد  تشگ 

ریهز مزر  تبون  دش  نآ  زا  دعب 

ریخ هب  شدای  داج  داد  درشفاپ و 

مزر هب  رگید  یعفان  دمآ  زاب 

مزع شیوخ  ناج  راثیا  رب  تشاد 

دش هللادبع  هب  تبون  نآ  زا  دعب 

دش هار  نیا  رد  هتشک  نامحر  دبع 

هلسلس نآ  زا  رای  ود  نآ  زا  دعب 

هلظنح نادیم  يوس  بکرم  تخات 

گنرد یب  دش  هلظنح  لتق  دعب 

نادیم فص  رد  سابع  ياج 
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گنج

رازراک رد  ار  شیوخ  نایرع  درک 

راسگنس شمسج  هدرپ  یب  دوش  ات 

درک گنج  مزع  ءاثعشلاوبا  سپ 

درک گنت  نمشد  لیخ  رب  ار  هصرع 

نت جنپ  زج  وا  ریت  دص  زا  درک 

ریرش مصخ  لد  رد  رَپ  ات  ياج 

راهچ ره  عمجم  دعس و  رباج  ورمع و 

راز راک  نآ  رد  دندیدرگ  هتشک 

یلظنح يدوب  هک  هرمع  وبا  سپ 

یلع دنزرف  هار  رد  دش  هتشک 

زیزع قورسم  نبا  جاّجح  نوج و 

زیت غیت  زا  كاچ  كاچ  دش  ناشمسج 

ردپ لتق  سپ  زا  یناوجون 

یفطصم لجن  هار  رد  داد 

ادف دش  هضرق  نبا  ورمع  وا  زا  دعب 

ادخ نید  يرای  رد  ناج  داد 

رارق ربص و  یب  رمع  دیوس  سپ 

زار راک  يوس  هنحص  نآ  رد  تخات 

نیسح ِراداد  هار  رد  وا  دوب 
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نیسح راکادف  ِرای  نیرخآ 

دیهش نید  هاش  راصنا  دندش  نوچ 

دیسر مشاه  ینب  راثیا  تقو 

شرت نامشچ  شیپ  ارهز  لجن 

شربکا مسج  تشگ  هراپ  هراپ 

نیع ود  رون  نآ  دیطلغ  نوخ  هب  نوچ 

نیسح بلق  گر  مغ  زا  دش  هراپ 

لیتق دش  ملسم  هللادبع  دعب ،

لیقع لجن  هدید ي  غورف  نآ 

كاپ هللادبع  لجن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دش 

كاچ كاچ  شفیرش  مسج  وا  زا  دعب 

دوب هللادبع  نبا  نوع  وا  زا  دعب 

دورد ام  زا  شنت  تاحارج  رب 

لیقع نامحر  دبع  دش  وا  زا  دعب 

لیتق ارهز  فسوی  باکر  رد 

رفعج نآ  زا  دعب 
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دیپط دوخ  نوخ  هب 

دیهش دش  ربکا  هللادبع  دعب 

لیقع لسن  زا  زاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ود 

لیتق هر  نیا  رد  دندیدرگ  ود  ره 

تفاتش نادیم  يوس  مساق  نآ  زا  دعب 

تفاکش ار  رگشل  بلق  فک  رب  غیت 

نینزان یلاهن  هلاس  هدزیس 

نیمز شقن  اپ  تسد و  ریز  تشگ 

نت ود  هللادبع  رکبوب و  نآ  زا  دعب 

نسح یمارگ  دنزرف  ود  ره 

دنتخات نمشد  بلق  رد  کی  هب  کی 

دنتخاب ناناج  هار  رد  دوخ  ناج 

كاچ كاچ  دش  ناشمسج  ردارب  هس 

كاپ هللادبع  نامثع و  رفعج و 

یلجنم باتفآ  هس  هم  هس  نآ 

یلع دنزرف  دندوب  نت  هس  ره 

رگد يدنزرف  رکبوب  نآ  زا  دعب 

رس ناج و  زا  تشذگ  ناناج  هر  رد 

نورب دش  یلفط  همیخ  زا  نآ  زا  دعب 

نوخ لامالام  هنیس  نازرل  مسج 
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شمناد رب  ناور  یمولظم  کشا 

شنت نوچ  نازرل  هتشگ  هراوشوگ 

میئل راکمتس و  تسپ و  یملاظ 

مین ود  ار  هم  نآ  ریشمش  اب  درک 

دش ساسحا  یلع  لآ  تبرغ 

دش ساّبع  تبون  رگید  لاح 

تسشن نوخ  رد  ات  ساّبع  رکیپ 

تسکش ار  ردارب  تشپ  وا  غاد 

هدش اهنز  ۀیرگ  زا  رپ  همیخ 

دش اهنت  رگد  ارهز  فسوی 

دوبن يدرف  شیرای  يارب  زا 

دوبن يدرم  نیدباعلا  نیز  ریغ 

شرخآ عادو  زا  دعب  مرح  زا 

شرغصا اب  ناور  دش  نادیم  يوس 

درک رادلد  رب  فقو  ار  لد  ناج و 

راثن ار  رغصا  نوخ 
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درک رای 

داهن زا  زوس  ناهج  یهآ  دیشک  رب 

داهن اه  نت  نآ  رب  ور  نازیر  کشا 

زان باوخ  رد  هدش  نوخ  جوم  هب  ياک 

زاب دیزیخرب  تسا  هدرب  ناتباوخ 

بیبح هللادبع ، ساّبع ، یلع ، ّرح ،

بیرغ نم  مبیرغ  نم  مبیرغ  نم 

دننز یم  مگنچ  هفوک  ياه  گرگ 

دننز یم  مگنس  بآ  میوگب  رگ 

دینک بش  نمشد  زور  نازیزع  يا 

دینک بنیز  يرای  متفر  هک  نم 

شرس نت  زا  ادج  دش  هتوک ، هّصق 

شرخآ دیهش  هللادبع  دوب 

ار هماخ  نکشب  وت  رب  مثیم »  » ياو

ار هماگنه  نک  متخ  اج  نیمه  رد 

رح ترضح 

ماوت راک  هنگ  رح  نم  همطاف  فسوی 

ماوت راک  هنگ  رح  نم  همطاف  فسوی 

ماوت راتفرگ  دازآ و  هدش  ملاع  ود  زا 

ینم رادیرخ  شیوخ  مرک  فطل و  هب  وت 
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ماوت رادیرخ  شیوخ  هنگ  مرج و  هب  نم 

ادخ يور  يا  مروآ  ور  وت  هب  ییور  هچ  اب 

ماوت رازآ  ثعاب  نم  هک  دنناد  همه 

مفک هب  یفالک  هتشگ  نم  لباقان  ناج 

ماوت رازاب  هب  قشع  يرتشم  نیرتمک 

نیسح تخوس  مرگج  مدید  وت  کشخ  بل  ات 

ماوت راب  ررش  هآ  هتخوس  رگج  نم 

! وفعلا مدوب ، وت  راکاطخ  دبع  رگا  شود 

ماوت راکادف  رای  رگد  هک  نک  مهگن 

متشگرب مدز و  رکشل  يرادرس  هب  اپ 

ماوت رادملع  سابع  هر  راثن  ناج 

مشچ يور  مداهن  کشا و  زا  متخاس  لگ  هتسد 

ماوت راسخر  لگ  زا  لجخ  رشح  فص  ات 
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منزن رگید  رد  یناوخب ، هچ  ینارب ، هچ 

ماوت رازلگ  هب  هتسباو  مراخ و  منک  هچ 

رگج زوس  زا  هک  يوگ  رگج  زوس  زا  مثیم " "

ماوت راعشا  رتفد  وت و  رعش  ررش 

----------

ماوت راتفرگ  دازآ و  هدش  ملاع  ود  زا 

ماوت راتفرگ  دازآ و  هدش  ملاع  ود  زا 

ینم رادیرخ  شیوخ  مرک  فطل و  هب  وت 

ماوت رادیرخ  شیوخ  هنگ  مرج و  هب  نم 

ادخ يور  يا  مروآ  ور  وت  هب  ییور  هچ  اب 

ماوت رازآ  ثعاب  نم  هک  دنناد  همه 

مفک هب  یفالک  هتشگ  نم  لباقان  ناج 

ماوت رازاب  هب  قشع  يرتشم  نیرتمک 

نیسح تخوس  مرگج  مدید  وت  کشخ  بل  ات 

ماوت راب  ررش  هآ  هتخوس  رگج  نم 

! وفعلا مدوب ، وت  راکاطخ  دبع  رگا  شود 

ماوت راکادف  رای  رگد  هک  نک  مهگن 

متشگرب مدز و  رکشل  يرادرس  هب  اپ 

ماوت رادملع  سابع  هر  راثن  ناج 

مشچ يور  مداهن  کشا و  زا  متخاس  لگ  هتسد 
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ماوت راسخر  لگ  زا  لجخ  رشح  فص  ات 

منزن رگید  رد  یناوخب ، هچ  ینارب ، هچ 

ماوت رازلگ  هب  هتسباو  مراخ و  منک  هچ 

رگج زوس  زا  هک  يوگ  رگج  زوس  زا  مثیم " "

ماوت راعشا  رتفد  وت و  رعش  ررش 

----------

منز یم  یئاهر  گنهآ  بشما 

منز یم  یئاهر  گنهآ  بشما 

منز یم  یئاهتنا  یب  ات  لاب 

کلف رب  مکدناسر  تیّرُح  گناب 

کلم زا  متشذگ  ات  مدرک  ریس 

مدش ُرپ  قح  زا  هتشگ  دوخ  زا  یلاخ 

مدش رُح  تراسا  دنب  زا  متسَر 

منک رُح  حدم  فصو  ات  مدش  رُح 

منُک ّرُد  رپ  ناهد ، وا  يانث  رد 

درب هدجس  شکاخ  هب  ّتیرُح  هک  رُح 

مسج هب  ناج 
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درب هدجس  شکاچ  كاچ 

هتخادنا روش  رارحا  رد  هک  رُح 

هتخاب لد  وا  هب  يرُح  ره  هک  رُح 

ریما دوخ  سفن  هب  دش  لوا  هک  رُح 

ریسا دمآ  قشع  ماد  رد  نآ  زا  دعب 

دوب رادرس  ورس  رکشل  رد  هچ  رگ 

دوب رای  قشع  ماد  رد  وا  ياپ 

هاپس جوف  نآ  رد  یهوک  نوچ  دوب 

هاک وچ  شمادنا  دیزرل  یم  کیل 

میظع یهودنا  لاح  نآ  رد  تشاد 

میحج هگ  شدیشک  یم  ّتنج  هاگ 

دنتخات بناج  ود  زا  نامیا  رفک و 

دنتخادنا شا  هشیدنا  رد  هجنپ 

دوب هدازآ  لزا  زور  زا  هک  وا 

دوب هداز  شّرُح  زین  ردام  هک  وا 

درک زاب  ناطیش  ماد  زا  ناج  ياپ 

درک زاورپ  ادخ  ات  دوشگ و  رَپ 

شیپ دنار  يدرم  دازآ  نسوت 

شیوخ لصا  يوس  درک  ون  زا  تعجر 

نیع ود  زا  يراج  تشاد  تلجخ  کشا 
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نیسح ياپ  رب  دنکفا  ار  شیوخ 

فک هب  رس  لد  ۀبعک  درِگ  تشگ 

فرش ار  تمارک  دوج و  وت  ياک ز 

ماوت راک  هنگ  ّرُح  نامه  نم 

ماوت راتفرگ  ّمرُح ، دوخ  هچ  رگ 

تسا ملاع  مرجز  نوزفا  نم  مرج 

تسا مک  وت  وفع  هوک  شیپ  کیل 

تادف مدآ  ملاع و  مامت  يا 

تادص مشوگ  رد  هدنام  مراد ، دای 

تَرَد دبع  رب  تسار  یتفگ  تسار 

تردام تیازع  رد  دیرگب  رُح ،

مرح نیا  يوس  هب  مدرک  ور  لاح 

مردام میازع  رد  دیرگب  ات 

دوبن نیریش  وت  مشخ  نوچ  مه  رهم 

نیا
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دوبن نیرفن  تبل  زا  دوب  اعد 

نیسح نک  مّرُد  فطل  زا  ما  هشیش 

نیسح نک  مّرُح  تسا  ّرُح  نم  مان 

ریگب متسه  تتسین  مدرگ  هک  ات 

ریگب متسد  تردام  ارهز  ناج 

درک زاس  لد  ةدرپ  زا  زوس  هک  سب 

درک زاب  شیور  هب  تمحر  رد  هش ،

لاح هدیروش  یک  تفگ  تراشا  اب 

لالم جنر و  نتشیوخ  زا  نک  رود 

امز يدوب  امز  يدوب  امز  وت 

امز يدوب  ادج  هر  نیا  رد  هچ  رگ 

دب رای  ریسا  يدنچ  يا  هدوب 

دب رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای 

ایب يدوب  ام  ّرُح  لوا  زا  وت 

ایب يدوب  اجک  يدرک  مگ  هار 

نک زاورپ  رپ  لاب و  هتسکش  يا 

نک زان  مه  کلم  رب  هن  کلف  رب 

يدش ایرد  رب  لصو  يدوب  هرطق 

يدش ام  یتشگ  رود  ّتینم  زا 

نم مشخ  ریت  شیپ  لوا  ماگ 
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نم مشچ  وت  زا  درک  یئابرلد 

مرغاس زا  دوب  ماک  رد  ترثوک 

مردام مانز  يدرک  بدا  نآز 

ریسا ام  قشع  هب  يدیدرگ  هک  نیا 

ریگب ار  شتسد  دومرف  مردام 

دید زاب  يور  هناخبحاصز  رُح 

دید زاورپ  رد  هرابکی  ار  شیوخ 

نتخادنا رپس  قاتشم  تشگ 

نتخاب ناج  نتفرگب و  فک  هب  رس 

هدب منادیم  نذا  الوم  تفگ 

هدب مناناج  لصو  ریگب و  ناج 

تفرگ رس  زا  یگدنز  ناج و  تشگ 

تفرگ رس  كرت  ناج و  كرت  نذا 

رگداد یّح  مشخ  رارش  نوچ 

رو هلمح  دمآ  رفک  هاپس  رب 

وچمه
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قح ریش  هاپس  رد  کلام 

قح ریشمش  اب  تشک  یم  دز و  یم 

كاخ شقن  نت  لهچ  شغیت  زا  تشگ 

كاچ كاچ  لگ  نوچ  دیدرگ  شنت  دوخ 

شرکیپ نینوخ  داتفا  كاخ  هب  ات 

شرس يالاب  هب  ار  الوم  دید 

لوسر كاپ  ۀناحیر  يا  تفگ 

؟ لوبق دش  ایآ  وت ، ّرُح  ۀبوت 

تا هدنیاپ  فرش  يا  يرآ  تفگ 

تا هدنبیز  رُح  مان  تدالو  زا 

رُح دوب  لوا  زور  زا  وت  حور 

رُح دومرف  تردام  هک  نانچمه 

----------

ینیسح راکادف  ّرح  رگد  وت  رح  يا 

ینیسح راکادف  ّرح  رگد  وت  رح  يا 

ینیسح راتفرگ  هکنآ  يدش ز  دازآ 

ار دوخ  تّزع  فرش و  رخآ  یتخ  رفن و 

ینیسح رادیرخ  هک  سب  نیمه  وت  رجا 

هنامز درک  تهگن  يراوخ  هب  زورید 

ینیسح رازاب  رس  زیزع  زورما 
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نیا زا  سپ  هک  تهانگ  یشابن ز  هدنمرش 

ینیسح رای  مه  ییارهز و  روای  مه 

دندوشگ شوغآ  وت  رهب  یلع  دالوا 

ینیسح رادملع  ساّبع  ۀیاس  رد 

میدرب هک  میدرب  وت  لد ز  لزا  زور  ام 

ینیسح راصنا  ةرمز  زا  وت  میدید 

ینیشن ضحم  یگریت  اب  هک  وت  زا  فیح 

ینیسح رات  بش  عمش  زا  ررش  کی  وت 

دنتشون وت  نیبج  هب  دوبن  هک  يزور 

ینیسح راثیا  هگشناد  ۀتشک  وت 

ناشفیم کشا  رصب  هتشذگ ز  مرج  رب 

ینیسح راوخمغ  وت  هظحل  نیا  زک  شاب  شوخ 

ام مرک  شیپ  هب  تسین  هنگ  وت  مرج 

ینیسح رابرد  هب  هدنهانپ  وت  اریز 

هب دنشخبب  هک  رگ  دوش  هچ  مثیم » »
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تّرح

ینیسح راکهنگ  دبع  نامه  وت  اریز 

----------

ییادخ رح  رگد  وت  یحایر  رح  يا 

ییادخ رح  رگد  وت  یحایر  رح  يا 

ییاده حابصم  دیحوت ز  هنیآ  کی 

رون رد  هدش  لخاد  تملظ و  زا  هدش  جراخ 

ییادج شیوخ ، زا  ییام و  مدق  هب  اترس 

وا هپس  دیزی و  راتفرگ  زورید 

ییادهش ماما  شوغآ  رد  زورما 

نمشد فص  زا  تندمآ  نورب  شاداپ 

ییادف تسود  مدق  كاخ  هب  هک  سب  نیا 

زورما هک  مان ، بدا  هب  يدرب  همطاف  زا 

ییام ِردام  ِمرک  اطع و  لومشم 

دیاب هک  زورما  يدش  ام  بختنم  وت 

ییاشگب ار  دوخ  ۀنیس  الب ، ریت  رب 

دنیشنب تیازع  هب  ردام  هک  میتفگ 

ییاعد هفرط  نیا  قیال  وت  هک  میدید 

انامه قرغ ، دوش  رحب  رد  هک  هرطق  نوچ 

ییادخ نوخ  يدش ، قرغ  ادخ  نوخ  رد 
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يدرگنزاب رگد  دنتفگ  همه  یتقو 

ییایب درک  اعد  درک و  تهگن  ارهز 

هرامه هک  ناتسب  همطاف  زا  ددم  مثیم »! »

ییارسب رح  رب  هیثرم  نورد ، زوس  اب 

----------

هدش رپ  قح  زا  یلاخ و  دوخ  يا ز 

هدش رپ  قح  زا  یلاخ و  دوخ  يا ز 

هدش رح  نارازه  تراتفرگ  يا 

يدش ام  ّرح  زورما  ام ، ّرح 

يدش ایرد  رد  قرغ  يدوب  هرطق 

میا هدرک  تباطخ  ام  يدش و  ام 

میا هدرک  تباتفآ  يدوب  هرذ 

ایب دز ، تیادص  يرسا  هجاوخ 

ایب دز ، تیادص  ارهز  مردام 

تردام دیرگ  وت  رب  متفگ  هک  نیا 

ترطاخ ام  زا  درزآ  ببس  یب 

يا هدیجنر  ام  مشخ  زا  تهج  یب 

نیرفن وت  مدرک ، اعد  نم 
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يا هدید 

تسا تفأر  نیع  تسود ، رب  ام  مشخ 

تسا تمحر  تسا و  تمحر  تسا و  تمحر 

منک تلصو  دوخ  هب  ات  مدرک  مشخ 

منک تلصفرس  قشع  باتک  رد 

وت هب  مدروخرب  هک  لوا  نامه  زا 

وت مدرب ز  لد  شیوخ  هاگن  اب 

ار وت  زاورپ  زاغآ  زا  مدید 

ار وت  زان  مرخ  یم  تداهش  اب 

تسام نوخ  رگید  وت  كاپ  نت  رد 

تسام نویدم  ادخ  ات  تجورع  نیا 

دیشک ترای  بناج  ام  هبذج 

دیشک ترادلد  يوس  دوبر و  لد 

تسوت مار  تداهش  ماب  ریاط 

تسوت مارحا  هماج  وت  نشوج 

ام رح  يدرک  هدنیاپ  ار  قشع 

ام رح  يدرک  هدنز  ار  تیرح 

یتسین یحایر  رح  رگد  وت 

یتسیک یناد  چیه  ییام ، ّرح 

مینک یم  تنورد  زوس  زا  بآ ،
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مینک یم  تنوخ  يایرد  يا ، هرطق 

يا هدنمرش  ام  نوچ ز  ام  همه  يا 

! يا هدنکفا  ریز  هب  رس  دنلبرس و 

دنخب دوخ  تخب  هب  نک  رتمک  هیرگ 

دنلبرس يدنلبرس ، يدنلبرس ،

يا هدروآ  بآ  کشا ، اب  مرح  رد 

يا هدروآ  بابر  رهب  زا  هیده 

دنک تبات  یب  هیرگ  ات  نک  شوگ 

دنک تبآ  شطعلا  ياه  هلعش 

کشم دننام  اه  همیخ  رود  شود 

کشا تخیر  یم  رحس  ات  اقس  مشچ 

بآ دیدرگ  هتخوس ، عمش  وچمه 
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بابر لفط  رب  تخیر  تلجخ  کشا 

دنتخوس دنتخوس و  مناکدوک 

دنتخود اقس  تسد  رب  دوخ  مشچ 

هدش ییایرد  کشا  زا  اه  همیخ 

هدش ییاقس  مرگ  بنیز ،  مشچ 

میا هدرک  تلوبق  ام  يدرک  هچ  ره 

میا هدرک  تلوسر  دالوا  فقو 

دوب هنشت  تهاپس  نوچ  يراد  دای 

دورو ماگنه  میداد  ناشبآ 

دنا هتسب  ام  رب  بآ  نانیا  هچ  زا 

دنا هتسکشب  ارم  لافطا  بلق 

تفنش ار  ام  هصق  ام  زا  مثیم " "

تفگ هچ  نآ  تفگ  ام  لاح  نابز  زا 

----------

رتراک هنگ  قلخ  همه  يا ز 

رتراک هنگ  قلخ  همه  يا ز 

رترافغ وت  دوبعم  تسیک ز 

هانگ هوک  همه  دش  رگا  ملاع 

هاکرپ زا  مک  تسوا  مرک  اب 

رتشیپ ایب  شیپ  ایب  شیپ 
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رتشیب ّرح  وت ز  هانگ  تسین 

تشگزاب شیور  هب  هبوت  رد  ّرح 

تشگزاب ادخ  شوغآ  رد  درک 

نید هوک  هنگ و  هوک  همه  اب 

نیسحلا باب  هب  هدنهانپ  تشگ 

درب داد  شهر  هک  شماما  هب  ور 

درب داب  دش و  هاک  هنگ ، ِهوک 

درک زاب  وا  رب  مشچ  ادخ  مشچ 

درک زاب  ور  يو و  زا  دیشک  زان 

يدش تیاده  هتشگمگ  همه  ياک 

يدش تیالو  ّرح  يدمآ و 

ام ّرُد  يدش  لاح  يُدب ، گنس 

ام ّرُح  ایب  تفگ  یم  همطاف 

هنگ مرج و  همه  اب 
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وت روج  و 

وت رود  دنز  لاب  ادخ  وفع 

دنرخ یم  ار  وت  زان  یلع  لآ 

دنرب یم  ادخ  شیپ  ار  وت  نوخ 

ندب زا  اهر  حور  يا  نک  رخف 

نم ّرح  ینم  ّرح  ینم  ّرح 

هتساوخ ار  وت  نوخ  ادخ  نوخ 

هتساوخ ار  وت  نوگلگ  هرهچ 

ام رادیرخ  هدنشورف  وت  يا 

ام رادلد  وت  ِتسد  رس  هب  لد 

ینم يادخ  بوبحم  هک  شاب 

ینم يادهش  مامت  ّرح 

منم دریذپ  راک  هنگ  هکنآ 

منم دریگب  تسد  ار  وت  هکنآ 

! ایب ینیسح ، تسباپ  هک  لاح 

! ایب ینیسح ، ِتسد  هدب ، تسد 

ام ریوصت  وت  ریوصت  هدش  يا 

ام ریشمش  وت  ام و  ادخ  تسد 

وت يور  دوش  خرس  نوخ  هک ز  ات 

وت يوگاعد  تسارهز  ترضح 
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همه ياعد  تسوت  رس  تشپ 

همطاف ام  ردام  اب  وت  رجا 

----------

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  يا 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  يا 

نیسح نک  مهگن  یهلا  مشچ 

هدمآ هار  راتفرگ ز  ّرح 

هدمآ هاگن  مین  کی  یپ  رد 

ارم دز  ادص  رون  مُدب  ران 

ارم دز  ادص  رود  زا  وت  مشچ 

وت ریجنز  هب  هتسب  نم  لد  يا 

وت ریت  رپس  ْهنیس  هدش  ّرح 

تفرگ متسد  همطاف  ِمرک  ات 

تفرگ متسه  دمآ و  هار  قشع ز 

زا ررش  دز  ارم  شود 
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شوج هنیس 

شوگ هب  دمآ  وت  لفط  ِشطعلا 

متخود ناور  بآ  رب  هک  مشچ 

متخوس متخوس و  متخوس و 

دش بات  رد  بت و  رد  منت  ناج و 

دش بآ  مرگج  ایرد  لد  نوچ 

ما هدنز  ات  همطاف  رسپ  يا 

ما هدنمرش  هدنکفارس و  راز و 

بآ يایرد  لد  زا  ما  هدمآک 

بابر يارب  هدرواین  بآ 

ما یتفریذپ  فطل  زا  هک  لاح 

ما یتفگ  ّرح  يداد و  نم  هب  هبتر 

هدب ملادم  شیوخ  ِمرک  زا 

هدب ملاصو  ِنادیم  تصخر 

ینک میاقب  هک  هد  انف  مکح 

ینک میادف  شیوخ  مدق  رد 

منتفر ِمد  هک  ات  هدب  نذا 

منت مخز  يور  يراذگب  اپ 

نم دای  ینک  گرم  مد  وت  رگ 

نم دالیم  هظحل  دَوب  گرم 
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----------

نارفغ يایرد  ادخ ، وفع  رهظم  يا 

نارفغ يایرد  ادخ ، وفع  رهظم  يا 

ناسحا دوج و  مه  تنمشد  اب  وت  راک  يا 

مهایس ور  مهانپ ، یب  مریسا ، ّرح 

مهانگ راب  نامسآ ، زا  تسا  رت  نیگنس 

الوم تسا ، كاخ  مرس  تهاگرد  كاخ  رب 

! الوم تسا ، كاپ  نم  تاذ  اما  مدرک  دب 

يداد بآ  ار  مرکشل  تفطل ، تسد  اب 

يداهن ّتنم  نم  هب  يدرک  مرک  لّوا ، ز 

مدوپ رات و  زا  دشک ، رس  تلجخ ، دایرف 

مدوب هدروآ  بآ  وت  رب  مه  نم  شاک  يا 

تخوس یم  سای ، غاب  وچ  یبآ ، یب  بشید ز 

هب مبلق ،
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تخوس یم  سابع  تلجخ  کشا 

مبابک هدرک  ترغصا ، کشخ  ياه  بل 

مبابر زا  تمایق  حبص  ات  هدنمرش 

تهایسور دبع  يور  رب  شکب  یتسد 

تهاگن کی  اب  موش ، رح  دیاب  زورما 

مدید ران ، دلخ و  نیب  ار ، دوخ  زورما 

مدید رای  وس  نیا  هناگیب ، همه  وس  نآ 

مدیهر خزود ، شتآ  زک  ادخ ، رکش 

مدیزگرب ناناج  لصو  مناج ، لذب  اب 

ار ناهن  فطل  نایع ، يزاس  رگ  هظحل  کی 

ار ناهج  قلخ  ینک ، یم  رح  هگن  کی  اب 

ینیع هجو  ار ، ادخ  يا  تهاگن  کی  اب 

ینیسح رح  دوش  یم  يدیزی ، رح 

نیسح ماما  باوج 

ینیسح ّرح  رگد  وت  یحایر ، رح 

ینیسح ّرُد  فرش  راثیا و  رحب  رد 

تهار عمش  مفطل  دوب  لّوا  زور  زا 

تهانگ هوک  دش  قرغ  موفع  رحب  رد 

يدرک زاب  وس  نیا  هب  ار  ینیسح  مشچ 

يدرک زاورپ  ادخ ، ات  دوخ  زا  هظحل  کی 
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متفرگ ار  تتسد  شیوخ ، هاگن  کی  اب 

متفرگ ار  تتسه  هرابکی  يوش ، ام  ات 

منیملاع يادخ  وفع  رهظم  نم 

منیسح نم  اّما  تسا  نیگنس  وت  مرج 

دراذگ اهنت  ار ، تسود  مفطل  هک  اشاح 

دراذگ او  نمشد  لیخ  نایم  ار  وا 

یتفرگ ایرد  نماد  رد  اج  هرطق ، نوچ 

یتفرگ ارهز  مردام  مان  ز  تمرح ،

رح يا  دش  او  تناج ، ياپ  زا  مصخ ، ریجنز 

دش اضما  تَیدازآ ، نم ، تسد  اب 
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رح يا 

ییادخ نوخ  رد  هداتفا  ةرطق  وت 

ییام ّرح  وت  ایب  ییارهز ، ّرح  يا 

تیادص زا  دیزرل  هک  ملفط  نامه  یتح 

تیاعد دیوگ  همیخ و  رد  بل  هدوشگب 

رح يا  مدیشخب  ار  وت  مرج  نم  هن  اهنت 

رح يا  مدیشوپ  تنت  رب  تداهش  تخر 

يریگتسد وت ، زا  میدرک  مرک  زا  ام 

يریگب ار  مثیم »  » تسد رشحم  زور  ات 

----------

لیعامسا هاش  هک  مدینش  نیا 

لیعامسا هاش  هک  مدینش  نیا 

لیلج ردق و  دنلب  رایرهش 

بیصن تشگ  شیالبرک  رفس 

بیرغ نیسح  رئاز  دوش  ات 

داتفا ّرُح  ربق  هب  شراذگ  نوچ 

دای شهانگ  تّدش  زا  درک 

تسا رای  هتشک ي  هچ  رگ  ّرُح ، تفگ 

تسا راوشد  شاطخ  ِوفع  کیل 

هتسب هر  لوتب  لجن  هب  وا 
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هتسکشب لوسر  لآ  لد 

نیا تسا  نیِد  ریز  رشح  فص  ات 

نیا تسا  نیسح  نتشُک  ثعاب 

هاش يا  یفراع  تفگ  شخساپ 

هانپ درب  میرک  يوس  هب  رح 

هداد شتداعس  ارهز  لجن 

هداد شتداهش  تارب  دوخ 

دینک ربص  باوج : رد  هش  تفگ 

دینک ربق  شبن  هکنیا  تسا  رتهب 

كاخ شمسج  دوب  هدیدرگن  رگ 

كاپ وا  نماد  هتشگ  هنگ  زا 

مجع ویدخ  نآ  نامرف  هب  سپ 

مد نآ  دنتفاکش  ار  رح  ربق 

ارهز فسوی  ِرای  نآ  دوب 

ارمح هلال ي  وچمه  شندب 

گربلگ نوچ  مامت  شوضع  وضع 

گرم هظحلز ي  رت  هزات  اه  مخز 

مالسا دهاجم  نآ  رس  رب 

هک یلامتسد 
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ماما دوب  هتسب 

دوب شراقو  تّزع و  دهاش 

دوب شراختفا  جات  نانچمه 

زاب ار  نآ  دینک  اتفگ  هاش 

زاجح رخف  راگدای  دوب  هک 

زاب دش  ات  دای  هدنز  نآ  مخز 

زاب شنیبج  زا  يراج  نوخ  تشگ 

رگد لامتسد  دنتسب  هچ  ره 

رس نآ  زا  دش  ناور  نوخ  رتشیب 

تسادخ نوخ  لادم  نیا  تفگ  هاش 

تسادهّشلا دّیس  ِّيراگدای 

شکاپ رس  رب  دیدنب  زاب 

شکاخ رب  مالس  دورد و  يا 

دنتسر همه  کش  دیدرتز و  نوچ 

دنتسب ار  لادم  نآ  شرس  رب 

دنب دمآ  هرابود  شکاپ  نوخ 

دنخبل دز  دیهش  نآ  ایئوگ 

تسا نم  هاج  لالج و  ناشن  نیاک 

تسا نم  هانگ  ششخب  دنس 

درک ملوبق  همطاف  رسپ 
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درک ملوسر  ترتع  رب  لصو 

ششوپ اطخ  تنیط  زا  یهز 

ششوغآ رد  اج  داد  ارم  هک 

درک میاطع  نتخاب  ناج  ضیف 

درک میاعد  همطاف  شردام 

داد میوضو  نوخ  جوم  رد  قشع 

داد میوربآ  ساّبع  شیپ 

دنخبل ماتروص  هب  مماما  دز 

دنلب درک  كاخ  يور  زا  مرس 

تسود يا  يدش  ُرپ  تسود  زا  تفگ 

تسود يا  يدش  رح  قرف  ات  ياپ 

وت هب  داهن  رح  مان  تردام 

وت هب  داب  هتسجخ  رح  تیسن 

ّرُح يا  يدمحا  دنزرف  رای 

رح يا  يدّمحم  لآ  ّرح 

تسارس هحیدم  ار  وت  ام  مثیم » »

تسارهز مردام  دزن  وا  رجا 

----------

ّرح ترضح  لیوط  رحب 

(1  ) دنب ّرح  ترضح  لیوط  رحب 
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تشگ و نایع  هدنزورف  دیشروخ  هک  اروشاع  زور 
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رّونم ز

دوخ یئارآ  فص  هب  رگشل  ود  تشگ ، ناهج  کلم  ۀمه  شغورف 

، مّرحم هام  نیا  رد  هک  مّلسم ، دوب  همه  هب  مّمصم ، تشگ 

شداتف راتفرگ  ّرح  نانچ  راربا ، هش  لتق  هب  هتسب  رمک  دعس  رمع 

، رابرهگ گشا  خرب  تخیر  ورف  راکیپ ، ۀصرع  نآ  رد  هزرل  ندب  هب 

هپس بلق  بسا ز  دناهر  رات ، بش  دننامه  زور  وا  رب  تشگ  هیس 

، راتخم دمحا  رسپ  روضح  راهطا ، ترتع  مرح  يوسب  راّفک  رکشل 

هب ار  هر  رس  متسب  هک  راکهنگ ، ّرح  منم  راّرک ، ردیح  لد  رون  يا  هک 

ار اطخ  مرج و  نیا  نم  یشخبب ز  هک  دشاب  هچ  رایسب ، رکشل  اب  وت 

راکهنگ دبع  منم  راتفرگ  ّرح  منم 

(2  ) دنب

، یهاگن هراچیب  نم  رب  ینکن  رگ  منکچ  یهاوگ ، راز  لد  هتسخ  نیزا  وت 

وت یهایس ، همان  دنک  هچ  یهانپ ، تسین  ماوت  يوک  زا  زجب 

هچ یهاش  وت  دندبع و  همه  یهام  وت  هراّیس  همه  یهانپ 

فاطلا رهظم  يا  مدمآ  زاب  يوک ن  رس  هب  یهاوخن  هچ  یهاوخب 

تسد ارم  زورما  هک  وت  یهاگن  هتسخلد  نم  رب  ینک  هک  یهلا 

لفط شطعلا  ۀمزمز  ادخب  يریذپب  مهانگ  رذع  مرک  يریگب ز 

ما هدمآ  تیوسب  مشورخ  تساوخ  رگج  مشوگب ز  وچ  دمآ  وت 

ار اپ  هداتفا ز  نم  يریگب  تسد  دوش  هچ  مشوکب  تیرای  هب  هک  ات 

راتفرگ دبع  منم  راکهنگ  ّرح  ونم 
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(3  ) دنب

بل دناشفایب ز  ّرح و  رسب  يدیشکب  شزاون  تسد  نید  هش 
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، رپ يدش  رون  زا  تملظ و  زا  يا  هتشگ  یهت  زورما  وت  هک  ّرُد 

، ریس دوخ  یتسه  زا  يدش  ریزب و  شیوخ  رس  هدنکفا  هچ  ز 

یتشگ ز هک  كاچ  لد  ۀماج  نزم  كاخ ، دوخ  رس  رب  نکم 

دحا فطل  ز  راثیا ، ةدامآ  ةدازآ  ةدادلد  قشاع  يا  وت  كاپ ، هنگ 

هیرگ نکم  راتخم  دمحا  یبن  دنزرف  ۀناخ  رد  هب  اناد  رداق 

روای ایب  تسا  نوزف  وت  ياطخ  شیاطع ز  تسا و  میرک  تیالوم  هک 

نیدب شیدنیم  شیب  نیا  زا  شاب  ام  رب  رد  ناج  وچ  شاب  ام 

ار ابع  لآ  افو  رهم و  هرز  يدومن  دونشخ  هک  شیوشت  هّصغ و 

ّرح يا  يدمآ  بوخ  هچ  ّرح  يا  يدش  ام  زا  وت 

(4  ) دنب

، مدایز تسود  يا  ربم  مداد ، وتب  لد  ادخب  مدارم  وریپ  ایآ  هک  اتفگب 

يوس تشگ  ناور  نذا و  تفرگب  مداهج ، نذا  مرک  فطل و  زا  هدب 

اغد و موق  نآ  رد  مشچ و  ناج  تسب ز  ودع  مشخ و  اب  هکرعم 

نانچ هوبنا  رگشل  نآ  رد  تخاب  خر  گنر ز  ودع  تخادنا  هلول 

نیمز داتفا  رس  تسد و  سب  داتفا ز  رظن  زا  مان  هک  داتفا  رذحلا 

هب هریت  ناهج  نوخ و  زا  رپ  تشد  رد و  نوگلگ و  همه  دش 

، تشگ نایع  هنحص  نامه  هب  تمایق  راثآ  هک  تشگ  ناگمه  مشچ 

نینچ هب  نسحا  هک  دنتفگ  همه  دش  ناور  مصخ  نت  نوخ ز  می 

نیا تبیه و  نیا  وزاب و  نیا  ورین و  نیا  تلوص و 
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تکوش و

دندید همه  ینیسح  قشع  یگنادرم و  يدرم و  نیا 

ار ادخ  ریش  ةزجعم  الب  تشد  نیا  رد 

تماهش مزع و  یهز  تمایق  هتشگ  اپب 

(5  ) دنب

شرع زا  شنت  دمآ  نتلیپ  نآ  نت  رب  سب  ریشمش ز  ریت و 

كاّفس رگشل  نآ  ۀنیک  زا  هک  كاخ  ربز  رب  ناکم  درک  نیمز 

رب كاخ  رگج  زا  رارش  كاچ  لگ  ةدرپ  نوچ  هرسکی  يدش 

زا دیشک  هلان  یلع  نبا  نیسح  .كالفا  ۀنیس  زا  رس  دروآ 

ناور راّدغ  ملاظ  یسب  درک  ریس و  دب  هپش  نآ  فصب  دز  رگج و 

کشرس تخیر  ورس  هدازآ  ّرح  زا  تفرگب  وناز  رس  رب  رقس و  رد 

راکادف ّرح  يدش  راداد  ِهر  يادف  تسود  يا  هک  تفگ  ورصب  زا 

يدش راتخم  ربمغیپ  یماح  يدش  راثیا  بتکم  ورهار  يدش 

هچ رگ  يدش  رای  افو  هار  زا  وت  رای  یب  نم  اب  يدش  رایغا  رود ز 

ّرح و ار  وت  دیمان  وت  مام  يدش  راتفرگ  راوخنوخ  رگشل  نیا  رد 

ار ام  يرای  فرش  تیادخ  داد  نازا  يّرح  ناهج  ود  ره  رد  وت 

ّرح يا  يدش  رپ  قح  ّرح ز  يا  لد  يدش  رح  رگد 

----------

نیسح ای  میاپ  تسد و  تلجخ  ریجنز  رد  هتسب 

نیسح ای  میاپ  تسد و  تلجخ  ریجنز  رد  هتسب 
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نیسح ای  میاشگ  لکشم  یسک  وت  زا  ریغ  تسین 

ماوت راکاطخ  ّرُح  نم  مشچ ، ار  ادخ  يا 

نیسح ای  میاطخ  زا  ار ، ادخ  نک  یشوپ  مشچ 

فطل و می  يا  میاطخ  مرج و  همه  اب 
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مرک

نیسح ای  میاطع  دّیما  وت  يوک  رد  تسه 

هدب مهار  تا ، هناگیب  مدش  تلفغ  زا  هچ  رگ 

نیسح ای  میانشآ  میانشآ  میانشآ 

مدمآ متشذگ ، رکشل  يرالاسهپس  زا 

نیسح ای  میاس  وت  رادملع  ياپ  رب  هرهچ 

ار وت  هار  رس  متسب  یمن  مدرم  یم  شاک 

نیسح ای  میاپ  ود  ره  دش  یم  عطق  لّواز  ای 

شخبب ار  مهانگ  لّوا  تردام  ارهز  ناج 

نیسح ای  میادف  نک  تقشع  يوک  رد  نآ  زا  دعب 

نم دنب  زا  دنب  غیت ، اب  ودع  دزاس  ادج  رگ 

نیسح ای  میادج  ینآ  دنک  دناوتن  .وت  زا 

تازع رد  دیرگب  ردام  ارم  يدومرف  هک  يا 

نیسح ای  میازع  رد  دیرگب  ردام  مدمآ 

تسالب غیت  مد  زا  مخز  قشاع  موضع  وضع 

نیسح ای  میاعد  نک  ددرگ ، هراپ  دص  منت  ات 

نیشتآ ياون  زوس و  ناج  راعشا  نینچ  اب 

نیسح ای  میازج  يادرف  هب  مثیم )  ) عفاش

----------

میوش رپ  ادخ  زا  ات  دییایب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3125 

http://www.ghaemiyeh.com


میوش رپ  ادخ  زا  ات  دییایب 

میوش رح  افو  قشع و  راثیا و  هب 

میوش ییادخ  مه  اب  دییایب 

میوش ییالبرک  ات  میشوکب 

ولگ نوخ  هب  ار  لد  مییوشب 

وربآ خر  هب  نوخ  زا  میریگب 

میوش ارهز  رح  ات  دییایب 

میوش ارحص  شقن  نوخ ، ِقرغ  نت 

مدش رُد  همه  مدوب  گنس  رگا 

مدش رح  هر  كاخ  هک  ور  نآ  زا 

درف هچ  عمج و  هچ  قیالخ  مالس 

درمدار نآ  رب  نادیهش  مالس 

نیعرون لد و  عمش  تسوا  ارم 

نیسح ّرح  دیدرگ  هظحل  کی  هک 
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درک زاب  رپ  هظحل  کی  هک  اتفگش 

درک زاورپ  دنوادخ ، ات  دوخ  ز 

رُد وچ  شیور  هب  تلاجخ  زا  قرع 

ُرپ دنوادخ ، زا  دوخ و  زا  یهت 

ور تشپ و  فک ، هب  هتفرگ  ار  رپس 

وربآ شا  ینامیشپ  کشرس 

بابک ناماک  هنشت  مغ  زا  شلد 

بآ هدروآ  کشا  زا  لافطا ، رب 

نیسح اپارس  هتشگ  هتسر  دوخ  ز 

نیسحای زا  رپ  شوضعوضع  همه 

همزمز نیا  هتسهآ  تشاد  بل  هب 

همطاف فسوی  يا  نک  موفع  هک 

هدب مباوج  امرفم ؛ مباوج 

هدب مباوص  شخبب و  مهانگ 

تردام هتسکشب  يولهپ  هب 

ترد رب  دوب  مدیما  مامت 

ینک مّرُد  وت  متخس  گنس  رگا 

ینک مّرُح  فطل ، زا  مراتفرگ ،

منک یهلا  ار  دوخ  هک  نک  مرک 

منک یهاوخرذع  وت  سابع  ز 
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راظتنا مشچ  دوب  ار  هظحل  نیا  هش 

! رای ِرای  هدش  ياک  رب ؛ هب  شتفرگ 

دوب وت  هآ  زوس و  رگج  رد  ارم 

دوب وت  هار  هب  ممشچ  هظحل  نیمه 

دیزو تناج  هب  تیالو  میسن 

دیزی رح  هن  ینیسح  رح  وت 

يا هدوب  ام  تدالو ز  زا  شیپ  وت 

؟ يا هدوب  ادج  ام  زا  يدنچ  ارچ 

منک تیادف  هر  نیا  رد  ات  ایب 

منک تیادج  دوخ  زک  تسا  لاحم 

يدمآ نیِد  هوک  دصود  اب  رگا 

يدمآ نیسح  روضح  رد  مغ ؟ هچ 

ما هدیشخب  وت  هانگ  اهنت  هن 

ما هدیشوپ  مشچ  وت  مرج  زا  هک 

ینم رای  سابع ، وچ  سپ  نیا  زا 

ینم رانک  یبقع  ایند و  هب 

نیسح زا  همه  تدوجو 
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ُرپ تسا 

رح وت  يرح  وت  يرح  وت  يرح  وت 

يدش ییادخ  رسات  ياپ  زا  وت 

يدش ییادف  ام  يرای  رد  وت 

ترخآ ۀظحل  دَوب  ات  ورب 

ترس ارهز  دنزرف  ناماد  هب 

تسوت يوگاعد  ارهز  هظحل  نیمه 

تسوت يوگانث  ملاع  هک  مثیم »  » هن

----------

میایرد هب  يدرک  لصتم  مدوب  هرطق  ایادخ 

میایرد هب  يدرک  لصتم  مدوب  هرطق  ایادخ 

میایند ماد  زا  تتمحر  تسد  دروآ  نورب 

متسج ار  رای  يوک  هک  مدوب  يا  هراوآ  نآ  نم 

میادیپ درک  الوم  هک  مدوب  يا  هتشگمگ  ای  و 

مرود دنک  دوخ  فطل  هاگرد  زا  هکنآ  ياج  هب 

میالوم داد  مهانپ  تفریذپ و  درک و  ادص 

هدنزارب ّرح  مان  زورما  زا  نم  رهب  دوب 

میارهز ّرح  رگید  هک  سب  مراختفا  انامه 

شنابرق راب  نارازه  مناج  نت و  تسد و  رس و 

میاپ زا  زاب  تراسا  ریجنز  درک  الوم  هک 
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مناد یمن  برای  متلجخ  کشا  قرغ  اپارس 

میاشگب سابع  يور  رب  هنوگچ  دوخ  مشچ  هک 

بنیز ارم  دشخب  یم  هک  مراد  نیقی  مراد  نیقی 

میامیس نوخ  زا  هدش  رپ  نماد  هک  دنیب  رگا 

رجنخ هزین و  ریت و  ات ز  ارهز  نبای  نک  اعد 

میاضعا هدیشاپ  دوش  مه  زا  تربکا  ياج  هب 

ار مهانگ  یشخب  مرک  زا  دیاش  هک  متفگ  دوخ  هب 

میاج یهد  یم  تبیبح  دزن  رد  هک  متسنادن 

« مثیم  » نک هبوت  سک  يور  رب  هبوت  باب  هتسبن 

دروآ دوخ  يوس  هبوت  باب  زا  ارم 
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میاقآ

----------

رد هدش  یهورگ  گنج  ۀکرعم  الب  برک و  دش  هک  روشاع  زور 

رد هدش  یهورگ  گنج  ۀکرعم  الب  برک و  دش  هک  روشاع  زور 

رب هدش  یهورگ  گنن  رد  هدش  یهورگ  زارفارس و  راثیا  بتکم 

گنچ ادخ  لبح  رب  هدز  یهورگ  گنهآ  مه  دیحوت  نتشک 

رون بلاط  یکی  تسا  دیزی  رای  یکی  تسا و  نیسح  رای  یکی 

رد دزرل و  شنت  هک  رح  یلو  تسا  ران  یپ  رد  یکی  تسا 

میویپن هللاو  هک  تفگ  دوخ  هب  تسا  میحج  تسا و  تشهب  نیب 

ِمرح يوس  هب  تخات  سَرف  رادلد و  بناج  مور  ران ، يوس  هب 

ارم راّرک ، ردیح  رسپ  روضح  تفگ  نینچ  راتخم ، دمحا 

.ار ادخ  دوج ، مرک و  وفع و  رهظم  يا  نک  وفع 

مدرد نامرد  ییوت  مدرک  هبوت  ناج  نیسح 

مدربن ِنذا  هدب  مدرگب  تنابرق  هب 

مود دنب 

نک مهگن  نک  مهگن  متسه  وت  راکهنگ  ّرح  نم  همطاف  رسپ 

تراز رهاوخ  ردپ و  دج و  ردام و  وت و  متسه ز  وت  راتفرگ  هک 

، متسب وت  هب  هر  رس  هک  متسخ  وت  كاپ  لد  هک  متسا  لجخ 

زا یهد  ات  دوش  هچ  ملالم  کشا  رب  تلجخ و  رب  نم و  رب  رگنب 

فسوی يددم  ملاب  رپ و  هتسکش  هک  ملاتق  نذا  مرک  فطل و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3131 

http://www.ghaemiyeh.com


وت ملابب  شیوخ  رب  وت  ناسحا  هک ز  ارهز 

ییافش مخز  ره  هب  وت  یئاطع  دوج و  می  وت  یئاشگ  هدقع  لدز 

هچ ییارسود  لوسر  ارهز و  لد  زیزع  وت  ییاود  درد  ره  هب  وت 

تداهش نذا  دوش 
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؟ ار اپ  هداتفا ز  نم  يریگب  تسد  یهد و 

مداهن رس  تیاپ  هب  مداد  وت  رب  لد  نیسح 

مداهج نذا  هدب  مداتف  اپ  زا  نیبب 

مّوس دنب 

ربکا یلع  وچمه  ارو  تفرْگب  مه و  زا  دوشگ  شوغآ  همطاف  رسپ 

ینیسح ّرح  رگد  وت  ّرح  ایا  هک  شزاون  دوْمنب  رب و  رد  دوخ 

يارهز ربمغیپ و  ةدیدنسپ  وت  ینیع  ود  رون  ارم  سابع  وچ  وت 

راکادف ّرح  رگد  وت  ینیسح  رای  رگد  وت  یلوبق  وت  یلوبق  وت  یلوتب 

ناماد هب  هداتفا  هرطق  نامه  وت  ییادهش  زا  رگد  وت  ینیسح 

رب مهدب  تداهج  هب  متسرفب  تدارم  فطل  زا  مهد  ییادخ  نوخ  می 

ِدنزرف يرای  ینک  هک  تداهش  راثیا و  تزع و  فرش و  لادم  وت 

.ارارس ود  ِلوسر 

ییافطصم رای  وت  ییام  ّرح  رگید  وت 

ییافو اب  ّرح  وت  یئافص  اپ  ات  رس  وت 

مراهچ دنب 

لضفلاوبا وچ  دش  ناور  رارک  ردیح  رسپ  زا  داهج  نذا  تفرگ  وچ 

هک دییرگب  راّدغ  مدرم  يا  هک  داد  ادن  راکیپ  ۀصرع  يوس  رادملع 

امش دیتسکش  دهع  یلع  لآ  اب  هک  دیتسا  درخ  یب  بجع  دیتسپ 

يوس هب  نکیلو  دیدومن  درم  نیا  زا  توعد  همه  دیتشون  همان 

، دیدیشک ریشمش  همه  شیورب  دیدوشگ  هنتف  ِرد  هنیک  زا  همه  وا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3133 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا بآ  یطحق  وا  ۀمیخ  رد  هک  دینیبب  دییایب و  دیدیزی ؟ رای  ارچ 

؟ دیتسپ همه  نیا  ارچ  تسا  بابک  زین  شطع  زوس  زا  شکدوک  لد 

همه نیا  ارچ 
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مشخ زا  یبن  دریگب  هک  يزور  دیسرتب ز  دیراوخ ؟

.ار امش  نابیرگ 

تساتکی تّجح  نیسح  تسارهز  فسوی  نیسح 

؟ تسارحص هب  هنشت  ارچ  تسالوم  همه  رب  نیسح 

مجنپ دنب 

غیت ررش و  اپ  ارس  تشگ  رگج و  زا  دعر  وچ  دیشورخ  هاگان  هب 

نید يرای  یپ  راوخنوخ  ِرگشل  نآ  رب  تشگ  رمک و  زا  دیشک 

هب دمآرب  دایرف  همه  زا  رس و  تسد و  نت و  تخیر  رو و  هلمح 

رارکردیح رگم  تسا  نیا  هک  راکمتس  موق  نآ  زا  مد  ره  کلف 

همه هب  هتفرگ  مشخ  ای  رادملع و  سابع  هدمآ  فک  هب  غیت  ای  و 

تزع نیا  تبیه و  نیا  تریغ و  نیا  تلوص  یهز  راداد ؟ قلاخ 

.ار افو  قشع و  نیا  تماق و  نیا  تکوش و  نیا  و 

روای هدش  ار  نیسح  روالد  ّرح  یهز 

رس نت و  هدرک  ادج  رگشل  هب  هلمح  دنک 

مشش دنب 

هلمح یسب  دندومن  هابور  وچ  راوخنوخ  رگشل  نآ  هک  سوسفا  یلو 

شقن شنت  راب  ررش  ریشمش  هب  راکیپ  فص  رد  نایژ  ریش  نآ  رب 

یلع نبا  نیسح  همیخ  زا  هک  تشگ  نید  هر  رد  ادف  تشگ  نیمز 

گنت دوخ  ربکا  یلع  وچ  شیور  هب  دنکفا  هگن  شیوس  هب  تخات 

هب يّرح  وت  تفگ  رس و  هب  شداهن  تسد  رب و  هب  شتفرگ 
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یلع نبا  نیسح  هک  انامه  تفگ  ّرح  وت  هب  ردام  هک  هنوگنامه 

دحا يادخ  دونشوخ  وت  مّدج ز  ردام و  ردپ و  تلوبق  درک 
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.ار ام  مثیم »  » وکن ِمظن  نیا  هب  رجا  دهد  دوبعم ، رداق 

تیاپ كاخ  نم  رس  تیادف  مناج  نیسح 

تیالو رهم و  نم و  تیارب  زا  مریمب 

----------

درک رپ  ار  اج  همه  شروش  هک  روشاع  زور 

درک رپ  ار  اج  همه  شروش  هک  روشاع  زور 

درک روخ  ناجب  هنخر  نیمز  كاخ  زا  هلعش 

درک رصنع  راچ  رتخا و  تفه  لد  رب  نوخ  هلان 

درک ّرح  ناج  لد و  دصق  دمآ و  قشع  ریت 

تفاتش ریدقت  هّلچ  زا  هک  ریت  نآ  يرآ 

تفاکشب ار  وا  لد  نمشد  همه  نآ  لد  رد 

دندید شناجب  هشعر  یلو  هوک  نوچ  دوب 

دندید شناور  يوس  ره  هب  کشا  میرد 

دندید شنازخ  گرب  زا  رتدرز  خر ، رهم 

دندید شنامک  وچ  رّکفت  هب  تماق  ریت 

دیزرو یم  قح  هب  قشع  فرط و  ره  شلطاب 

دیزرل یم  تفص  کشا  دوخ  می و  شناگدید 

لاؤس هنوگ  نیا  یکی  شنایرگشل  زا  درک 

؟ لامک هوک  يا  نت  هب  تداتف  هزرل  هر  هچ  زک 

؟ لاتق زور  دوب  هک  عجشا  هک  دنسرپب  رگ 
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لاحلا یف  ناعاجش  نیب  ار  وت  مان  مرب  یم 

میجر وید  مفرطنیا  فرطنآ و  روح  تفگ :

میحج تسا و  نانج  نیب  ملد  هک  مزرلن  نوچ 

ران هرسکی  مفرطنیا  رون ، هرسکی  فرطنآ 

راخ هرسکی  مفرطنیا  لگ ، هرسکی  فرطنآ 

رات بش  وس  نیا  هدنزورف و  حبص  فرطنآ 

راسی لها  مفرطنیا  نیمی  لها  فرطنآ 

منکن نارین  هب  يور  ما  یتنج  ادخ  هب 

منکن ناناج  هر  ردناج  نداد  زا  یمیب 

زا دعر  وچ  تخات  ناهگان 
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رون هب  تاملظ  لد 

روش همه  قوش و  همه  قشع و  همه  رس  ات  ياپ 

روضح ضیف  زا  رختفم  دوخ و  راک  زا  لجخ 

روفغ دنوادخ  تاذ  ۀنیآ  يا  تفگ 

منم هدنهانپ  وت  يوس  هب  همه  هانپ  يا 

منم هدنمرش  ةدنب  یئوت  هدنشخب  هاش 

گنت وتب  متفرگ  هار  رس  هک  سکنآ  منم 

گنس ار  تبلق  ۀشیش  مدز  هک  سکنآ  منم 

گنرلگ میور  هدش  تمادن  کشا  زا  لاح 

گنز الوم  يا  نم  بلق  ۀنیآ  نک ز  كاپ 

اطخ مرج و  هنَگ و  راب  همهنآ  نم و  نیا 

اطع فطل و  مرک و  دوج و  همهنیا  وت و  نیا 

دیشوپ ناناج  رد  كاخب  هرهچ  ردقنآ 

دیشوک عّّرضت  هب  الوم  رب  رد  ردقنآ 

دیشون نایرگ  ةدید  زا  لد  نوخ  ردقنآ 

دیشوج ندازی  تمحر  ۀعساو  ِمَی  ات 

دوشگ تسد  مرک  شیپ و ز  هب  تشاذگب  ياپ 

دودز هدازآ  ةدنب  نآ  خر  زا  مغ  درِگ 

نیشنب ًالها  يدمآ  بوخ  هچ  تسود  يا  تفگ 

نیز يآ ز  دورف  هللا ، یضر  کب  ًابحرم 
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نیبم دنوادخ  هبوت  ار  وت  تفریذپ  هک 

نیا زا  رترب  تتلزنم  دوب  ینامهیم و 

؟ ینامهم امب  وت  رخآ  هن  هیرگ  اب  تفگ :

؟ ینابرق متس  غیت  زا  يوش  دیاب  هچ  ز 

منک راکیپ  فص  رد  ور  هک  نامرف  نذا 

منک راثیا  وت  لافطا  وت و  ياپ  هب  ناج 

منک راز  لد  مخز  تمغ  ریت  اب  هیخب 

منک رادملع  سابع  طخ  زا  يوریپ 

مشاب نمیا  وت  يّالوت  روط  رد  هچرگ 

هک هب 
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مشاب نم  وت ، ینابرق  همه  زا  شیپ 

دیدرگ نادیم  بناج  ناور  تفرگب و  نذا 

دیدرگ ناوضر  ۀضور  شمدق  اب  نوخ  تشد 

دیدرگ ناطیش  رگشل  اب  هرسکی  وربور 

دیدرگ نافوط  می  مشخ و  می  نوخ و  می 

دَیرگ ناتازج  يادرفب  هدید  يا  تفگ :

دیرگ ناتازع  هب  ردام  هک  هللا  طخسَا 

دیدرک ارهز  ةدازآ  ةداز  زا  توعد 

دیدرک ارحص  هتخوس  نیا  رد  بآ  زا  شعنم 

دیدرک اربک  بنیز  لدب  نوخ  شطع  زو 

؟ دیدرک اهاط  ترتع  اب  هچ  دیناد  چیه 

شلامالام دش  نوخ  زا  لد  تسا و  نیسح  نیا 

شلافطا شطعلا  زا  هتخوس  نامسآ 

دیشک ریگناهج  غیت  تفص  دعر  ناهگان 

دیشک ریشمش  هب  هشیپ  متس  موق  نآ  زان 

دیشک ریش  نوچ  هکلهم  نآ  رد  هرعن  رگج  زا 

دیشک ریت  نامکز  شدصقب  يوس  ره  مصخ 

تفاکش رافک  رگشل  فص  تسد ، رب  غیت 

تفاتش راربا  هش  دزن  هکرعم  فص  زو 

دز نمشد  رگج  رب  هقعاص و  دش  زاب 
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دز نماد  ار  همه  شغیت  شتآ  ۀلعش 

دز نت  واپ  هنیس و  رس و  تسد و  اسب  يا 

دز نکفارب  ژه  نادرُگ  رکیپ  نیمز  رب 

تخادنا كالفا  هب  كاخ  زا  رذحلا  رذحلا 

تخادنا كاخ  يورب  نت  لهچ  هلمح  کی  هب  هک 

درک یپ  ار  وا  بکرم  یلد  هریت  ناهگان 

درک یط  هدایپ  ياپ  هپس ، بلق  رد  هار 

درک ین  ناسب  شالوم  تبرغ  رد  هلان 

درک يو  رینم  قرف  رگج و  رب  اج  غیت 

دمآ كاپ  ندب  نآ  رب  هک  هزین  اسب  يا 
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دمآ كاخ  َربِز  رب  شدق  ورس  نینزان 

مایخ يوس  نوخ  مزلق  نآ  رد  دوشگب  مشچ 

ماما يابیز  خر  دنیبب ، رود  زا  دیاش 

مالس شالوم  هب  داد  نوخب ، هتسش  بل  زو 

مانالاریخ لد  رون  نآ  هک  هاگان  دید 

شربب یمارگ  ناج  نوچ  هدمآ  مرح  زا 

شرس تسا  هتفرگب  ّتبحم  يوناز  رس 

وت نماد  رس  هتشک ، ره  رس  يا  نیسح  يا 

وت نت  یمارگ  دنام  بش  هس  كاخ  رب  هچ  زا 

وت نهاریپ  وت  مصخ  نت  هب  تشاذگن  هچ  زا 

وت نداد  ناج  ۀّصق  ار  همه  شتآ  هدز 

دنزن مدرگد  هّصق  نیا  زا  هک  هب  نآ  مثیم » »

دنزن ملاع  هب  هلعش  دنکن ، مغ  نیا  فصو 

----------

مدروآ رس  توفع  هگرد  رب  همطاف ! زیزع 

مدروآ رس  توفع  هگرد  رب  همطاف ! زیزع 

مدروآ رت  نیگنس  اه  هوک  مامت  زا  یهانگ 

مدرک تهر  دس  ار  شیوخ  لوا  زک  مّرُح  نآ  نم 

مدروآ رگشل  نارازه  نیب  نیمز  نیا  رد  ار  وت 

اما مدمآ  یلاخ  تسد  اب  لگ  هتسد  ياج  هب 
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مدروآ رپرپ  ياه  هلال  زا  رت  هراپ  دص  یلد 

تلافطا رهب  زا  مروآ  بآ  تارف  زا  ات  دشن 

مدروآ رت  مشچ  تا  هدیکشخ  رجنح  رب  یلو 

نادرگ ترس  رود  ارم ، هد  مداب  هب  نک ، مرابغ 

مدروآ رس  تراثیا  نادیم  رد  هک  نک  میادف 

مدنبلد دنزرف  ترضحم ، رد  فک  هب  ناج  هتفرگ 

مدروآ رغصا  يارب  ینابرق  هک  نک  شلوبق 

دزیر نیمز  رب  ناراب  وچ  ممشچ  زا  تلجخ  کشرس 
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مدروآ ربکا  ّیلع  رب  یهاوخرذع  نابز 

يدنکفا فطل  زا  رظن  کی  نم  رب  هک  تعاس  نیمه 

مدروآرب رپ  سرطف  دننام  مدیلاب و  دوخ  هب 

تساّبع تسد  مسوبب  مدرگ ، مخ  هک  منذا  هدب 

مدروآ ردیح  راگدای  نآ  رب  زجع  يور  هک 

مثیم دَُوب  رت  نیگنس  هوک  زا  نم  مرج  رگ  مغ  هچ 

مدروآ ربمغیپ  ترتع  ناتسآ  رب  رس  هک 

----------

داد یم  ناج  هنشت  دوب و  وا  هنشت ي  تقارف 

داد یم  ناج  هنشت  دوب و  وا  هنشت ي  تقارف 

داد یم  نادواج  رمع  نوخ  هب  بآ  هدروخن 

لج زع و  يادخ  یلوبق  تسد  هدوشگ 

داد یم  ناغمرا  هب  ار  دوخ  یتسه  نیسح 

يو یتسه  ياهب  رد  رگا  دوبن  بجع 

داد یم  ناگیار  هب  ار  دوخ  ییادخ  ادخ 

ناوج تساوخ  لیلخ  زا  قشع  خلسم  هب  ادخ 

داد یم  ناوج  روخ  هتشگ  بلطواد  نیسح 

مامت دوب  هدرکن  ار  نیبج  نوخ  يوضو 

داد یم  نامسآ  ار  شلد  كاپ  نوخ  هک 

نیب تمارک  تراغ و  هدش  هماج  جالس و 
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داد یم  نابراس  هب  ار  دوخ  متاخ  زاب  هک 

دوب تریغ  رجه  هک  اقس  هب  بآ  لالز 

داد یم  ناشن  ار  ههام  شش  كدوک  يولگ 

دیسوب یفطصم  هک  ار  یبل  ود  مترچ  هب 

داد یم  نارزیخ  بوچ  نآ  رب  هسوب  هنوگچ 

رکش هدجس ي  نوخ و  يایرد  هنشت و  يولگ 

داد یم  ناحتما  هنوگ  نیا  هک  دوب  نیسح 

رگا
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دید یم  ار  هاگلتق  کلف  ماب  ز 

داد یم  ناج  حیسم  دیاب  هبترم  رازه 

دناوخ نآرق  نوچ  ین  يالاب  هب  هدیرب ، رس 

داد یم  ناکت  ار  شرع  وا  هدنز ي  يادص 

نیسح راداد  تجح  ادخ ، وفع  رهظم 

نیسح راداد  تجح  ادخ ، وفع  رهظم 

نیسح راک  هنگ  ّرح  نم  يوفع و  می  وت 

يدز هدنخ  میور  هب  ینارب ، هکنآ  ضوع 

نیسح راّفغ  يراّتس و  ییالوم و  هک  سب 

ار وت  لافطا  لد  متسکش  هک  سک  نآ  منم 

نیسح رایسب  رکشل  اب  وت ، يوس  مدمآ 

شخبب تسا ، نوزف  هچ  رگ  مهنگ ، ارهز  نبای 

نیسح رادملع ، سابع  ربکا و  یلع  هب 

ارم دنشخبب  هک  نک  اعد  ياشخبب و  دوخ 

نیسح رارک  ردیح  همطاف و  ترضح 

ینک وفع  رگم  وت  درادن  هبوت  مهنگ ،

نیسح ران  يوس  هب  مدنربب  يراذگن 

هدب نذا  میور ، هب  يدوشگ  شوغآ  هک  وت 

نیسح راثیا  دوخ  ناج  منک ، وت  ياپ  هب  هک 

هانگ راتفرگ  هاش ، يا  ما  هدوب  نونکات 
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نیسح راتفرگ  وت  قشع  هب  هظحل  نیا  متشگ 

تارف طش  زا  ما  هدرواین  وت  رب  رگا  بآ 

نیسح رابنوخ  ةدید  زا  دَوب  متارف  ود 

نیا مثیم »  » يوزرآ دَوب ، وت  رح  وچمه 

نیسح راز  تمغ  دیرگب ز  گرم  مد  هک 

----------

ارهزلا نبای  وفعلا  مهایسور  رح  نم 

ارهزلا نبای  وفعلا  مهایسور  رح  نم 

ارهزلا نبای  وفعلا  مهانگ  دوب  نیگنس 

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

تهانپ رد  هتشگرب  شهانگ ، همه  اب  رح 

؟ تهاگن کی  هب  ار  وا  یشخبب ، دوش  ایآ 

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

مدینش شطع  گناب  تیاه ، همیخ  بشید ز 

هیرگ حبص  ات 
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مدیشک رگج  زا  هآ  مدرک ،

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

تیادف دوش  مناج  ناج ، نیسح  بل  هنشت  يا 

تیارب ما  هدروآ  بآ  دوخ  مشچ  کشا  زا 

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

هد متداعس  طخ  مهایس ، ور  هچرگا 

هد متداهش  نذا  تیادف ، منک  ناج  ات 

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

يریگب نم  تسد  ات  تیاپ  هب  ما  هداتفا 

يریگب نم  ِتسه  مه  يریگب ، نم  تسد  مه 

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

ار ترهاوخ  همولظم  منوخ  هب  منک  یضار 

ار تردارب  تسد  مسوبب  هدب  منذا 

ملوبق مرک  زا  نک  ملوتب ، زا  هدنمرش 

----------

نیسح ای  مأوت  راتفرگ  هکنم 

نیسح ای  مأوت  راتفرگ  هکنم 

نیسح ای  مأوت  راکهنگ  ِّرح 

ینک مّرُح  هک  زاب  ما  هدمآ 

ینک مّرُد  رهوگ و  مدش  گنس 
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نم تسد  زا  لد  هدرب  تهگن  يا 

نم تسه  همه  وت  مشچ  هشوگ ي 

نک زاجعا  هدمآ  ریسا  ّرُح 

نک زاب  میور  هب  یمشچ  هشوگ ي 

هدب متایح  بآ  مبل  هنشت 

هدب متاجن  وفعلا  يدّیس 

دوب وت  گنت  لد  رد  مغ  ملاع 

دوب وت  گنج  یپ  رد  نم  رگشل 

داد بآ  ار  همه  تیاطع  تسد 

داد بات  همه  باتیب  نت  رب 

دهد نت  الب  ریت  رب  هک  وت  زج 

دهد نمشد  هب  بآ  شمرک  زو 

داد ریش  دوخ  لتاق  رب  وت  باب 

ریشمش مصخ ، هب  شمرک  زا 
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داد

نیسح ای  يرجش  نآ  رمث  وت 

نیسح ای  يردپ  نآ  رسپ  وت 

بارتوب رسپ  يا  دزس  وت  زا 

بآ ماج  یهدب  نمشد  هب  هک  ات 

تا یئاقآ  وت و  يادف  هب  يا 

تا یئاقس  هدنمرش ي  وت  مصخ 

دنک مبارخ  هناخ  کلف  شاک 

دنک مبآ  وت  کشخ  بل  مرُه 

مدمآ تارف  ّطش  زا  دوخ  هچ  رگ 

مدمآ تایح  بآ  بلط  رد 

بآ هعرج  کی  مدورآ  یم  شاک 

بابر لفط  هدیکشخ ي  بل  رب 

ارم هتشک  وت  لفط  شطعلا 

ارچ مدرمن  هّصغ  نیا  زا  بشید 

مدش نمشد  هب  ماگ  مه  هک  هآ 

مدش نم  شطع  ِزوس  نیا  ثعاب 

ما هتسخ  هنگز  ارهز ! فسوی 

ما هتسب  لد  وت  فطل  مرک و  رب 

نیسح ای  يا  همطاف  رسپ  وت 
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نیسح ای  يا  همه  تاجن  کُلف 

ما هدرک  دب  وت  هب  نم  رگا  لاح 

ما هدروآ  هطساو  ار  همطاف 

شخبب يربک  هقیّدص ي  هب  ارم 

شخبب ارهز  دیهش  نسحم  هب 

دورف دیآ  دوخ  بسا  وچ  تساوخ 

دوشگ تمحر  ِرد  شیوس  هب  هاش 

ُرپ تسود  زا  یهت  دوخ  زا  هدش  ياک 

رُح هدناوخ  لزا  زور  زا  تردام 

تیب لها  بسن  یحایر  ِّرُح 

تیب لها  بت  بات و  زا  رپ  هتشگ 

يدش ادیپ  همطاف  هدش ي  مگ 

يدش ارهز  هناحیر ي  هب  لصو 

ابحرم یلب  هتفگ  یلب  هب  يا 

ابحرم یلع  نبا  نیسح  ِّرح 

هدز تیالص  قاّشع  هلبق ي 

هدز تیادص  زورما  همطاف 
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ما هدوب  تندز  ُرپ  هتفیش ي 

ما هدوب  تندمآ  رظتنم 

نک زان  نت  هب  تسود  يا  وش  حور 

نک زاورپ  همطاف  رسپ  اب 

ابحرم يدش ، سای  لگ  غاب 

ابحرم يدش ، ساّبع  هب  لصو 

يدمآ بیبح  رادید  یپ  رد 

يدمآ بیرغ  ّيرای  هب  هک  ای 

مردام نم و  هب  وت ، بدا  زا 

مرواب تندش  ینیسح  دوب 

نم رادفرط  زاغآ  زا  يدوب 

نم رای  دوخ  ندوب  زا  رت  شیپ 

تسام يّالجتز  ُرپ  تلد  هک  نیا 

تسام يّالوت  وت  تسلا  دهع 

تسام حور  رد  وت  حور  یگدنز 

تسام حورجم  ِنت  مخز  وت  مخز 

تسا نت  رب  نوزف  مخز  ارم  هچ  رگ 

تسا نم  اب  وت  ِرس  مخز  نتسب 

لامتسد نم و  تسد  وت و  مخز 

لادم هس  دوب  وت  يارب  هس  ره 
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زاب وت  لادم  وت  زا  دوشن  ات 

زارفرس يا  سک  وت  زا  دُربَن  رس 

دننکشب متس  لها  ار  وت  قرف 

دننز یم  ین  رس  رب  ارم  سأر 

كاخ هب  دتفا  وت  حورجم  نت  نوچ 

كاپ ِناج  يا  یهد  ناج  نم  ِرب  رد 

تسا همقلع  فرش  ار  تهگلتق 

تسا همطاف  نم  ردام  وت  رئاز 

رگد ینیسح  هک  ینیسح  هن  وت 

رگد ینیع  ود  رون  ار  همطاف 

دوش یم  ام  ددرگ ، امز  هک  ره 

دوش یم  امه  فاق ، نیا  رس  رب 

يدش ییالب  برک و  رگد  وت  ّرح ،

يدش ییادخ  هن ، يالب  برک و 

تسوت رادیرخ  دنوادخ  تاذ 

تسوت رابرد  رعاش  ام  مثیم » »
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----------

مدش رُپ  امشز  ارهز ! فسوی 

مدش ُرپ  امشز  ارهز ! فسوی 

مدش رُح  مدش  وت  ریسا  هک  ات 

مدز رپ  تیوس  هب  نمشد  لد  زا 

مدز رد  نیارب  هقلح  مدمآ و 

ینک ملوبق  هک  ات  ما  هدمآ 

ینک ملوسر  لآ  هر  كاخ 

نیسح ای  ما  وت  نامیشپ  ّرح 

نیسح ای  ما  وت  ناماد  هب  تسد 

ریگب متسه  همه  نکفا  هگن  کی 

ریگب متسد  همطاف  رسپ  يا 

متخاب لد  وت  هب  نیتسخن  زور 

متخانشن يدوب و  نم  لد  رد 

وت ناماد  نم و  زاین  تسد 

وت نارفغ  نم و  هانگ  هوک 

مبل رب  دَُوب  وفعلا  هلان ي 

مبنیز زا  لجخ  رشحم  فص  ات 

تسا یندید  وت  ربکا  یلع  يور 

تسا یندیسوب  وت  رادملع  تسد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3155 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نم  يوربآ  ّلُک  وت  رهم 

تسا نم  يولگ  نوخ  نم  یتسه 

؟ موش تهار  هتشک ي  دوش  یم  هچ 

؟ موش تهاپس  ياه  مدق  كاخ 

هدمآ ترد  هب  یحایر  ّرح 

هدمآ ترپ  لاب و  یب  سرطف 

هدب ملامک  شیوخ  هگن  اب 

هدب ملاب  رپ و  دوخ  مرک  زو 

تساهریشمش هغیت ي  زا  نم  لاب 

تساهریت رپس  مگنت  هنیس ي 

تسا نم  لامک  جوا  نوخ ، لتقم 

تسا نم  لاب  رپ و  تبحم  ریت 

موش رگید  سرطف  هدب ، لاب 

موش رغصا  هراوهگ ي  یطوط 
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----------

بیبح ترضح 

بیبح ارحص  نیا  رد  ترتع  يرای  رب  يدمآ 

بیبح ارحص  نیا  رد  ترتع  يرای  رب  يدمآ 

بیبح ارهز  مردام  اب  وت  رجا  کب  ابحرم 

دنا هتفگ  تبیبح  لوا  زا  هک  دوبن  ببس  یب 

بیبح ای  یبیبح  وت  یبیبح  وت  یبیبح  وت 

ارم نازیزع  نوزحم  بلق  يدرک  داش 

بیبح يربک  بنیز  تیاعد  بشما  دنک  یم 

وت اهنت و  سک و  یب  ام  نمشد و  زا  رپ  تشد 

بیبح ام  اب  نانمشد  نایم  يدرک  یتسود 

يدمآ ربمیپ  لآ  يرای  رب  دش  بوخ 

بیبح ایند  نیا  رد  ام  زا  دعب  تسین  يریخ  هک  نآز 

مردام رهم  بآ ، دشاب  هک  نآ  دوجو  اب 

بیبح اپ  رب  شطعلا  گناب  هتشگ  ممیرح  زا 

یگنشت عفد  رهب  ار  ما  هنشت  ناکدوک 

بیبح اّقس  تلجخ  کشا  ریغ  یبآ  تسین 

نم موصعم  رتخد  ینیبب  ات  ام  اب  شاب 

بیبح ایرد  بل  رب  ناج  یگنشت  زا  دهد  یم 

نم بوبحم  يرای  يارب  زک  یبیبح  وت 
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بیبح اهنت  هّکی و  بشما  هفوک  زا  يدمآ 

نک ربص  بشما  شیوخ  يوزرآ  رب  یسر  یم 

بیبح ادرف  تخر  رهم  نوخز ، نیگنر  دوش  یم 

تیب لها  بیبح  يا  یبیبح  وت  یبیبح  وت 

بیبح ار  دوخ  مثیم )  ) ادرف هب  نک  يریگتسد 

----------

! ییانشآ غاب  لگ  ترتع ! بیبح  يدسا ،

! ییانشآ غاب  لگ  ترتع ! بیبح  يدسا ،

ییاونین وت  يدش  هک  هب ، نیا  زا  یتداعس  هچ 

يزارفرس هرامه  وت  يزابکاپ ، بیبح  وت 

ییادخ تبحم  هب  ینیسح ، تیالو  هب 

يرارق یب  رمع  همه  يرای ، فلز  ریسا  وت 

ياوه هب  یناوجون ، يدش ز  وت 
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ییاوه ام 

بنیز هب  ربخ  دربب  بش ، یهایس  نیا  رد  هک 

ییالبرک ریپ  هدش  هفوک ، ریپ  بیبح ، هک 

تتشونرس هدوب  همه  تتشرس ، تمارکز 

ییادف ینک  ناج  رس و  ناناج ، قشع  ياپ  هب  هک 

یبیرغ روای  وت  هک  یبیبح ، مسق  ادخ  هب 

ییانشآ تبرغ  بش  نابیرغ ، اب  تسا  شوخ  هچ 

دندیرب نمز  ناگمه  دندید ، بیرغ  ارم  وچ 

ییادج مغ  منم و  تبرغ ، رایدو  منم 

مزمز ياه  همشچ  همه  منارجاه  مشچ  هدش 

ییادص ناشکشخ  بل  درادن  شطعلا  زج  هب 

تدابع نینچ  زا  یهز  تداعس ، تتمسق  هدش 

ییابرلد نیسحز  تخرس ، راذع  دنک  هک 

مد دنز  تتیانع  هب  مثیم ، وت  تبحمز 

ییارس تبقنم  هدش  شرکذ  رکف و  زور ، بش و 

----------

متسه وت  بیبح  متسین ، دنک  مصخ  هچرگا 

متسه وت  بیبح  متسین ، دنک  مصخ  هچرگا 

متسب وت  هب  لد  دوبن ، مدوجو  كاخ  زونه 

دندرک وت  يوک  دیرخرز  رز ، ملاع  هب  ارم 
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متسشن تاپ  كاخ  هب  مدوبن  هک  نامز  نآ  رد 

هفوک رکشل  مامت  متشگ  وت  رود  هک  سب  ز 

متسرپ نیسح  نم  دنتفگ  هنعط و  دندز 

ار منت  ناوختسا  دنتسکش  راب  رازه 

متسکشن ار  تسود  نامیپ  هک  رکشرازه 

مداهن وت  يوناز  هب  رس  نیمز ، دروخ  هک  منت 

متسد هب  دوب  وت  نماد  ادج ، تشگ  هک  مرس 

متشون هرهچ  نوخ  هب  مدورس ، شیوخ  مخز  ز 

متسه وت  بیبح  نم  ییادخ و  بیبح  وت  هک 

ّتنج ةداب  هب  ار  وت  بیبح  تسین  زاین 

هب مسق 
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متسم وت  غیت  مخز  نادیهش ز  نوخ 

تداهش سابل  اه  مخز  نیا  هدش  مرکیپ  هب 

متسلا دهع  وت  اب  هدوب  نینچ  تسخن  زا  هک 

زاغآ زا  دنا  هتسب  تسود  ۀلسلس  هب  ارم 

متسسگن ار  تسود  ریجنز  متسسگ و  مه  ز 

مشخب هلص  ار  تشهب  مثیم »  » هب رشح  زور  هب 

متساربخ اب  هرامه  شنورد  رارش  زا  هک 

----------

رهاظم نب  بیبح  ای  نامیا  حور  اپارس  يا 

رهاظم نب  بیبح  ای  نامیا  حور  اپارس  يا 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناناج  يوک  راثن  ناج 

رهاظم نب  بیبح  ای  نارغ  ِریش  اما  ریپ 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناشطع  رحب  اما  رحب 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناحبس  یح  نوخ  نوخ 

رهاظم نب  بیبح  ای  نامیپ  بوبحم  اب  هتسب 

ینیسح رای  دوخ  هک  ترای  قح  تسد  یبیبح  ای 

ینیسح رادید  وحم  تیالو ، راونا  قرغ 

ینیسح رادیرخ  تسد و  رس  رب  یتفرگ  ناج 

ینیسح راتفرگ  يدرم و  دازآ  دبا  ات 

ینیسح رازلگ  نادنخ  هلال  مه  نازخ  رد 
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رهاظم نب  بیبح  ای  نادنخ  گرم  رب  تبل  يا 

ییالب ریت  قشاع  اما  قشاع ، اپارس  وت 

ییالو ماج  هنشت  تیالو ، يابهص  تسم 

ییال رحب  گنهن  مه  نید ، هشیب  رد  دسا  مه 

ییالبرک بیبح  وت  یبیبح ، وت  یبیبح ، وت 

ییالتبا دربن  نادیم  درم  یتسه  هک  ره 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناج  تبل  رب  رس ، تفک  رد 

بنیز هتسکشب  لد  زا  هدناسر  ار  تمالس  يا 

رب کشا  فک ، رب  غیت 
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بل رب  رکذ  رس ، رد  روش  خر ،

بکوک هدنبات  تا  هرهچ  ار  تفرعم  نامسآ 

برقم مشاه  ینب  هام  نوچ  برق  ماقم  رد 

بش ره  هک  نیا  مدینش  ارهز  فسوی  نابز  زا 

رهاظم نب  بیبح  ای  نآرق  متخ  کی  يا  هدرک 

تراذع رب  يدنچ  تسشنب  نطو  رد  تبرغ  درگ 

ترای يوک  درگ  هفوک  زا  لد  غرم  دزیم  لاب 

ترارق ناج  زا  لد و  زا  درب  یم  هللاراث  قشع 

ترابکشا مشچ  نازوس و  هنیس  دوب و  هفوک 

تراختفا لادم  دش  ارهز  دنزرف  همان 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناتسب  هب  لگ  نوچ  يدشاو 

يدرک زان  ملاع  هب  يدناوخ  ار  رادلد  همان 

يدرک زاب  رپ  ادخ  شرع  رب  شرف  زا  کلم  نوچ 

يدرک زاغآ  ار  دوجوملاوه  جارعم  ریس 

يدرک زاورپ  الببرک  ات  هفوک  زا  بش  همین 

يدرک زاجعا  افو  راثیا و  قشع و  لامک  رد 

رهاظم نب  بیبح  ای  نادیهش  زا  يدرب  يوگ 

تلامج هام  رب  داتفا  ات  هللاراث  مشچ 

تلاح روش و  قشع و  راثیا و  همه  اپ  ات  رس  دید 

تلاصو قوش  ناوج  زا  يریپ  نس  رد  رت  شیب 
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تلامک ریس  رد  هدناماو  کلم  يا  اتفگ  تخب 

تلالح ارهز  فسوی  لصو  تفای  نایاپ  رجه 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناناج  هتشگ  ناج و  هداد 

يدناوخ رهظ  زامن  زا  شیپ  ار  لصو  زامن  وت 

رب هدید  ياج  هب  ار  نمشد  ریت 
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يدناشن تبلق 

يدناشف ارهز  فسوی  مودق  رد  ار  دوخ  نوخ 

يدناسر ار  دوخ  ادخ  ات  يدیشک  اپ  اه  يدوخ  زا 

يدنام رای  اب  دبا  ات  يدوب ، رای  اب  لزا  زا 

رهاظم نب  بیبح  ای  نابرق  رای  هار  هب  يا 

شرادغاد بلق  وت  دای  اب  هللاراث  تخوس 

شرانک رد  شزیزع  سابع  داد  ناج  اییوگ 

شراسکنا شقن  هرهچ  رب  وت  گرم  زا  داتفوا 

شراذع هام  رب  تسشنب  ناهگان  تبرغ  درگ 

شرابکشا مشچ  ود  زا  دش  ناور  ییاهنت  کشا 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناماد  هب  هگ  تروص ، هب  هگ 

وت رکیپ  مخز  هب  هدروآ  هدجس  تبحم  يا 

وت رظنم  زا  نوخ  رشح ، ات  وربآ  هتفرگ  يا 

وت رورپ  ناج  بل  رب  نآرق  تایآ  هسوب 

وت رجنح  زا  دیشک  تلجخ  ودع  تسد  رد  غیت 

وت رتخا  دب  لد  نیگنس  لتاق  میوگ  هک  اب 

رهاظم نب  بیبح  ای  نالوج  داد  یم  ترس  اب 

تبیکش يریپ  ات  هدرب  یناوج  زا  تداهش  يا 

تبیصن يزابناج  نادیم  رد  تسود  لاصو  يا 

تبیبح لوا  زا  هدناوخ  ردام  هک  نآ  یبیبح  وت 
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تبیبط مغ  نامرد ، گرم : وراد ، مخز : محرم ، غیت :

تبیرغ يالوم  هب  نک  يرای  زیخ و  یبیبح ! ای 

رهاظم نب  بیبح  ای  ناتسب  مصخ  زا  وا  داد 

هتسکش تبوبحم  یناشیپ  ناج و  بیبح  وت 

هتسب هدید  نوخ  می  رد  ترای  هک  یقشع  روای 

هناش
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هتسخ هزین  زا  شا  هنیس  نارب  ِغیت  زا  شا 

هتسسگ مه  زا  لگ  گرب  نوچ  شرکیپ  وضع  وضع 

هتسشن نوخ  رد  یتشک  ییادخ  نآ  يازع  رد 

رهاظم نب  بیبح  ای  نافوط  هدرک  مثیم "  " کشا

----------

بیبح ام ، راثیا  بتکم  ریپ  هتشگ  يا 

بیبح ام ، راثیا  بتکم  ریپ  هتشگ  يا 

بیبح ام ، راوخمغ  هدمآ ، مغ  ناهج  کی  رد 

مالس ار  وت  هدناسر  هدرک ، تاعد  بنیز 

بیبح ام  رای  ام  تبرغ  هب  يدش  اریز 

هایس بش  نیا  دیفس ، يوم  خرس و  يور  اب 

بیبح ام  رات  بش  عمش  هتشگ  وت  يور 

یکدوک نارود  هک ز  تَیریپ ، زور  هن 

بیبح ام  رادید  بلاط  هشیمه  يدوب 

ابحرم تسا  جاور  رفک ، ملظ و  رازاب 

بیبح ام  رازاب  هب  وت  يدمآ  يراز ، اب ،

دوش یم  هچ  ینیسح ، ریش  کیل  يریپ و 

؟ بیبح ام ، رادملع  راید ، نیا  رد  یشاب 

مادم ادخ ، لوسر  تافو  ۀظحل  زا 

بیبح ام  رازآ  یپ  رد  هنامز ، هدوب 
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دوب نایع  ام  لد  لاح  رگا ز  یسرپ 

بیبح ام  رابنوخ  ةدید  کشخ و  ماک  زا 

وت تشهب  لباق ، هچ  تشهب  وت  رجا  رد 

بیبح ام ، راوید  ۀیاس  ریز  هب  دشاب 

ام بیبح  يارب  هدورس  نیا  زا  مثیم » »

بیبح ام ، راّمت  مثیم  لاصو  شرجا 

----------

بیبح مروای  الب  طیحم  رد  هتشگ  يا 

بیبح مروای  الب  طیحم  رد  هتشگ  يا 

بیبح مرب  رد  نیشنب  ایب  نم  بوبحم 

يدش ام  رای  يدمآ و  یبیرغ  زور 

بیبح مردام  اب  وت  يا  زج  يدمآ  بوخ 

ما هتشگ  داشلد  وت  لصو  هب  نم  هن  اهنت 

بیبح مرهاوخ  تندمآ  دش ز  دونشوخ 

یگنشت ردام ز  ۀنیس  ياج  هب  بشما 

بیبح مرغصا  یلع  هدیکم  دوخ  تشگنا 
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ما هرارش  ناج  رب  هدز  یگنشت  هکنآ  اب 

بیبح مرتخد  شطعلا  ملد ز  دزوس 

كاخ يور  هب  ور  مهن  تسود  قوش  بشما ز 

بیبح مرس  نمشد  ةزین  هب  دور  ادرف 

نوخ جوم  هب  ادرف  وت  هکنیا  زا  ملد  دزوس 

بیبح مرت  مشچ  ود  شبیپ  هب  یهد  یم  ناج 

نکدای هزین  زا  تا  هنیس  تفاکش  یتقو 

بیبح مربکا  یلع  كاچ  كاچ  مسج  زا 

ارم يرای  ینک  تسا  یلاخ  وت  ياج 

بیبح مرکیپ  دوش  هراپ  هراپ  هک  مد  نآ 

رمش غیت  ینیب ز  هک  تسا  یلاخ  وت  ياج 

بیبح مرجنح  دوش  هدیرب  هگلتق  رد 

دننک ادج  ناشطع  بل  ارم  رس  ادرف 

بیبح مرهطا  ندب  رب  بسا  دنز  ات 

مظن هب  نایب  ار  ام  بئاصم  دنک  مثیم » »

بیبح مرشحم  فص  هب  وا  عیفش  ادرف 

----------

رهاظم نبای  ادهش  ماما  رای  يا 

رهاظم نبای  ادهش  ماما  رای  يا 

رهاظم نبای  ادخ  نوخ  يدش  زورما 
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نایامن تشگ  نیبج  هب  متسکش  ِراثآ 

رهاظم نبای  اپ  وت ز  يداتف  هک  یتقو 

تسین بجع  تسود ، زا  رپ  ریپ  يا  وت  غاد  اب 

رهاظم نبای  اتود  هصغ  زا  مدق  ددرگ 

نساحم هب  یتسب  هک  دوب  نیمه  راثیا ،

رهاظم نبای  انح  شیوخ ، رس  نوخ  زا 

لتاق رجنخ  زا  هک  دوب  تندب  رد  ناج 

رهاظم نبای  ادج  تشگ  ترس  هنشت  بل 

يداهن يور  ام  يرای  رب  وچ  هفوک  زا 

رهاظم نبای  اعد  درک  یم  وت  هب  ارهز 

نیفص فص  رد  یلع  رای  يدش  زورید 

رهاظم نبای  ام  روای  يدش  زورما 

نآرق یماح  يا  يراق و  يا  ظفاح و  يا 
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رهاظم نبای  ادا  دیدرگ  وت  ّقح  شوخ 

یتفرگ تسد  فک  هب  رس  نید  يرای  رد 

رهاظم نبای  ادف  تسود  هر  هب  یتشگ 

مدآ ملاع و  همه  هکلب  طقف ، هن  مثیم » »

رهاظم نبای  افش  وت  كاخ  دنریگ ز 

----------

بیبح التبا ، مغ و  زور  هب  ام  رای  يا 

بیبح التبا ، مغ و  زور  هب  ام  رای  يا 

بیبح البرک ، تندمآ  راظتنا  مشچ 

وت نیسح  بیبح  نیسح و  وت  بوبحم 

! بیبح ای  تفگ : وا  یتفگ و  نیسح  ای  وت 

ابحرم الها و  هک  تادن  دهد  ارهز 

بیبح اعد ، تیارب  همیخ  هب  دنک  بنیز 

بیرغ دوب  تماما  بیبح و  وت  زورما 

! بیبح ابحرم  يدش ، بیرغ  روای  شوخ 

انشآ تنآرق  توالت  اب  هفوک  يا 

بیبح ایب  نآرق ، ترتع و  راثن  ناج  يا 

نیسح زا  لد  تیادص  هدرب  هک  ناوخب  نآرق 

بیبح ادخ  رد  يدش  وحم  هک  ناوخب  نآرق 

باضخ دوش  نوخ  زا  تتروص  هک  ناوخب  نآرق 
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بیبح ادج  ددرگ  وت  سأر  هک  ناوخب  نآرق 

تادص رب  گنت  ملد  هتشگ  هک  ناوخب  نآرق 

بیبح ام  وت  میدش و  وت  ام  هک  ناوخب  نآرق 

نم دنلب و  نآرق  هب  تسادص  ار  وت  بشما 

بیبح ادص  مه  ین  رس  ار  وت  موش  ادرف 

همطاف دنزرف  ییادف  يوش  یم  وت 

بیبح ادف  ددرگ  وت  هار  كاخ  هب  مثیم " "

تساهروط ار  ملد  يانیس  زاب 

تساهروط ار  ملد  يانیس  زاب 

تساهروش مدوجو  يانرد  زاب 

تسا نم  اب  مّلکت  رد  ناس  نیاک  تسیک 

تسا نم  اب  ناهنپ  رای  نیا  تسا  نم  اب 

نم ياوآ  زا  دزیخ  یم  رب  هلعش 

نم يانرد  دمد  یم  بشماک  تسیک 

یمه دراد  نورد  زوس  ما  هنیس 

یمه دراد  نوخ  ناراب  ما  هدید 

بیبط يا  میاود  یناشون  دنچ 
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بیبح قشع  مغ  دشاب  نم  درد 

ارم بوذجم  بلق  یفاکش  رگ 

ارم بوبحم  قشع  زج  يرگنن 

بیبح اب  مرکذ  درو و  بش  ره  هدوب 

بیبح ای  یبیبح  ای  یبیبح  ای 

تسالب ریت  قشاع  نم  هنیس 

تسالبرک بیبح  نم  قشع  ریپ 

قشع ریپ  دمآ  هک  يدرمناوج  نآ 

قشع ریشمش  قشاع  اّما  قشاع 

رت باریس  همه  زا  اّما  هنشت 

رت باداش  ناوج  زا  اّما  ریپ 

تسود يور  وحم  هدیدرگ  نانچنآ 

تسوپ هب  دجنگ  یمن  ینآ  رگد  هک 

گرب وزاس  نوخ  شتآ و  زا  هتخاس 

گرم رهب  هناهب  هدرک  ار  گنج 

هدز نت  ناهج  زا  نوریب  همیخ 

هدز نمشد  فص  رب  ار  نتشیوخ 

نیسح رون  رگ  هولج  شنورب  زا 

نیسح روش  نز  جوم  شنورد  رد 

گنس ریشمش و  هزین و  ریت و  شیپ 
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گنج يان  ای  رجر  ياوآ  بل  رب 

بیصن یب  تبحم  زا  هورگ  ياک 

بیبح نم  مبیبح  نم  مبیبح  نم 

دیرگنب رهاظ ، هدیرگ  قح  مشخ 

دیرگنب رهاظم ، دنزرف  گنج 

درمریپ رازن و  مدیناوخم  ناه 

درمریش مدرم  ریش  مدرم  ریش 

نم يورین  رد  تسا  رای  هبذج 

نم يوزاب  رد  تسا  قشع  تردق 

نتشاد ندوب  هدنز  ياوه  رگ 

نتشاذگن امش  زا  نت  کی  هدنز 

نتساوخ ناناج  برق  ردام  دهع 

نتسارآ نوخب  خر  لّوا  زا  دوب 

نتخادنا رپس  ندید  ار  غیت 

نتخادنارس راب  ار  نت  شود 

نم يالال  ؤلؤل  ناتاهگنس 

نم يالهش  سگرن  ناتاه  غیت 

دنک نوخ  ممشچ  ماج  رد  ات  تسیک 

ات تسیک 
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دنک نوگلگ  نوخ  میور ز 

شمراذگب رََصب  رب  ات  وک  ریت 

شمراپسب رگج  رب  ات  وک  هزین 

تسود مخز  زا  ریغ  تسین  نم  مهرم 

تسوا ياه  ّتبحم  زا  شغیت  هکنآ  ز 

تسا نم  بوبحم  گرم  مبیبح  نم 

تسا نم  بولطم  مخز  يور  مخز 

؟ تساجک لصاح  ارم  دنازوس  هکنآ 

؟ تساجک لتاق  مشک  یم  لتاق  زان 

نم مادنا  رب  مخز  دیآ  هچ  ره 

نم ماک  رد  دوش  رت  نیریش  گرم 

تفر لابقتسا  هب  ار  تداهش  وا 

تفر لاح  زا  دوخ  جاوما  رد  هک  ات 

كاپ ناج  نآ  زا  تخیر  نوخ  ردقنآ 

كاخ شقن  دش  شتماق  ورَس  هک  ات 

باضخ ار  خُر  نانچنآ  نوخ  زا  درک 

باسحلا ِموَی  یِلا  نوگلگ  دوب  هک 

بیرغ اهنت و  مولظم و  سکیب و 

بیبح هار  رد  هتشک  یبیبح  دش 

دودَو قاّلخ  قلخ و  زا  َدبَا  ات 
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دورد وا  بیبح  رب  نیسح و  رب 

بیبح ناج  دش  بوبحم  رب  هیده 

بیبح نابرق  داب  مثیم »  » ناج

----------

مرتفد هب  هتفرگ  شقن  بیبحلا  ّبُح 

مرتفد هب  هتفرگ  شقن  بیبحلا  ّبُح 

مرس رد  تسا  يروش  هچ  هک  مّریحت  قرغ 

نیسح ِقشاع  بیبح  بیبح و  قشاع  نم 

مردرب هماج  نت  هب  قوشز  را  دراد  اج 

زاین ارم  لحاس  هب  تسین  قشع  رحب  رد 

مرس زا  تسا  هتشذگ  بآ  هک  ملدشوخ  نآز 

بات هب  دتفوا  ناج  شتآ و  هوک  وچمه  نت 

بآ بیبح  ّبُح  هرارش ي  رد  هتشگ  لد 

نم بیصن  ملاع  همه  تداعس  هتشگ 

نم بیبح  رهاظم  بیبح  دوب  اریز 
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تسا ّتبحم  مدرد  مدرد و  ياپ  هب  ات  رس 

نم بیبط  مبیبح  تسه  هک  ملدشوخ  نآز 

رای راید  زا  رود  مبیرغ و  دوخ  رهش  رد 

نم بیرغ  رای  يوس  ربب  ارم  برای 

تسین بیکش  رارق و  هنیس  هب  ما  هظحل  کی 

تسین بیبح  لاصو  ریغ  هب  مشمارآ 

دوب بیبح  شمان  تدالو  رد  هن  اهنت 

دوب بیبح  شمامت  دوجو  مدق  ات  رس 

دوشگ ناهج  رغاد  هب  مشچ  هک  يا  هظحل  زا 

دوب بیبح  شماک  هب  تخیر  گرم  دهش  ات 

ار بیبح  تبرغ  مسوم  تخانش  دیاب 

دوب بیبح  شماما  ِّیسک  یب  زور  وا 

همتاخ تفای  شا  یگدنز  نیسح  اب  شوخ 

همهاو ریشمش  مد  زا  تشادن  مدکی 

اه هچوک  ناماد  هب  لیقع  هداز ي  نوچ 

همزمز ماگ  ره  هب  نیسح  اب  تشاد  شوخ 

دیشر نوچ  دوب ، شرگد  تدالو  ییوگ 

همطاف دنزرف  همان ي  تسد ، هب  ار  وا 

تفرگ رسز  یناوج  دوب ، ریپ  هکنآ  اب 

همتاخ تفای  شمغ  زور  قارف و  رود 
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مشچ هب  شفحصم  قرو  نانچمه  تشاذگب 

مشچ هب  همطاف  رسپ  يا  تفگ  دیدنخ و 

شربهر يوس  زا  هدمآ  همان  دید  نوچ 

شرکیپز دمآ  رب  لاب  رازه  ییوگ 

رای مرگ  شوغآ  رد  دیرپ  شلد  غرم 

شربلد ِماب  رسب  دز  لاب  تشگ و  ناج 

دوب هتشگ  هریت  وا  رب  هناخ  ياضف  رگید 

شرسمه دنرفز و  تسش  تسد  هراب  کی 

تشادن يربلد  ناهج  ود  رد  نیسح  زا  ریغ 

تشادن يرسمه  رسپ و  ردارب و  ییوگ 

هنشت دوب  هنشت  وا 
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ِخرس ال يایرد  ي 

الو همشچرسز ي  دوب  هتشگ  تسمرس 

نیسح زا  دوب  ُرپ  همه  وا  دوجو  رگید 

التبم دوب  الب  قوش  هب  کمدق  ات  رس 

درک روبع  هفوکز  هنایفخم  مارآ و 

البرک هب  دمآ  هجسوع  نبا  ملسم  اب 

نیسح اب  تشاد  اه  همزمز  هار  نیب  رد 

نیسح ای  دوب  شلد  غرم  رکذ  هتسویپ 

درک مایخ  هب  ور  وچ  البرک  رد 

درک مامت  ار  افو  قشع و  سرد  هک  قحلا 

ور نیسح  میرح  هب  بدا  اب  داهنب 

درک مارتحا  نامز  ماما  رب  ذود  زا 

نیب لالج  هاج و  تّزع و  ماقم و  ردق و 

درک مالس  ارهز  رتخد  همیخز  ار  وا 

ماقم نیا  تسین  ارم  تفگ  دیشک و  یهآ 

مالس دنک  ملوتب  تخد  هک  متسیک  نم 

درک زارفرس  ناهج  ود  رد  بیبح ، ار  دوخ 

درک زاب  شوغآ  همطاف  زیزع  يو  رب 

تیب لها  برق  مرح  رد  تفای  هار  ات 

درک زان  سودرف  ّتنج و  شرف و  شرع و  رب 
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رازراک نادیم  هب  رهظ  زامن  زا  شیپ 

درک زامن  شماما  روضح  نوخ  جوم  رد 

تشادن رگد  تداهش  زامن  زا  رتابیز 

تشادنرب هدجس  زا  رس  كاخ و  يور  داتفا 

دش بیصن  ّتیدبا  تداعس  ار  وا 

دش بیبح  يادف  رهظ  زامن  تقو 

دنام نیسح  يور  هب  راسکنا  راثآ 

دش بیرغ  شماما  تفر و  بیبح  يرآ 

دنلب ین  يالاب  هب  بیبح  ِرس  دش  ات 

دش بیجع  سب  يا  هلولو  يادص  اپ  رب 

نیسح اب  تشاد  شبل  ریز  زونه  اوجن 
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نیسح ای  تفگ  وا  هدیرب ي  رس  ییوگ 

دیشک یم  هک  وس  ره  هب  بیبح  رس  لتاق 

دیود یم  تخس  وا  هرمه  بیبح  لفط 

تفگ هتسکش  لد  رسپ  ردپ ، لتاق  اب 

دیرب نتز  تغیت  هک  دوب  هدرک  هچ  رس  نیا 

متخ دومن  نآرق  بش  ره  حبص  ات  بش 

دیزی یلاحشوخ  رطاخ  هب  ارو  یتشُک 

یتشاگن ار  دبا  نعل  هرامه  دوخ  رب 

یتشاذگ نآرق  لد  رب  بیبح  غاد 

بیبح بت  رد  يا  هتخوس  هک  یکدوک  يا 

بیبح بش  ره  زا  هرطاخ  دای ، هب  يراد 

ین كون  هب  اباب  رس  ندید  تسا  تخس 

بیبح با  ّما و  ییادف  مبا  ئو  ّما 

ردپ رب  هیرگ  نکم  نیسح  رس  رود 

بیبح بل  رب  دزن  بوچ  دیزی  رگید 

دیهش نیسح  رهب  هیرگ  هتسویپ 

نک دیزی  بوچ  یلوخ و  رونت  زا  دای 

یمّسجم ِنیسح  هک  اسراپ  ریپ  يا 

یملاع بوبحم  دشاب و  بیبح  تمان 

زارفرس هوک  نوچ  یشورخرپ و  رحب  نوچ 
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یمّدقم ناناوج  مامت  زا  يریپ  رد 

مرک زا  هک  منیقی  هدوب  هدیصق  نیا  رد 

« یمثیم  » زوس رگج  عبط  شخب  ماهلا 

تسوت نیسحلا  ّبح  ملاع  مامت  ملاع 

تسوت نیسحلا  ّبح  می  هنیفس ي  لد  ره 

----------

مدرگ ترد  كاخ  مدمآ  مبیبح  نم  یبیبح 

مدرگ ترد  كاخ  مدمآ  مبیبح  نم  یبیبح 

مدرگ ترس  درِگ  رب  داب  اب  رگم  نک  مرابغ 

يریپ رخآ  نیا  رد  هک  منادیم  نذا  نک  مرک 

مدرگ تربکا  يادف  مریگ  رسز  ار  یناوج 

نک ملوبق  نک  ملوبق  مدروآ  قشع  يافص 

رد هک 
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مدرگ تردام  ارهز  لوبقم  افص  قدص و 

نوگلگ منک  رس  نوخز  ار  نساحم  ات  نک  اعد 

مدرگ ترغصا  كاچ  كاچ  يولگ  گنر  مه  هک 

مدرک یلع  تیاباب  قشع  راثن  ار  یناوج 

مدرگ تروای  نمشد  شیپ  ات  مدمآ  يریپ  هب 

نابرق موش  اروشاع  زور  زا  رتدوز  نک  اعد 

مدرگ ترتخد  بآ  بآ  هاوگ  ات  مشابن 

بنیز لمحم  رانک  دشاب  مرس  ات  نک  اعد 

مدرگ ترهاوخ  ناب  هیاس  هزین  يالاب  زا  هک 

نک منیمز  شقن  نانچنآ  تیالو  ناتسب  هب 

مدرگ ترپرپ  ياه  هلال  ياپ  ریز  كاخ  هک 

ایرد لد  زا  دیشوجن  نوخ  تکشخ  ماک  رب  ارچ 

مدرگ ترت  مشچ  هدیکشخ و  رجنح  يادف 

نک ناشورخ  يایرد  ود  لد  نوخز  ار  ممشچ  ود 

مدرگ تروآ  بآ  مرت  مشچ  ییاّقس  اب  هک 

ارهز فسوی  يا  یگدولآ  همه  اب  رشحم  هب 

مدرگ ترضحم  رد  هتخوس  لد  مثیم »  » عیفش

----------

الو لها  يالوم  هک  مدینش 

الو لها  يالوم  هک  مدینش 
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البرک يداو  رد  همیخ  دز  وچ 

بیرغ نمشد  نیب  رد  دیدرگ  وچ 

بیبح رهب  تشونب  همان  یکی 

افو رس  ات  ياپ  زا  ریپ  يا  هک 

افص تمان  هتفرگ ز  تبحم 

بیرغ نیسح  زا  مایپ  نیا  دوب 

بیبح رب  البرک  زا  هتشونب  هک 

وت بولطم  تسا  قشع  هک  یبیبح 

وت بوبحم  تسا  بیرغ  ییاجک 

ایب ییام  راوخمغ  رای و  رگا 

ایب ییالبرک  قشاع  رگا 

نوگ هلال  ینک  تروص  هک  ات  ایب 

ایب
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نوخ ییوشب ز  ار  دوخ  هک  ات 

بیرغ رایرهش  نآ  نارای  ز 

بیبح رب  ار  همان  نیا  درب  یکی 

يار هزیکاپ  ریپ  یک  تفگ : ودب 

يادخ یلو  هدناسر  تمالس 

ام رای  یکدوک  زا  هدوب  يا  هک 

ام رادفرط  يریپ  ماگنه  هب 

يوش ییالو  ات  ایب  یبیبح 

يوش ییالبرک  ام  هارمه  هب 

منک تبآ  عمش  نوچ  هک  ات  ایب 

منک تباتفآ  يا ، هرذ  رگا 

بیبح یبیبح ، یبیبح ، یبیبح ،

بیرغ ماما  توعد  هدرک  ار  وت 

شاب رای  ارم  تبرغ  زور  ایب 

شاب رادفرط  ربمیپ  لآ  هب 

نامهیم یتشاد  نامز  نآ  بیبح 

ناگداز ومع  لیخ  لیماف و  ز 

ریس شوخ  نآ  تفگ  نینچ  نانآ  هب 

رگد متشگ  توترف  ریپ و  نم  هک 

التبا يریپ و  نیدب  هنوگچ 
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البرک بناج  مور  هفوک  ز 

بیبح لایع  تولخ  هناخ  دش  وچ 

بیصن تنحم  ریپ  یک  تفگ : ودب 

بیکش رارق و  نت  زا  هتفر  ارم 

؟ بیرغ نیسح  باوج  ییوگ  هچ 

! نز كاپ  ياک  تفگ : نینچ  شبیبح 

نم ینامرهق ز  رگد  دیاین 

ارس ردنا  منیشنب  هک  رتهب  هچ 

ارجام نیا  زا  میوجب  يرانک 

نز ریپ  نآ  هراب  کی  تفشآرب 

نزن يدرم  درم و  زا  مد  رگید  هک 

! التبم مغ  هب  يا  یتکاس ؟ ارچ 

البرک رد  تسا  بیرغ  تماما 
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یهن یم  مه  يور  رب  تسد  هک  وت 

؟ یهد خساپ  هچ  ارهز  هب  تمایق 

بیبح کشرس  يراج  تشگ  خر  هب 

بیکش فک  زا  هداد  يا  تفگ : نز  هب 

نم رای  مغ  يداش و  هب  يا  الا 

نم راوخمغ  رادلد و  رمع  همه 

لوسر لآ  رادفرط  بحم و 

لوتب زینک  بیبح و  زیزع 

البرک رد  هتشک  موش  نم  رگا 

التبم مغ  هب  يا  يوش  اهنت  وت 

افواب نز  نآ  تفگب  خساپ  هب 

افص رس  ات  ياپ  زا  ریپ  يا  هک 

مرضاح ادخ  قح  هب  یبیبح 

مرتسکاخ نوخ  اذغ  ددرگ  هک 

كاپ ناج  يا  رضاح  متسین  یلو 

كاخ شقن  دوش  مماما  مسج  هک 

! نز وت  رب  نیرفآ  تفگب : شبیبح 

نم وچ  ینیسح  یتسه  يدوب و  هک 

مرکیپ دوش  هراپ  هراپ  رگا 

مرس زا  نت  دنریگ  راب  دص  ود 
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ادج مماما  زا  یمد  مدرگن 

ادف ناج  منک  ات  البرک  مور 

بیکش ربص و  هدرب  نم  تداهش ز 

بیبح مبیبح ، مبیبح ، مبیبح ،

بیبح يافو  رب  ادخ  مالس 

بیبح يادف  مثیم "  " ناج دوش 

----------

یناوج هچ  يریپ ، هب  هچ  مدوب ، وت  قاتشم 

یناوج هچ  يریپ ، هب  هچ  مدوب ، وت  قاتشم 

ینامک ّدق  نیا  هتسش و  نوخ  هب  يور  نیا 

حورجم یناشیپ  رس و  نوخ  نت و  مخز 

یناشن هس  ملاصو  نادیم  هب  دنتسه 

مخز ناهد ، هدوشگب 
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دیوگب هک  ات  منت ،

ینابز هن  یقیقح ، قشع  طقف  تسا ، قشع 

راب دص  ود  هچ  رگ  مهدن ، فک  زا  وت  ناماد 

یناج نمشد  ارم  ناج  ندب  دریگ ز 

مدناوخ مدید و  ار  وت  ماغیپ  هک  هفوک  رد 

یناشفْکشا ما ، هتشاد  الب  برک و  ات 

مدیفس يوم  نوخ  خرس ز  دش  هک  رکش ، دص 

یناوج ساسحا  دنک  تبیبح  زورما 

تسا راهب  تسا ، راهب  تسا ، راهب  هللاو 

ینازخ بوبحم ، هر  رد  دوش  هک  یغاب 

مّسجم دوب ، الب  برک و  مهگن  ره  رد 

یناهن هفوک  زا  مدمآ  نورب  دنچ  ره 

تیادهش نوخ  نم و  نوخ  هب  دنگوس 

یناف وت  رهب  دوش  هک  ره  دوشن  یناف 

ینیسح روش  زا  هدش  رپ  اج  همه  مثیم » »

یناهج تسا ، یناهج  تسا ، یناهج  روش ، نیا 

----------

منیسح رای  ما ، همطاف  رسپ  بیبح  نم 

منیسح رای  ما ، همطاف  رسپ  بیبح  نم 

منیسح رابرد  هدنب ي  یلو  هدنب  ما  هدنب 
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مّلعم زاغآ ، زا  هداد  میگدازآ  سرد 

منیسح راتفرگ  شیوخ و  زا  ما  هتشگ  اهر  هک 

ار ملد  درب  وا  ملاع و  همهز  مدیرب  لد 

منیسح رادید  قشاع  همهز ، متسب  هدید 

تبحم رازاب  هب  تسا  یفالک  هفرط  ناج  رس و 

منیسح رادیرخ  زیچان  هیده ي  نیا  هب  هک 

ملالح دیشروخ ، شبات  یگنشت و  ررش 

منیسح رادملع  کشا  هتخوس ي  رگج  هک 

نینوخ تروص  نیا  رس ، قرف  نیا  هتسخ و  نت  نیا 
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منیسح رای  نم  هک  رای  مدق  فقو  همه 

شدیشر رامع  کلام و  یلع و  يالو  هب 

منیسح ِرامت  مثیم  الب ، تشد  نیا  رد  نم 

نم هتخوس ي  رگج  اب  دنک  هچ  ایرد  بآ 

منیسح رابررش  هآ  لد و  زوس  زا  رپ  هک 

متسه همه  تبحم  يالاک  مقشع و  رجات 

منیسح رازاب  هتفشآ ي  مراد و  فک  هب  رس 

دیوگ هک  تسا  ینیسح  ریپ  نآ  هتفگ ي  نیا  مثیم 

منیسح راکادف  زابرس  نم و  مبیبح  هک 

----------

مردام تسا  هداهن  بیبح  ارم  مان 

مردام تسا  هداهن  بیبح  ارم  مان 

مربمیپ لآ  تبحم  اب  هدرورپ 

سفن کی  هنیس  زا  مرواین  رب  تسود  یب 

مرس ادج  نت  زا  رگ  راب  رازه  ددرگ 

 نیسح يا  نک  مرابغ  شیوخ  ناتسآ  رد 

مربکا ياه  مدق  كاخ ، يور  هب  ناشنب 

ما هدیشک  تداهش  زان  هنیس ، مخز  اب 

مرب رد  وت  يریگب  گرم  تقو  هک  دیاش 

لگ ِناتسوب  ندب ، مخز  تشهب و  لتقم 
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مرثوک بآ  ولگ  نوخ  گرم و  هیروح 

نوزف دوب  منس  مدرمریپ و  هکنآ  اب 

مرغصا ههامشش  ِییادف  نک  راگنا 

مادم دَوب  مسجم  کشخ  بوچ  ود  لثم 

مربارب رد  وت  كدوک  کشخ  ياه  بل 

بیرغ همطاف  رسپ  مشاب و  هدنز  نم 

مردام داز  یمن  تسخن  زا  شاک  يا 

ناتسود دیسیونب  نم  ربق  گنس  رب 

مرهطا يارهز  فسوی  راثن  ناج  نم 

زا ینک  یم  دای  وت  مثیم » »
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شیوخ مظن  هب  نم 

مرشحم زور  رد  وت  ریگتسد  زین  نم 

----------

نیق نب  ریهز 

نیق نبا  ریهز  رب  مالس 

نیق نبا  ریهز  رب  مالس 

نیسح مالس  نادیهش  مالس 

نیق نبا  ریهز  رب  ادخ  مالس 

البرک يداو  رد  هک  يدیهش 

ال ریغ ، اب  رای و  اب  تفگ  الب 

ماعط فرص  ماگنه  هک  يدیهش 

مایپ شنامز  ماما  زا  دیسر 

دوب رون  نآ  فرح  ره  هک  یمایپ 

دوب روشاع  رهظ  توعد  نآ  رد 

یه هک  شماما  کیپ  داد  ادن 

یپز دمآ  کنیا  ار  وت  تداعس 

هتسارآ نک  ار  ناج  زیخ و  اجز 

هتساوخ ار  وت  ارهز  دنزرف  هک 

مایپ نیز  ناهرمه  همه  ریهز و 

ماعط زا  تسد  هرابکی  دندیشک 
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دنتخاب دوخ  گنر  همه  تریحز 

دنتخادنا همقل  فکز  ییوگ  وت 

تخس تفشآ  رب  شلایع  هگان  هب 

تخب هب  اپ  ینز  یم  ور  هچ  زا  ناه  هک 

! ریهز ای  تدناوخ  یم  تسا  نیسح 

ریخ تسا  ریخ  هک  کنیا  نک  تباجا 

نیق نبا  ریهز  نز  نآ  راتفگز 

نیسح مایخ  يوس  هب  دش  ناور 

دورو ضحم  هب  شنامز  ماما 

دوبر ار  شلد  یهاگن  اب  نانچ 

دش هناگیب  قلخ  زا  شیوخ و  زا  هک 

دش هناورپ  رای  خر  عمش  هب 

نیق نبا  ریهز  رگید  هک  یهاگن 

نیسح زا  ریغ  دید  یمن  ار  یسک 

تشگزاب وا  رب  تمحر  ياهرد  وچ 

تشگزاب دوخ  نارای  رادید  هب 

ریهز نآ  ریهز  نیا  رگد  يدوبن 

ریس هظحل  کی  درک  ادخ  ات  دوخز 

ياپ زا  رس  يریهز 
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هتخانشن

هتخاب لد  ناج و  همه  يریهز 

مدق ات  رس  تخوس  یم  هناورپ  وچ 

مدش ینیسح  نم  ناتسود  يا  هک 

همطاف فسوی  قشاع  مدش 

همه اب  منک  یم  یظفاحادخ 

مرسمه افواب  يا  ظفاحادخ 

مرب یم  ار  وت  مالس  بنیز  هب 

موش یم  ادج  کنیا  وت  زا  رگا 

موش یم  ادف  مماما  هار  هب 

ریهز اب  نز  تفگ  نینچ  خساپ  هب 

ریس رمع  کی  هظحل  کی  هدرک  يا  هک 

رس هب  ات  اپز  ینیسح  یتشگ  وت 

رس هب  ای  يور  یم  اپ  هب  ینادن 

نیق نبا  ریهز  يا  رایب  رطاخ  هب 

نیسح کیپ  درک  تتوعد  نوچ  هک 

مدز تبیهن  هدرپ  تشپ  زا  نم 

مدز تبیبح  قشع  غاد  لد  هب 

نیسح روشز  ُرپ  يدش  وت  رگا 

نیسح روضح  نم  تمداتسرف 
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ورم نت  زا  هک  میوگن  یناج  وت 

ورم نم  یب  رادهگن  ار  افو 

نیسح روش  قوش و  رد  قرغ  الا 

نیسح روضح  رد  ربب  مه  ارم 

ادخ ِّیلو  دزن  لوق  هدب 

ادج يدرگن  نم  زا  رشح  رد  هک 

نیسح الوم  تسا و  ریهز  تسا و  بش 

نیسح ای  يدّیس  دنز  یم  ادص 

رازه زا  نوزف  مدرگ  هتشک  رگا 

ران هب  موضع  وضع  همه  دزوسب 

مرتسکاخ داب  درب  وس  ره  هب 

مرکیپ رگد  راب  عمج  دوش 

نت هب  مکاپ  حور  دمد  هرابود 

نم ناج  نیا  وت  نیا  مهد  یم  ادن 

نیسح ای  دوش  تیاپ  كاخ  مرس 

نیسح ای  دوش  تیادف  تریهز 

یهز
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وا روش  وا ، زوس  وا ، قشع 

وا روشاع  زور  ینارنخس 

رت زیت  وا  دایرف  ریشمشز ،

رت زیربل  دوب  شلد  ایردز 

دش رادلد  لصو  قشاع  نانچ 

دش راکیپ  مرگرس  نذا  یب  هک 

دورد وا  رب  داتسرف  تماهش 

دوشگ بل  وا  نیسحت  هب  تعاجش 

كاپ ناج  نآ  دنکفا  هلمح  کی  هب 

كاله كاخ  هب  ار  نت  تسیب  دص و 

ددع زا  نوزف  شمخز  تشگ  نت  هب 

دبا رمع  داد  وا  هب  تداهش 

شرکیپ نیمز  شقن  دیدرگ  وچ 

شرسمه نفک  وا  رب  داتسرف 

نتشیوخ يوناب  يوس  زا  مالغ 

نفک اب  البرک  يوس  دش  ناور 

نیق نبا  ریهز  مسج  لابند  هب 

نیسح مسج  هب  شمشچ  داتفا  هک 

نفک یب  نیمز  يور  دید  ینت 

نهریپ هن  دوب  نفک  ار  وا  هن 
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رت كاپ  لگ  گرب  زا  دید  ینت 

رت كاچ  دص  هلال  نهاریپز 

تشگ زاشمد  هلعش  اب  شاه  سفن 

تشگزاب نفک  اب  نوخ  تشد  نآ  زا 

داهن زا  هآ  هلان  رگج  زا  دیشک 

داد زاب  دوخ  يوناب  هب  ار  نفک 

نحم زوس  هودنا و  قرغ  يا  هک 

نفک اب  مدمآ  نک  وفع  ارم 

؟ نیق نبا  ریهز  دشوپب  نوچ  نفک 

نیسح مسج  تسا  كاخ  هب  نایرع  هک 

همزمز نیا  متسد  رد  تشاد  نفک 

همطاف فسوی  نفک  یب  يا  هک 

دید كاخ  يور  ار  نفک  یب  نآ  وچ 

دیشک تلاجخ  ارهزز  مه  نفک 

تسا سب  مثیم »  » تخوس نامز  نیمز و 

تسا سب  ملاع  بلق  رب  هلعش  يدز 
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مساق ترضح 

میابتجم میتی  نم  هفوک ! لها  يا 

میابتجم میتی  نم  هفوک ! لها  يا 

میالبرک تشد  هب  نوخ ، مزب  داماد 

لاب دنز  یم  تداهش ، رهب  ملد ، غرم 

لاس هدزیس  مراد ، هچرگ  مداهج ، درم 

تسا بیرغ  ارحص  نیا  رد  ربمغیپ  دنزرف 

تسا بیجع  نامهم ، نتشک  ار ، برع  هللااب !

يداهن اپ  ام  تمرح  رب  نود  رمش  يا 

يداد بآ  تبسا ، هب  ایآ  دعس  نبا  يا 

باریس وت  بسا  بل ، هنشت  ارهز  دنزرف 

بات زا  هتفر  رغصا  تسا و  باریس  وت  بسا 

هلان همیخ  رد  دنز  باریس و  وت  بسا 

هلاس هس  مه  هراوخریش ، مه  یگنشت ، زا 

یّظح بآ ، زا  درب ، یم  مد  ره  وت  بسا 

یظلت رغصا  دنک  کچوک ، یهام  نوچ 

دندرک هچ  رگشل ، یلو  رکشل ، کی  دوب و  وا 

دندرک هچ  ربمغیپ ، غاب  خرس  سای  اب 

دنتفرگ رب  رد  وا  مسج  هفوک ، ناگرگ 

دنتفرگ رپرپ  لگ  نآ  زا  بالگ  مه  اب 
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دنداد بات  ار  شنت  مخز  لد  زوس  اب 

دنداد بآ  غیت  ِمد  زا  ار  بلْهنشت ، نآ 

دش یکی  نشوج  اب  هزین  كون  شمسج ز 

دش یکی  نت  اب  وا ، نینوخ  نهاریپ 

تشپ زا  هزین  دز  شنت  رب  يدزا » دعس  نب  »

تشک ار  هدازهش  نآ  رابکی  لدگنس ، ره 

دز ادص  ار  ومع  كاخ و  يور  داتفا ،

دز اپ  تسد و  هدیرب  رس  غرم  دننام 

يراکش زاب  نانچمه  ارهز  دنزرف 

اب شرس  يالاب  هب  دمآ 
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يراز هآ و 

ار شرپرپ  سای  دید  نیچلگ ، تسد  رد 

ار شرس  دزاس  ادج  رکیپ  زک  تساوخ ، یم 

درک ادخ  ریش  نوچ  هلمح ، وا  رب  غیت  اب 

درک ادج  ار  رگمتس  نآ  دیلپ  تسد 

دندرک هلمح  وا  يرای  يارب  رکشل ،

دندرک هچ  نینوخ  رکیپ  نآ  اب  هک  خوآ !

دندرک لابقتسا  شیوخ  نامهیم  زا 

دندرک لاماپ  ار  هللاراث  نآرق 

دوب شرگید  غاد  غاد ، ره  رب  هکنآ  اب 

دوب شربکا  غاد  رارکت  لد ، غاد  نیا 

----------

لد رومعم  ۀناخ  تمرح  يا 

لد رومعم  ۀناخ  تمرح  يا 

لد روط  رد  وت  قشع  رجش  يا 

نسح میتی  ّرد  یلع  لجن 

نم نیمز و ز  قلخ  همه  باب 

مشاه ینب  هام  ومع  وچمه 

یمساق ادهش ، غارچ  مشچ و 

نسح نیسح و  ساّبع و  بنیز و 
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نز هسوب  ار  وت  يارآ  لد  يور 

وت يوسیگ  هّرط  ناج  ۀتشر 

وت يوم  شک  هناش  لد  ۀجنپ 

همه ناگرزب  دنرادن  هچرگ 

همطاف وت و  یناف ز  حرش ز 

یسب یسورع  مزب  ناهج  هدید 

یسک هدیدن  داماد  وت  لثم 

هاگلتق وت  يداماد  ۀلجح 

هآ هآ  مرح - لها  شوخ  رکذ 

گنج ياوآ  وت  لصو  بش  يان 

گنس ناراب  وت  یسورع  لُقن 

نهریپ وت  يداماد  تعلخ 

نفک نت ، رب  هدمآک  ینهریپ 

ترهاوخ رگج  رارش  عمش ،

تردام ۀتخوس  لد  دوع ،

جوف جوف  تخر  درگ  ناش  هام و 

جوم جوم  ناگمه  مشچب  کشا 

دص رکیپ 
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دوب گربلگ  وت  كاچ 

دوب گرم  تربب  تسورع  هزات 

لاح روش  نآ  رد  روشاع  ۀلیل 

لاؤس یمارگ  مع  وت  درک ز 

نوخ راثیا  قشاع  مد  همه  یک 

؟ نوچ وت  ماکب  تسا  گرم  تبرش 

دش هدنخ  زا  رپ  تاهبل  ۀچنغ 

دش هدنز  تلد  گرم ، نخس  اب 

رسپ نم  ردپ و  نوچ  ارم  وت  یک 

ردپ ّدج و  ردام و  ۀنیآ 

تسا ربلد  هرب  رگ  ناج  نداد 

تسا رتشوخ  ارم  بان  لسع  زا 

دوب تداهش  ماج  رگا  ماج 

دوب تدالو  زور  زا  هب  گرم 

تسا یگدنمرش  همه  متایح  وت  یب 

تسا یگدنز  ندش  هتشک  ارم  وت  اب 

هاگن ترهپس  هب  بش  لد  دوب 

هاگحبص قفا  دیآرب ز  هک  ات 

رهپس زا  رارف  درک  بش  تملظ 

رهم تخات  کلف  نادیم  رس  رب 
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دش رابررش  گنج  ۀقعاص 

دش راصنا  تماق  نیمز  شقن 

دنتساوخ اپب  هلمج  نایمشاه 

دنتسارآ دوخ  لصو ، بلط  رد 

نتخابناج تبون  ار  وت  تشگ 

نتخارفا ملع  نتفرگ  غیت 

یتخاس ناور  هدید  زا  لد  نوخ 

یتخادنا ومع  ياپ  هب  شیوخ 

هدب مدارم  تاجاح ، وت  هب  یک 

هدب مداهج  نذا  ومع  ناج 

مغراف ناهج  ود  زا  مَاوت و  اب 

مقشاع مقشاع و  مقشاع و 

دیتخود مه  خر  رب  هگن  ود  ره 

دیتخوس مه  یمولظم  هب  ود  ره 

تسه دوب و  زا  لد  دیدیرب  ود  ره 

تسد هرابکی  هب  دیدوشگ  ود  ره 

مه شوه  رس  دیدوبر ز  ود  ره 

رد دیداتف  ود  ره 
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مه شوغآ 

دیتفای نسح  يور  مه  هب  ود  ره 

دیتفای نسح  يوب  مه  ود ز  ره 

مه ناج  ربب  دیدیشک  هک  سب 

مه نامادب  دیدناشف  کشا 

ناتشوه رس  بات و ز  نت  تفر ز 

ناتشوماخ بل  زا  دوجو  تخوس 

یهت تربص  ۀساک  ومع  دید 

یهر تداهش  ریغ  ار  وت  تسین 

دهد نادیم  تصخر  رگا  دید 

دهد ناج  شنسح  میّتی  رد 

داهن زا  دنلب  دروآ  رب  هلان 

داهج نذا  وتب  یتخسب  داد 

تخود تخود ، تخر  دیشروخ  هب  هدید 

تخوس تخوس ، دش و  بآ  تفص  عمش 

یتخادنا مرح  رد  اه  هلولو 

یتخات یتخاب و  دوخ  یتسه 

راکشآ رود  تشگ ز  تخر  رهم 

رارق نمشد  درب ز  تیور  هام 

هدز تریح  هکرعم  نآ  رد  مصخ 
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هدمآ فاصم  هب  دّمحم  تفگ 

دوب رگید  ربکا  یلع  نیا 

دوب ربمیپ  صخش  نامه  هک  ای 

هرگ وربا  هب  هداد  یلع  وچمه 

هرز رکیپ  هب  هتشگ  شنهریپ 

وا نیع  رگج  بانوخب  هتسب 

وا نیلعن  هتشر  دوب  زاب 

؟ نیا تسیچ  رشب ، هک  ای  کلم  روح ،

؟ نیا تسیک  یلع ، هک  ای  لسر  متخ 

تسدب تغیت  یناوخ و  زجر  هب  بل 

تسرپ لطاب  شک  قح  هپس  ياک 

نسحلا نبا  اناف  ینورکنت  نا 

نمتؤملا یفطصملا  یبنلا  طبس 

ممشاه ینب  رازلگ  لگ  نم 

ممساق یلع  لجن  یبن  طبس 

هرسکی ودع  راک  دوش  تساوخ 

هرسیم هنمیم و  مهب  تخیر 

تربیخ الب ، برک و  یلع و  وت 

ترگاشامت تشگ ، لسر  متخ 
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درک تسار  نید  تماق  تجک  غیت 

درک تساوخ  ادخ  تفگ و  یبن  هچنآ 

دوبن رگ  ترسب  تداهش  روش 

دوبن رگشل  همهنآ  یکی ز  هدنز 

یتخاس الب  جامآ  دوخ  بلق 

یتخادنا رپس  يدنکف  غیت 

تنت رب  هرز  تسین  ودع  دید 

تنهاریپ وچ  درک  ندب  هراپ 

كاپ ناج  يا  دش  وت  فیطل  مسج 

كاچ كاچ  نسح  كاپ  رگج  نوچ 

دنتخادرپ وت  هب  ار  نسح  رجا 

دنتخات تندب  نوگلگب  بسا 

اهرازآ وت  كاپ  نت  دید 

اهراب يدش  هشک  يدش  هتشک 

اهریت دشن  وت  ناج  لتاق 

اهریشمش دش و  ناروتس  ّمس 

تلد اب  دنک  هچ  رجنخ  هزین و 

تلتاق ومع  یبیرغ  تشگ 

ترکیپ ومع  دید  یمن  شاک 

تردام َرب  هیده  دربب  ات 
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نینچ نیاک  تنت  درب  یمن  شاک 

نیمز رب  ینز  ياپ  یهد و  ناج 

یتخادنا ومع  يورب  هدید 

یتخاب ناج  يدید و  وا  تروص 

تمغ حرش  تخوس ز  ناهج  ناج 

« تمثیم  » دنک متخ  نخس  هک  هب 

----------

وت ياونین  نالد  هتسکش  هنیس ي  يا 

وت ياونین  نالد  هتسکش  هنیس ي  يا 

وت ياون  زا  دوجو  ياونین  زیربل 

نیبنیز قشع  نسح  لجن  نیسح و  ناج 

وت ياج  ساّبع  ترضح  مرگ  ِشوغآ 

! نیمز رب  هدیشاپ  هراپ ي  هراپ  نآرق 

وت ياه  هیآ  همه  هب  ومع  هسوبلگ ي 

نسَح نسَح  لثم  وت  دوجو  رس  ات  رس 

وت يادص  وت ، نخس  وت ، يوخ  وت ، قلُخ 

تمساق هدناوخ  نسح  صخش  هک  یمساق  وت 

وت ياضر  رد  نانج  میحج و  دوش  تمسق 

کی
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راهب هدزیس  سفن  هلال و  غاب 

وت ياقل  وحم  هدش  هدراچ  هام  يا 

نسح وا  ربکا  یلع  لثم  نیسح  رب  وت 

وت ياپ  هب  وا  يو و  ياپ  هب  یتخوس  وت 

شادف ناهج  ناج  هک  لوسر  هناحیر ي 

وت يادف  مناج  هک  تفگ  وت  رب  درک  ور 

بش زامن  اب  وت  يزابقشع  دوب و  بش 

وت ياعد  ارهز  فسویز  لد  دُرب  یم 

کیل تسا  مشاه  ینب  روبق  رد  وت  ربق 

وت يارس  نحص و  هدش  انب  ام  بلق  رد 

اه مخز  هک  تداهش  هاگ  هلجح  ِداماد 

وت ياسر  ّدق  هب  فافز  هماج ي  دش 

تا یسورع  دای  هب  هک  دوب  اور  هللااب 

وت يازع  مزب  همه ، یسورع  ددرگ 

بسا مس  ریز  یسک  هدیدن  ار  داماد 

وت يارب  نایرگ  همه  اه  بسا  مشچ  يا 

رپس تا  هنیس  هرز ، دوب  وت  نهاریپ 

وت ياهمخز  وت  نت  رب  دندش  نشوج 

يدز اپ  تسد و  ومع  ياهتسد  يور  رب 

وت يالبرک  ومع  تسد  دوب  راگنا 
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یلو دش  شوماخ  وت  يادص  اونین  رد 

وت ياونین  زا  يا  هلان  تسا  یلد  ره  رد 

نیسح رد  قرغ  يا  هک  تشاگن  نینچ  مثیم » »

وت ياهب  نوخ  ادخ  تشگ  نیسح  لثم 

----------

نم يارآ  نمجنا  عبط  رکب  سورع  يا 

نم يارآ  نمجنا  عبط  رکب  سورع  يا 

نم يادیش  لد  زا  وگ  نخس  یتسب  بل  هچ  زا 

نم ياه  نومضم  دنناهنپ  وت  فلز  مَخ  رد 

نم يازفا  حور  عبط  ددرگ  هدنز  ات  اشگ  بل 

گُنت زا  مدرگ  ناشفا  رّکش  ات  نز  هدنخ 
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نهد

ما هماچ  دناتس  یم  ناشورف  رهوگ  زا  جاب 

ما همان  قشاع  تسا و  قوشعم  فصو  لب  ین  هماچ 

ما هماج  هدیرد  رکیپ  رب  قوش  ياه  هجنپ 

ما هماخ  زا  میتی  ّرد  هتخیر  يرآ  يرآ 

نخس مرآ  یبتجم  میتی  فصو  زا  هک  ات 

بارتوب ناج  مارآ  نسح  نیعلاهرق 

بآَم یمتخ  دمحا  ِباتفآ  ارهز ، ِهام 

باب مام و  ّدج  راداد و  رهظم  رس  ات  ياپ 

باتک قاروا  دندرگ  نیمز  تاومس و  رگ 

ندز ناوتن  مقر  ار  شحدم  فصو  زا  يا  هحفص 

رسپ هلاس  هدزیس  نآ  هدراچ  هام  وچمه 

رگ هولج  شیور  دوب  همیخ  ربا  نورد  رد 

ردپ رهم  رپ  تسد  نوچ  ومع  تسد  شرس  رب 

رتوبحم ناج  ماک  رب  لسع  زا  شخرس  گرم 

ننملاوذ ّیح  هار  رد  نتخاب  ناج  قشاع 

دوش نوخ  مزب  داماد  ات  تشاد  اهوزرآ 

دوش نوگلگ  شینارون  خر  نوخ  يانح  زو 

دوش نوماه  نماد  شفافز  خرس  ۀلجح 

دوش نود  مصخ  غیت  زا  شرکیپ  هراپ  هراپ 
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نت گنت ، سابل  شناج  تماق  زا  دَنَکرب 

وا تسد  رب  ردپ  ذیوعَت  دوب  نآرق  وچمه 

وجتسج نوخ  يداو  نآ  رد  درک  یم  ار  گرم 

ومع درگرب  دیدرگ  نز  هدنخ  ناشفا  کشا 

وربآ تهار  كاخ  کیالم  راسخرب  یک 

نم ربص  ماج  زیربل  دش  هک  هِد  نادیم  نِذا 

میرک نبا  میرک  نآ  درک  ناج  راثیا  شهاوخ 

میظع یهودنا  داتُفا  نید  ناطلس  لد  رد 

میتی ّرد  سب  دناشفا  میتی  نآ  رب  ردپ  نوچ 

میجر موق  نآ  يوس  شگنجب  دزاس  ناور  ات 

كزان دناشوپ  هرز  ياج  شنت  رب 
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نهریپ

ادُج وّمع  زا  تشگ  مک  مک  روشرپ  رس  اب 

ادخ مشخ  شتآ  نوچمه  مصخ  بلق  هب  دز 

ادتباز شغیت  میب  زا  مصخ  تخاب  ار  دوخ  گنر 

ادص نیا  رکشل  هوبنا  رد  دیچیپ  ناهگان 

نسحلاُوب زج  یسک  دوبن  وجگنج  نیاک  رذحلَا 

دوش نوخ  جومب  مُگ  نازوس  يارحص  ناک  تفر 

دوش نوگرگید  هرابکی  ودع  راک  ات  تساوخ 

دوش نوریب  ناروآ  گنج  نت  زک  اهناج  تسَج 

دوش نوماه  نآ  كاخ  شقن  هک  ات  اه  نت  تخیر 

نکش فص  يوجگنج  يا  نیرفآ  ردیح  تفگ 

گنج درک  یم  يرکشل  اب  دوخ  هک  یماش  قزرا 

گنر درک  ار  هیس  كاخ  نوخ  وا ز  غیت  ریز 

گنت هب  دمآ  قارف  درد  زا  هدازآ  نآ  هگان 

گنخ دنار  همیخ  يوس  هناهب  هدرک  ار  بآ 

نحتمم نآ  ار  هللا  هجو  زاب  دنیبب  ات 

لاح روش و  نآب  همیخ  رد  شطع  راهظا  درک 

لاصو ماج  ۀنشت  اّما  ۀنشت  شماک  دوب 

لالجلاوذ ّیلو  ار  وا  داهن  متاخ  نهد  رد 

لاصخ ردیح  نآ  تخات  نادیم  يوس  رگید  راب 
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نزحلا تیب  نایفوک  مشچب  ار  نادیم  درک 

كاپ ناج  نآ  نت  رب  نمشد  غیت  زا  ناهگان 

كاخ شقن  دش  ناور  ورَس  نآ  كاچ  دص  تماق 

كاندرد یئاون  اب  لتاق  غیت  ریز  تفگ 

كادف یحور  سرب ، مدایرف  هب  کنیا  ومع  ياک 

نَمرهَا تسد  هداتُفا  تمتاخ  نامیلس  يا 

دیود نوریب  یفطصم  طبس  همیخ  زا  زاب ، وچمه 

دید غیت  اب  ار  هراوخناوخ  لتاق  يو  رَس  رب 

هلان فک ، زا  غیت  لد ، زا  هآ 
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دیشکرب ناج  زا 

دیرب نت  زا  ار  هشیپ  تیانج  نآ  ملظ  تسد 

ندب نینوخ  نآ  يور  اّما  هبولغم  دش  گنج 

تسَپ موق  نآ  همطاف ز  لجن  تشُک  یم  دز و  یم 

تسب هار  رکشل  لیخ  رب  وس  راچ  زا  هنت  کی 

تسشن ششوگ  رب  زوسناج  هلان  نیا  ناهگان 

تسکش میاهناوختسا  نابسا  ّمس  زا  ومع  ياک 

نمسای گرب  راخ  ياه  شین  زا  دش  هتسخ 

نیمزرس نآ  رد  تشنب  هکرعم  رابغ  نوچ 

نیلسرملا متخ  مشچ  رون  دندید  ناهگان 

نینزان ناج  وچمه  هتفرگرب  رد  يرکیپ 

نیگهودنا یتلاح  اب  مرح  يوس  درب  یم 

نز درم و  بلق  تخوس  مثیم »  » هاتوک نک  هّصق 

دندرک لاب  یب  ار  قشع  يامه 

دندرک لآ  رب  دمحا و  رب  متس 

ناروتس مس  زا  هک  مدید  مدوخ 

دندرک لاماپ  نایفوک  ار  ملگ 

) نسح ِرهگ  همطاف ، رُد  یلع ، یلد  ِضایر  رمث 

ندب زا  يا  هراپ  نیسح ، هب  رگج ، زا  يا  هعطق  لوسر ، هب 

نتخ نتخ  - کشم هرطود  هب  نمی ، نمی  - قیقع بل  ود  هب 
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البرک تمایق  وا  دق  لد  تشهب  غارچ  وا  خر 

****

شتدارا ضرع  هب  مخ  هدش  خرس ال ، يداو  هب  ادهش 

شتداهش تشهب  نوخ ، ِمی  الب ، رپس  نت  تسد و  رس و 

شتدالو ياه  هظحل  همه  بشو ، زور  هتفه و  لاس و  هم و 

التبا ِرگنس  ِدرم  هدش  نوخ ، خرس  می  رد  همیخ  هدز 

****

وا لامج  غاب  دفکش ز  يدّمحم ، غاب  خرس  لگ 

هب ننملاوذ ، قلاخ  تاولص 
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وا لامک  هب  وا  لاصخ 

وا لامک  جوا  هب  یسرن  رپم  وگب  مهو  قارب  هب 

ایربک ترضح  لالج  وا ز  لالج  هولج  هتفرگ  هک 

****

يا هتسب  همطاف  ِنیسح  هب  لد  هرامه  هک  نسح ! ِرمث 

يا هتسشن  هتسکش  لد  هب  ینوخ و  هلق  يامه  وت 

يا هتسبن  شفک  دنب  هک  وت  مرح  زا  يور  یم  باتش  هب 

الب رپس  هدش  تندب  نهریپ ، هدش  نت  هب  تهرز 

****

وت فاوط  مرگ  توکلم  ینک ، ومع  رود  فاوط  وت 

وت فاصم  هب  نسح  هگن  تماق و  هب  نیسح  هگن 

وت فاصم  مزب  عمش  هدش  ومع  رگج  همع و  لد 

اپو تسدو  رس  نوخ  يانحز  ، تلتقم هب  باضخدوش  هک 

****

رگ هحون  وت  يافق  رد  هدش  نک ، هراظن  همع  ومع و  هب 

رت هدید  ودو  کشخ  وت  بلود  ، هپس وسود  تارف و  فرط  ود 

رب هب  نفک  هن  هلک  رس  هب  هن  رپس  فک  هب  هن  هرز  نت  هب  هن 

اهریت هزین و  موجه  دوش ز  تنت  مخز  وت  هرز 

****

يربکا یلع  ار  نیسح  وت  البرک ، هصرع  دیهش  وت 
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يردارب ياج  هب  وارب  وت  ، وت هب  ردپ  ياج  هب  تیومع 

يرکشل همه  نیا  نایم  هک  تکزان ؟ رکیپ  هب  دوش  هچ 

؟ ادج ومع  يدش ز  ور  هچ  ومع ز  ِرگد  ِربکا  یلع 

****

وت يافق  هب  مرح  کی  لد  لتقم و ، بناج  هب  يور  وت 

وت يازع  ِمزب  تسا  مرح  یلو ، ترظتنم  دنهپس 
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وت يارس  هدیصق  دَوب  هک  لد  هتسخ  « مثیم » هب یهگن 

ازج فص  هب  مرک  زا  يوش  وا ، عیفش  هکنآ  دیما  هب 

----------------------

! اهریشمش مد  زا  تلسع  يا 

( حدم !) اهریشمش مد  زا  تلسع  يا 

اهریت رب  وت  مخز  هدز  هدنخ 

وت داز  رطخ  هشوت ، ندب  مخز 

وت دالیم  بش  تداهش  زور 

اه گنس  وت  هلجح ي  لگ  هتسد 

اه گنچ  شوختسد  تنت  هتشگ 

تسوت شوغآ  مه  هک  یسورع  گرم ،

تسوت شون  الب  ِریت  ِرس  ِشین 

تکزان نهریپ  تهرز  يا 

تکوان زا  نت  هدروآ  رد  لاب 

نک زاب  دوخ  سگرن  نم  سگرن 

نک زان  ومع  هب  مک  ومع  ناج 

متخود تبل  لاخبت  هب  هدید 

متخوس متخوس و  متخوس و 

هدب مبآ  دوخ  کشا  زا  ما  هنشت 

هدب مباوج  هنشت  بل  ود  اب 
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وت هب  مدادن  بات  نم  هک  فیح 

وت هب  مدادن  بآ  متخوس و 

دش هزاریش  هک  وت  رمع  رتفد 

دش هزات  نم  ربکا  یلع  غاد 

يا هدروخ  لجا  يابهصز  هداب 

يا هدروخ  لسع  ریشمش  مد  زا 

يور یم  لجا  رادید  هب  هنشت 

يور یم  لسع  هام  نم  مساق 

یضترم یلع  اب  نانج  هب  ای 

اشگاپ ار  وت  تسا  هدرک  همطاف 

يور یم  نفک  هدرک  دوخ  تعلخ 

يور یم  نسح  يوس  نانز  لاب 

نورد زوس  همه  اب  اور  تسین 

رس هزین 
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نورب درآ  تا  هنیس  زا 

دنتخانشن وت  فاصوا  هک  فیح 

دنتخات تندب  نوگلگ  هب  بسا 

دش بسک  متس  ملظ و  ام  قح  رد 

دش بسا  ِمُس  وت  مخز  مهرم 

نسح ماما  هراپ  رگج  يا 

نسح مامت  اپ  هب  ات  رس  يو ز 

تهرگ هدز  رگج  رب  اهریت 

تهرز هدش  ندب  رب  اه  مخز 

دندز گنچ  وت  نت  رب  اه  گرگ 

دندز گنس  دوب و  گنس  ناشلد 

بات هداتف ز  نم  شوغآ  رد  يا 

باوخب هرابود  وگب  ناج  ومع  کی 

درک مبابک  تا  هنشت  رگج 

درک مبآ  عمش  لثم  وت  غاد 

يراد نم  مشچ  هب  ایرد  هک  وت 

يراد نهد  رد  هچ  زا  نوخ  جوم 

يدش بالگ  نم  نینوخ  لگ 

يدش باضخ  نوخ  رس ز  ات  ياپ 

نشلگ رد  هلال  وچ  تیاه  مخز 
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نشوج هقلح  لثم  تندب 

تندز اپ  تسد و  هتشک  ارم  يا 

تنت رت ز  هراپ  هراپ  مرگج 

متسه وت  بیرغ  يومع  نم 

متسد يور  اپ  تسد و  نزب  مک 

وت رکیپ  هتشگ  رون  هروس 

وت رس  ات  ياپ  تسا  هیآ  هیآ 

ینم كاچ  كاچ  بلق  طقف  هن 

ینسح هراپ  هراپ  فحصم 

يدوب مربکا  وت  ربکا  دعب 

يدوب مرگید  سابع  هکلب 

تناشطع نابل  زا  ملجخ 

تناج ومع  زا  تخوس  مرگج 
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يدروخ لجا  فک  زا  گرم  دهش 

يدروخ لسع  اه  غیت  مد  زا 

يدوب ادخ  هدادلد  هک  سب 

يدوب ادج  نتشیوخ  زا  هک  سب 

رجنخ مد  زا  گرم  یخلت 

رت نیریش  وت  رب  تشگ  لسع  زا 

هدش رون  ياه  هیآ  نت  مخز 

هدش روتس  مس  لامیاپ 

دندرک ترپرپ  يدوب و  هلال 

دندرک تربکا  وچ  هراپ ، هراپ 

ملد زیزع  مرپرپ ، هلال 

ملجخ نسح  زا  رشحم  فص  ات 

مشومارف دبا  ات  دوشن 

مشوغآ رد  ناج  داد  شمساق 

تهر كاخ  افش ز  دزیخ  هک  ات 

تهگلتق راثن  مثیم "  " کشا

مساق مروانش ، نوخ  رد  هام 

مساق مردارب ، راگدای 

مشوغآ رد  اپ  تسد و  نزب  مک 

مساق مربارب ، رد  هدم  ناج 
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درک مبابک  تنتفگ  شطعلا 

مساق مرس ، ات  ياپ  زا  تخوس 

ملد زیزع  نم  هب  دشاب  تخس 

مساق مرگنب ، هتشک  ار  وت  هک 

ارم تشک  وت  نت  ياه  مخز 

مساق مربکا ، غاد  دش  هزات 

ار وت  كاچ  كاچ  مسج  لگ  ياج 

مساق مرتخد ، رهب  مرب  یم 

مدرک هگن  دوخ  مشچ  اب  فیح 

مساق مرب ، زا  یتفر  ناج  نوچ  ات 

مدروآ وت  رب  بآ  ضوع 

مساق مرت ، هدید  اب  کشا 

دوب شوخ  وت  هب  ملد  ربکا  دعب 

مساق مروای ، رای و  ییوت  هک 

هراپ رگج  يا 
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ور هچ  هب  نسح 

مساق مرح ، بناج  منک  ور 

دریگ نم  ار ز  وت  غارس  رگ 

مساق مرهاوخ ، هب  میوگب  هچ 

تسین لباق  هچ  رگا  مثیم "  " مظن

مساق مرک ، زا  نک  شلوبق  وت 

سای لگ  گرب  زا  رت  مرخ  تضراع ، يا 

ساّبع مشچ  نایرگ ، وت  کشخ  بل  رب  يو 

ییالبرک تشد  هب  نوخ ، مزب  داماد 

ییابتجم مه  اضترم ، مه  افطصم ، مه 

ار نسح  يوب  ومع ، شوغآ  رد  يراد 

ار نسَح  يوخ  نسَح ، قلُخ  نسَح ، نسُح 

وت ةدید  کشا  ِكاْچنابیرگ  رثوک ،

وت ةدیکشخ  بل  رد  احیسم ، حور 

يدرب هاگنابرق  هب  ور  نم ! ینابرق 

يدرب هارمه  تدوخ  اب  ار  ومع  ناج 

مدرک فقو ، ناناج ، هب  ار  تناج  هک  نونکا 

مدرگب ترود  نسح  ياج  ات  راذگب 

ریت هدش  ناگژم  دق ، هزین  دنمک و  تفلز 

ریشمش توربا  رپس ، تبلق  ةرز  تمسج ،
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هراپهام يا  مرب  زا  رذگب ، هتسهآ 

هرابود تیالاب  ّدق و  رب  مرگنب  ات 

مشاب هدنمرش  تبل  لعل  زک  تسا  تخس 

مشاب هدنز  نم  یشاب و  نم  ۀتشکوت 

تخس يور  یم  ناباتش  لتقم  ات  همیخ  زا 

تخب ۀلجح  ای  يور  یم  نوخ  ۀلجح  رد 

یتشگ داش  تداهش ، قوش  زا  هک  سب  زا 

یتشگ داماد  البرک  رد  ینک  یم  سح 

ناجومع رتشوخ ، لسع  زا  تغیت ، مخز  زا 

ناجومع رس ، كرت  وت  رب  میوزرآ ، يا 

، تمحرم فطل و  يداد ز 
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ملاتق نذا 

ملالح نک ، ملالح  نک ، ملالح  کنیا !

دنراظتنا مشچ  اه ، هزین  اهریشمش و 

دنراذگ مهرم  ملد  مخز  يور  رب  ات 

مدوب زوسناج  ۀلعش  اپارس  يرمع 

مدوب زورما  قشاع  لاس  هدزیس  نم 

ناجومع نک ، مهار  ّدس  ار ، دوخ  هآ  مک 

ناجومع نک  مهاگن  ربکا  یلع  لثم 

!؟ هدید هک  هلال  کی  راخ و  نارازه  شین 

هدید هک  هلاس  هدزیس  کی  رکشل و  کی 

ار ما  هنیس  اه ، نانس  رب  مدرک  میدقت 

ار ما  هنییآ  اه ، گنس  ناشن  مدرک 

ار منهاریپ  دنک ، نوریب  وگب  لتاق 

ار منت  دزاس ، هرز  نوچ  هقلح ، هقلح  ات 

----------

تسا رس  كرت  تهر  رد  مدیما  اهنت  ومع ! يا 

تسا رس  كرت  تهر  رد  مدیما  اهنت  ومع ! يا 

تسا رت  نیریش  لسع  زا  نمرب  وت  هاررد  گرم 

هدب منادیم  نذا  ممیتی ، یناد  یم  هچرگ 

تساربکا ّیلع  هلاس  هدزیس  نیا  نک  ضرف 
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ما هدنام  اج  نم  دنتفر و  کی  هب  کی  ناناوجون 

تسا رگید  غاد  هظحلره  ملد  غاد  يور  رب 

مکدوک ییوگ  هاگ  ممیتی ، یناوخ  یم  هاگ 

تساردیح كاپ  نوخ  مدوجو ، رد  متسه  هچره 

تسالب گنس  شراب  یسورع  لقن  نیرت  شوخ 

تسا رس  كرت  ناج ، كرت  نم ، يداماد  نیرتهب 

وت میدقت  منک  هک  ار  یلگ  هخاش  نیرتهب 

تسا رکیپ  مخز  هتسکشب ، رس  نینوخ ، تروص 

تساهریشمش مد  بآ  هنشت ي  نم  رجنح 

تسا رجنخ  شین  رای ، لصو  هار  رد  نم  شون 

یگنشت رارش  زا 
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ومع مزوس ، یم  دنچ  ره 

تسا رغصا  کشخ  ياه  بل  زا  نم  زوس  رتشیب 

سورع تسد  زا  رتابیز  مندرگ  رب  نیک  غیت 

تسا ردام  مرگ  شوغآ  زا  رت  شوخ  مهاگلتق 

یشتآ يراد  هنیس  رد  الب  برک و  زا  مثیم 

تسا رذآ  هوک  وت  رعش  عرصم  ره  بجع ! يا 

تسا نم  لام  اپ  فحصم  نوخ  هب  هقرغ  نت  نیا 

تسا نسح  نیسح و  ارهز و  لد  زیزع  نیا 

مرسپ ربکا ، یلع  لثم  هدش  ابرا  ًابِرا 

تسا نهریپ  زا  رت  هراپ  نت  نت و  زا  نهریپ 

زامن رهم  ودع  ِگنس  وضو ، بآ  رس  ِنوخ 

تسا نهد  رد  شرگج  نوخ  هدید و  رد  کشا 

؟ اجک بسا  مس  ياج  اجک ، ریشمش  مخز 

؟ تسا نم  بلق  نیا  هک  دیتفگن  هچ  زا  اه  بسا 

درب یم  ار  ومع  مسا  رگد  راب  کی  شاک 

تسا نخس  زا  شومخ  هتسب ، شبل  ود  نوخ  زک  فیح 

مرگن یم  دوخ  هدید ي  اب  مزیر و  یم  کشا 

تسا نمچ  رد  نازخ  داب  شوختسد  ملگ  هک 

مهدراچ بش  هام  نم ، هلاس ي  هدزیس 

تسا نزریشمش  همه  نیا  تندب  رود  هچ  زا 
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نوخ می  نیشن  هلجح  يا  وت  كاپ  نت  رب 

تسا نفک  تعلخ  هدش ، نینوخ  هماج ي  نهریپ 

تسالب يارحص  نماد  وت  يداماد  مزب 

تسا نت  مخز  لگ  هخاش ي  انح ، هراسخر  ِنوخ 

هتخیر ترگج  رارش  هب  شتآ  مثیم 
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دنا

تسا نز  درم و  ره  لد  زوس  وت  زوسناج  هآ 

---------------

يروانش نوخ  رد  یهام  هک  نم ! هام  يا 

يروانش نوخ  رد  یهام  هک  نم ! هام  يا 

يربمیپ هیبش  ردقچ  نوخ ، جوم  رد 

هبتشم رما ، دش  وت  كاچ  كاچ  مسج  اب 

؟ يربکا هک  ای  ملد ، زیزع  یمساق ، وت 

نزم اپ  تسد و  ومع  مشچ  شیپ  ردقنیا 

يرب یم  تسد ، زا  نم  ناج  یهد و  یم  ناج 

نم يارب  وت  ردپ ، ياج  هب  ماوت  رب  نم 

يردارب ياج  ربکا و  یلع  ياج 

تکچوک يوزاب  هدش  نم  ياشگ  لکشم 

يرگید سابع  وت  هک  منک  یم  راگنا 

یتشادن تقاط  هک  تادف  دوش  ومع 

يرگنب ینیشنب و  ومع  تبرغ  رب 

سب تسا و  عرصم  نیمه  وت ، نم و  مغ  حرش 

يرپرپ سای  وت  مریپ و  نابغاب  نم 

تسا ربمیپ  لآ  تبرغ  زور  زورما ،

يرذگب يراذگب و  ارم  اور ، دَْوبن 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3231 

http://www.ghaemiyeh.com


ندز اپ  تسد و  نیا  زا  يزیْخیاپب ، یهاوخ 

يروای همولظم  نم  رب  زونه ، ییوگ 

لد ِزوس  زوْسناج و  ةرارش  نیا  زا  مثیم » »

يرشحم زور  ام ، ِتمحر  وفع و  نوهرم 

----------

منت مخز  رب  هتسشنب  وس  راچ  زا  مخز  هک  سب 

منت مخز  رب  هتسشنب  وس  راچ  زا  مخز  هک  سب 

منهاریپ نوچ  هتشگ  نت  نت ، دننام  نهریپ 

وگ داب  كرابم  کی  نم  رب  وآ ، زاب  ومع  يا 

منماد نوگلگ  هدیدرگ  نوخ  خرس  يانح  زک 

دننک ملاماپ  راذگم  نیمز  شقن  ما  هتشگ 

منشلگ نیا  لگ  رخآ  ما  هتشگ  رپرپ  هچ  رگ 

قشع نادیم  بناج  ور  ما  هدروآ  هرز  یب 

هب ددرگ  رت  كاچ  دص  ندب  ات 
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منهآ مخز 

وت نابرق  ومع  ناج  يا  یتفگ  نم  اب  شود 

منم ددرگ  ادف  دیاب  ومع  هار  رد  هک  نآ 

ومع يا  ریگ  ربب  ار  ممسج  باتشب و  رتدوز 

منز اپ  تسد و  وت  شوغآ  رد  مهاوخ  یم  هکنآز 

یبتجم نوچمه  زین  وت  ربکا و  ياج  هب  نم 

مندرگرب تمحرم  زا  ردپ  نوچ  نکفا  تسد 

سرب مدایرف  هب  رخآ  سر  دایرف  همه  يا 

منت ياه  ناوختسا  هتسکش  اپ  تسد و  ریز 

ناهراو میودع  گنچ  زا  راذگب و  ار  گنج 

منمشد نایم  زا  رآ  نورب  رخآ  متسود 

زوسب ار  ناج  لد و  نازوس  شتآ  نیا  زا  مثیم ) )

منکفا ملاع  ود  قلخ  رب  هلعش  تزوسز  ات 

منهاریپ هرز  لد  هآ  ریشمش  رپس  ناج 

منهاریپ هرز  لد  هآ  ریشمش  رپس  ناج 

منماد نماد  کشا  هنشت  ماک  هتسکش  لد 

غیت ریز  شماما  یبیرغ  رب  دیرگ  هک  نآ 

منم ددنخ  یم  گرم  رب  نوخ  جاوما  رد  هک  نآ  و 

ریت لابقتسا  هب  مدرک  رپس  هنیس  دوخ  هک  نم 

منشوج هالک و  غیت و  رب  تسین  یجایتحا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3233 

http://www.ghaemiyeh.com


شطع مماک  ینیریش  ولگ  رد  مغیت  بآ 

منت مخز  مهرم  اهنت  مخز ، يور  مخز 

نیبب راذگب و  ياپ  نم  ةدید  رب  ردپ  يا 

مندرگ رب  ومع  تسد  دوب  نداد  ناج  تقو 

شطع زا  مزوس  هاگ ، نیسح و  رب  میرگ  هاگ ،

منشور عمش  وچمه  شتآ  بآ و  نایم  رد 

ناهج نیا  رد  متشاذگب  اپ  هک  يزور  نامه  زا 

منکفا رای  مدقم  رد  رس  هک  مدوب  رظتنم 

هدوب ترانک  رد  يرمع  هک  نم  ناج  ومع  يا 
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ما

منمشد رانک  اهنت  سک و  یب  رگنب  لاح 

ام شیپ  یهار  راخ  زا  دوب  مک  مثیم )  ) هچ رگ 

منشلگ نیا  رد  شیوخ  رطعز  وا  شخب  ضیف 

----------

تنهریپ هرز  حورجم و  ۀنیس  ترپس 

تنهریپ هرز  حورجم و  ۀنیس  ترپس 

تنهد رد  نوخ  ۀتخل  لسع  رای و  تلجا 

هنگ هچ  اب  ومع  نآرق  ةروس  هدزیس 

؟ تنت تایآ  هدش  تیولگ  نوخ  اب  هتسش 

، رگد مخز  رثا  دشاب  وت  مخز  ره  يور 

تندب مخز  هب  دنراذگ  هک  مهرم  ياج 

نوزف ِمخز  تنفک  نوخ و  هدش  تلسغ  بآ 

؟ تنفک لسغ و  هب  تسا  زاین  هچ  يدیهش ، وت 

فسوی ار  رگج  نابیرگ  كاچ ، دنز  یم 

تنهریپ هدش  هتسش  نوخ  هب  هک  دنیبب  رگ 

نم لد  نوچ  تمغ  دزوسب ز  گنس  رگج 

؟ تنخس باوج  گنس ، دوش  هک  يدرک  هچ  وت 

وت يداماد  ۀلجح  هدش  وت  هاگلتق 

تنکش رد  نکش  فلز  زا  رس  نوخ  دکچ  یم 
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نسح كاپ  رگج  نوچ  تنت  تسا  كاچ  كاچ 

تنسح رد  نسح  نسُح  مدق  هباترس  يا ز 

يا هتخود  مه  هب  هدید  وت  مدرک و  هگن  نم 

تنتخود مه  هب  هدید  نیا  زا  تخوس  مرگج 

وت متام  رد  هتخوس  تفص  عمش  یلد  ره 

تنمجنا رد  هتخوس  لد  مثیم »  » لد نوچ 

-------------

تساجک نم  ناماد  هیآ ي  هیآ  ِنآرق 

تساجک نم  ناماد  هیآ ي  هیآ  ِنآرق 

تساپ تسد و  ریز  شندز  اپ  تسد و  هب  ممشچ 

وا رب  اپ  دیراذگ  هنوگچ  اه  بسا  يا 

تسایبتجم ناتسلگ  ِگرب  گرب  ِسای  نیا 

سفن اب  هلعش  مرگج  زا  دیشک  شتآ 

تساوخ بآ  هنشت  بل  نم  زا  هک  يا  هظحل  نآ 

هرز نوچ  هتشگ  شهرز  یب  فیطل  مسج 

تساه هزین  راثآز  همشچ  همشچ  هک  سب  زا 

شا یسورع  نشج  سلجم  گنج  نادیم 

رتشوخ ندب  هب  وا  يولگ  نوخ 
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تسانح زا 

گرم سورع  نوخ ، انح  لُقن و  گنس  ناراب 

تسالبرک داماد  یسورع  سلجم  نیا 

تسوا رب  اه  بسا  مُس  ناج  هک  یفحصم  رب 

تساور لگ  هتسد  لد  هراپز ي  رگا  مزیر 

نسح ي  هراپ » رگج   » هراپ هراپ  هدیدرگ 

تسا یفطصم  شاداپ  همطاف ، لآ  رجا  نیا 

ار هلان  هار  وا  رب  هتفرگ  ولگ  نوخ 

تسادص یب  نافوط  هرجنح  هب  وا  دایرف 

نم تسد  يور  رب  هدز  اپ  تسد و  هک  سب  زا 

تساتود متماق  شمرب  یم  هک  یتلاح  رد 

تسا رّسیم  تداهش  هب  نید  تایح  مثیم » »

تساقب همنشچ ي  ام  هنیس ي  مخز  دنخبل 

----------

يراخ شین  زا  یمخز  ارچ  نم  لگ 

( تبیصم ) يراخ شین  زا  یمخز  ارچ  نم  لگ 

؟ يراز هلال  نماد  رد  هدنکارپ 

لد رب  وت  کشخ  ياه  بل  غاد  ارم 

؟ يرابکشا دوخ  مشچ  زا  هچ  رهب  وت 

هقلح هقلح  هدش  نشوج  لثم  تنت 
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يرادن نشوج  هب  يزاین  رگید  وت 

متسد يور  اپ  تسد و  ردقنیا  نزم 

؟ يرارق یب  ارچ  نم  لد  رارق 

ینیمز رد  ما  هتفخ  نوخ  هب  هام  وت 

يراهب رد  ما  هدید  نازخ  غاب  وت 

تروص كاخ ، رب  دنداهن  نادیهش 

يراذگ یم  نم  شود  رس  رب  رس  وت 

دنیبب دشاب  هدنز  ومع  هنوگچ 

؟ يراپس یم  وا  تسد  رس  رب  ناج  وت 

تسا نیمه  تیومع  يوزرآ  همه 

يرآرب لد  زا  هلان  کی  راب ، کی  هک 

يدروخ غیت  مد  زا  لسع  هنوگچ 

وت ناهد  زا  نوخ  هک 
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يراج هدیدرگ 

ام رب  هک  مثیم » ، » رجا دهد  تیادخ 

يراگن یم  نوخ  هب  ییارس ، یم  لد  ز 

مندب دش  هراپ  هراپ  ومع  يا 

منت ياه  مخز  هتشگ  مهرز 

هدیدرگ هک  یفسوی  نآ  منم 

منهریپ رت ز  هراپ  مندب 

مراد وزرآ  لاس  هدزیس 

منزب اپ  تسد و  وت  تسد  يور 

بآ مدروخ  تسود  غیت  مد  زا 

منهد زا  تسا  يراج  لسع  هک 

راذگب ومع  مقشاع  مقشاع 

مندب رب  دنهن  اپ  اه  بسا 

منهد شطع  زا  هدیکشخ  هک  سب 

منخس ِنتفگ  يارای  تسین 

دوب نیا  لزا  زا  نم  يوزرآ 

منفک نوخ ، كاخ و  مخز و  دوش  هک 

ومع میتی  نیا  رب  نک  يردپ 

منسح تردارب  زیزع  نم 

مدروخ لسعلا  نم  یلحا  دهش 
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! مندز اپ  تسد و  تسابیز  هچ  هب !

نم هب  زوسب  لد  زوس  زا  مثیم » »

منمچ رد  گرب  گرب  لگ  نم 

----------

مساق مرپرپ  خرس  ۀلال 

مساق مرپرپ  خرس  ۀلال 

مساق مروای  هلاس  هدزیس 

وت مغ  رد  هنوگچ  نیب  نم  هام 

مساق مرتخا  هدید  زا  دزیر 

مدید تا  هراپ  هراپ  نت  ات 

مساق مربکا  غاد  دش  هزات 

ییوت وچمه  هک  ارم  دشاب  تخس 

مساق مربارب  رد  دهد  ناج 

مرح عادو  رد  هکنیا  رت  تخس 

مساق مرب  زا  یتفر  بل  هنشت 

ردپ ياج  هب  ما  هدوب  ار  وت  نم 

مساق مردارب  ياج  هب  وت 

ترادید يارب  زا  دندمآ 
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مساق مردام  دّج و  ردپ و 

تسایرد نم  مشچ  کشخ و  وت  بل 

مساق مرگید  غاد  دوب  نیا 

شونب شونب  بل  هنشت  يا  زیخ 

مساق مرت  ةدید  زا  بآ 

اهنت کت و  ار  وت  كاپ  نت 

مساق مرب  یم  همیخ  يوسب 

تسا رفسمه  وت  رس  كاخ و  هب  نت 

مساق مرس  اب  ماش  هر  رد 

تسام لد  زا  يرارش  مثیم »  » زوس

مساق مرشحم  زور  شعفاش 

----------

میابتجم میتی  ّرُد  نم 

میابتجم میتی  ّرُد  نم 

میالبرک هاش  ینابرق 

منورد شتآ  ۀنشت  بل 

منوخ هاگ  هلجح  ةداد  لد 

مشون تساهریت  رس  شین 

مشوپب هرز  ندب  مخز  زک 

مباضخ نوخ  هب  لگ  غاب  نم 
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مبالگ دوب  ولگ  بانوخ 

نم ما  هتسشن  نوخ  هب  نآرق 

نم ما  هتسسگ  مه  تایآ ز 

مراهب هدزیس  هلال و  کی 

مراخ رازه  زا  هدش  یمخز 

دوب ام  لاصو  بش  هک  بش  نآ 

دوب ام  لاتق  یگدامآ 

دید متداهش  ۀتخاب  لد 

تفریذپ ارم  نوخ  بتکم  رد 

تفگ یعجرا »  » میادخ يوس  زا 

دوب نم  فاطم  مرح  هبعک ، وا 

دوب نم  فافز  بش  راگنا ،

تداهش اب  سنا  مدوب و  نم 

تدابع نوخ ، جوم  هب  حبص  ات 

كرابت ةروس  هب  دنگوس 

كرابم بش  نآ  هب  دنگوس 

دوب مملاع  رازه  هشوگره 

دوب ممدره  ردق ، ۀلیل  دص 

منیسح بت  زا  يا  هلعش  نم 

منیسح بتکم  ۀتشک  نم 
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منوخ جوم  هب  ادخ  نوخ  نم 

منوگ هلال  راذع  همان  نوخ 

مگرب گرب  هلال  وچ  دندرک 

مگرم سورع  رب  هب  تفرگب 
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گنس همه  ما  یسورع  لُقن  دش 

گنچ منت  رب  دندز  هتسویپ 

دوب لجا  یم  زا  ما  یتسمرس 

دوب لسع  بل  هب  میولگ  نوخ 

دوب هرز  مکزان  نهاریپ 

دوب هرگ  ولگ  رد  همه  مضغب 

ریت اهرازه  فده  ممسج 

ریشمش مخز  هب  منت  تسارآ 

مدروخ هطوغ  وچ  ولگ  نوخ  رد 

مدرپس ومع  لغب  رد  ناج 

مدیمرآ كاخ  هب  هدنخ  اب 

مدینش ومع  زا  ردپ  يوب 

دوب شرکیپ  هب  مندب  مخز 

دوب شربکا  مخز  هک  راگنا 

تسب وا  يولگ  دش و  هدقع  مغ 

تسا تخس  هچ  وت  غاد  هک  دومرف 

مدید هرابود  یلع  غاد  نم 

مدید هراپ  هراپ  وت  ياضعا 

نم ربارب  ترس  يالاب 

نم ردارب  نسح  هداتسا 
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هدیشک نیشتآ  ۀلان  وا 

هدید هب  متلاجخ  کشا  نم 

مغ نیا  رارش  زا  هک  دایرف 

« مثیم  » لخن تخوس  دش و  شتآ 

--------------------

بنیز نالفط 

رتخا ود  هام ، صرق  ود  ارآ ، ناهج  دیشروخ  ود 

رتخا ود  هام ، صرق  ود  ارآ ، ناهج  دیشروخ  ود 

رگنس مه  ود  هدنمزر ، ود  هدادلد ، ود  هدازآ ، ود 

هناحیر ود  هنادرد ، ود  هتسراو ، ود  هتسیاش ، ود 

رکیپ رد  حور  حور  ود  هدید ، رد  هدید  رون  ود 

نآرق هیآ  ود  وگب  هن ، یناوغرا  سای  ود 

رجاه نامرهق  کی  زا  لیعامسا  ود  هن ، فسوی  ود 

کشا بالگ  زا  تروص  هتسش  وم ، رب  هناش  هدیشک 

رب رد  ار  ود  ره  ارهز  تخد  نآرق  ود  نوچ  هتفرگ 

شتآ لد  هب  غیت و  فک  هب  کشا و  خر  هب  روش و  رس  هب 

، تریس هب 
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ربکا ِتروص  تروص ، هب  مساق ، ِتریس 

ینابرق ود  نیا  وحم  هدیدرگ  البرک  يانم 

رضخا دبنگ  رب  ناشیان  زا  اونین  ياون 

يربک بنیز  دوخ  اب  هدرب  ار  ناشتسد  هتفرگ 

ربکا هللا  راث  مدقم  رد  دنک  ینابرق  هک 

تنابرق هب  مدنزرف  ود  ناج  ناج ، ناج  يا  تفگب 

! رورس يا  لیعامسا  ود  نانیا  یمیهاربا و  وت 

ینابرق ود  هن  کچوک ، حبذ  ود  هن ، لیعامسا  ود 

رهاوخ رب  راذگب  یتنم  نک  تهگرد  لوبق 

منادرگب دوخ  تسد  هب  کنیا  یهد  منذا  رگا 

رغصا یلع  رود  ار  شیوخ  زیزع  دنزرف  ود 

ارهز نماد  باتفآ  يا  تسا  بنیز  دیما 

رس تهار  كاخ  رب  ار  هام  صرق  ود  نیا  دتفا  هک 

الوم يا  نم  رب  رفعج  هللادبع  هدرک  شرافس 

رپرپ تمدقم  رد  منک  ار  لگ  هخاش  ود  نیا  هک 

يربک بنیز  هام  ود  ارهز  فسوی  نذا  هب 

رتسگ کلف  دیشروخ  وچ  نادیم  رد  دندیشخرد 

تریح يداو  رد  کلم  تریغ ، شتآ  رد  کلف 

! ربمغیپ ود  ای  ردیح  ود  نادیم  رد  هدروآ  ور  هک 

لزان هدش  نودرگ  زا  دیشروخ  ود  تفگ  یم  یکی 
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رتخا نامسآ  ود  ای  هدیبات  هم  ود  اتفگ  یکی 

ار بنیز  میا  هدازریش  ود  ام  دنداد  ادن 

رهطا هقیدص  همطاف  ام  هدج  دشاب  هک 

بنیز دوب  ردام  هدج و  ارهز  دج و  ربمیپ 

رفعج هللادبع  ردپ  لاخ و  یلع  نب  نیسح 

دندیشورخ
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هظحل کی  ریشمش  اب  ریش  نوچمه 

رکشل زا  ییایرد  رب  دنتشگ  رو  هلمح  ردیح  ود 

ارآ ناهج  ردب  ود  هدیبات  دحا  رد  یتفگ  وت 

ربیخ رد  هدروآ  ور  رارک  ردیح  ود  ای  و 

نادیم رد  تخیر  یم  یشتآ  کی  ره  غیت  بآ  ز 

رشحم رد  هدیچیپ  ادخ  مشخ  هلعش  یتفگ  هک 

نمشد لد  زا  تفر  یم  دایرف  کلف  رب  شتآ  وچ 

رس مشچ و  اپ و  تسد و  تخیر  یم  نیمز  رب  ناراب  وچ 

ناشاضعا ود  ره  مه  زا  نهاریپ  نوچ  هدیشاپ  مه  ز 

رجنخ هزین و  مخز  تسشنب  ناش  مسج  رب  سب  ز 

نآرق هیآ  نوچ  ناشکاپ  مسج  داتفا  كاخ  هب 

رثوک هروس  ود  اپ  تسد و  ریز  دنام  اغیرد 

ارهز فسوی  ار  ناشدایرف  مرح  زا  دینشب  وچ 

رب رد  ناشناج  نوچمه  تفرگب  دمآ و  تعرس  هب 

هللاراث شوغآ  رد  قشع  يامه  ود  اغیرد 

رپ دز  نامسآ  رد  نوخ  جوم  زا  ناشحور  يامه 

ار نینوخ  ورس  ود  نآ  دنرآ  هگلتق  زا  دید  وچ 

رت مشچ  ود  اب  ناهنپ  تشگ  بنیز  همیخ  نورد 

ارهز فسوی  دنیبن  ار  وک  مرح  رد  دش  ناهن 

ردام نابرهم  نآ  لجخ ز  ددرگ  قح  مشچ  ادابم 
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ار بنیز  ربص  ماقم و  نک  اشامت  الیل  ایب 

ربکا یلع  ود  نید  هر  رد  هداد  هظحل  کی  رد  هک 

شدنزرف ود  نوخ  بنیز و  ربص  هللاراث و  هب 
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رواد قلاخ  ادخ و  قلخ  و  مثیم "  " مالس

رغصا یلع  ترضح 

بشما العا  تنج  هدش  یحو  هناخ 

( تدالو ) بشما العا  تنج  هدش  یحو  هناخ 

بشما الجت  دیشروخ  فک  رد  هم  هدرک 

بشما العم  شرع  رب  هرسکی  نیمز  زا 

بشما الوت  لها  شوخ  رکذ  دوب  نیا 

هدروآ يرمق  صرق  بشما ، بابر  هک 

هدروآ يرسپ  ار  درخ  ریپ  ردپ 

بشما تسا  باوث  تسا  باوث  هدنخ  هنگ ، مغ 

بشما تسا  باوخب  تسا  باوخب  هودنا  تخب 

بشما تسا  بالگ  هدید  لُگ  رد 

بشما تسا  بابر  تسا  بابر  دجو  رد  قرغ 

شنت هب  دجنگن  قوش  زا  يداش و  زا  حور 

شنهد نیریش  رغصا  بلز  دریگ  هسوب 

دیناتسب شرظن  زا  ناج  هولج  لد  لها 

دیناتسب شرد  كاخ  زا  دوخ  درد  يوراد 

دیناتسب شرتبوخ  هم  يور ز  زا  هسوب 

دیناتسب شردپ  زا  همطاف و  زا  يدیع 

دمآ رگید  تنج  افص  دجو و  زا  ملاع 
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دمآ رغصا  یلع  بشما  هک  دیرایب  لگ 

تسوا مزمز  ناگمه  مشچ  هبعک و  وا  دهم 

تسوا مد  میرم  یسیع  دص  ود  شخب  یگدنز 

تسوا مک  ملاع  همه  يانث  حدم و  نم  هام 

تسوا مغ  ملاع  ود  نابوخ  لد  يانشآ 

دراد یناشف  کشا  رگ  هدنخ و  بل  هب  رگ 

دراد یناهن  زار  یلع  نب  نیسح  اب 

دیآ یم  نمچ  هب  وا  سفن  زا  لگ  رطع 

دیآ یم  نبل  ياج  شنهد  زا  نوخ  يوب 

دیآ یم  نت  هب  حور  شمدز  ار  ردپ  هگ 

دیآ یم  نخس  هب  شمشچ  هتسب و  بل  هاگ 

دیآ ریش  زا  رت  بوخ  الب  ماج  شبل  رب 
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دیآ ریت  اب  هلمرح  یک  هک  تسا  نارگن 

ار ارهّزلا  ینب  لفط  نیا  دنک  یم  رختفم 

ار ایند  همه  هکلب  ارهّزلا  ینب  هن 

ار اباب  لد  قوش  زا  شا  هدنخ  درب  یم 

ار اروشاع  هّصق  ردپ  دای  دروآ 

تسادیپ شیور  طخ و  لاخ و  هب  قشع  هیآ 

تسادیپ شیولگ  يدیپس  نینوخ ز  گرم 

دیرگن ار  شهمز  رتوکن  راسخر  هام 

دیرگن ار  شهگن  ارهز  فسوی  خر  رب 

دیرگن ار  شهر  دُعب  يو و  برق  فرش 

دیرگن ار  شگلتق  ردپ  شود  رسب 

دشاب اج  مد  همه  ردام  نماد  ار  لفط 

دشاب اباب  ۀناش  رب  هک  لاب  دنز  وا 

تسا نیّیلع  هلال  وا  هراسخر  لُگ 

تسا نیعلاروح  هرُط  وا  هقادنق  دنب 

: تسا نیا  شرکذ  ُبل  رب  دنز  هسوب  شردپ 

« تسا نیریش  تبل  هک  مسوبب  زاب  تنهد  »

دنداد شتسدب  تسد  يوبن  نادناخ 

دنداد شتسم  سگرن  رب  هک  دوب  اه  هسوب 

شنوهرم دوب  دیحوت  هک  لفط  نیا  تسیک 
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شنونمم افو  راثیا و  هدادلد و  قشع ،

شنوگلگ خر  دیشروخ  هب  رون  دهد  یم 

شنوخ زا  دوب  دنوادخ  هجو  ور  خرس 

دنک هدنخ  نوخ  مزلق  رد  هک  تسا  نامه  نیا 

دنک هدنز  دشُک و  ار  قح  تّجح  شا  هدنخ 

تسوا هدنکفارس  دیشروخ  هک  تسا  یهام  هچ  نیا 

تسوا هدنب  درِخ  داتسا  هک  تسا  یلفط  هچ  نیا 

تسوا هدنز  ناهج  ود  ناج  هک  تسا  هتشک  هچ  نیا 

تسوا هدنخ  زا  فرش  ار  نوخ  هک  تسا  یحبذ  هچ  نیا 

شریپ هک  تسیریش  كدوک  نیا  مثیم » »
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دنیوگ

دنیوگ شریما  قشع  فص  نازاتشیپ 

----------

بآ یب  اقس  هنشت و  ادخ  ياه  لگ  هتسد 

بآ یب  اقس  هنشت و  ادخ  ياه  لگ  هتسد 

بابک تسا ، بابک  تسا ، بابک  بآ ، رگج 

اه هرجنح  رد  هتخوس  ناگتخوس ، سفن 

باتهم اب  یکی  هتشگ  ناخر  دیشروخ  ِگنر 

شتآ نالفط  لد  بآ و  هدش  اقس  لد 

بابر هتشگ  دوخ  ههام  شش  كدوک  زا  لجخ 

زیرب هدید  زا  وش و  نوخ  همه  کشا  يا  بشما 

باوص تسا  باوص  هیرگ  نابل  هنشت  رب  هک  نآز 

دوب ریت  وا  خساپ  درب  هک  نآ  بآ  مان 

باوخب دییوگب : ریش  یب  رغصا  یلع  هب 

دنناوخ یم  شطع  زوسناج  هضور  نایهام 

بآ هدش  تلاجخ  ایرد ز  هتخوس ، مه  بآ 

شخر تلاجخ ز  کشا  یمک  دییوشب  ات 

بالگ دیشاپب  سابع  تروص  رب  همه 

نیسح کشخ  بل  هب  يدناسرن  ار  دوخ  هچ  ز 

؟  بآ ییارهز  هیرهم  وت  هک  نیا  رگم  هن 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3254 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیتفت شطع  اهرگج ز  هدیکشخ ، کشم 

بایرد ار  نابل  هنشت  نینب ! ما  رسپ 

نیسح هک  نک  اعد  هتسخ  لد  زوس  زا  مثیم " "

باسح زور  تدروآ  باسح  هب  دوخ  رکاذ 

----------

ردپ يا  دوب  رظن  رد  میالب  ریت  لزا  زا 

( تبیصم ) ردپ يا  دوب  رظن  رد  میالب  ریت  لزا  زا 

ردپ يا  دوب  رپس  مقرف  ات  ياپ  هن  مرجنح 

تفرگ شتآ  مبل  میاه  بل  هب  ات  يداهن  بل 

ردپ يا  دوب  رت  هنشت  تنابل  مه  نم  زا  مدید 

تسولگ نوخ  زا  مراطفا  مقشع و  راد  هزور 

يا دوب  رحس  کشا  طقف  بشید  نم  توق 
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ردپ

افص هوک  البرک  کچوک  لیعامسا  وچ  نم 

ردپ يا  دوب  رگجنوخ  بابر  مشچ  ممزمز 

قشع ناکیپ  زا  لابقتسا  هنشت  يولگ  اب 

ردپ يا  دوب  رپ  لاب و  هتسکش  دیص  تّمه 

يا هرطق  مبیصن  ددرگ  ات  هدیکشخ  بل  رب 

ردپ يا  دوب  رت  هیرگ  يارب  زا  ممشچ  شاک 

مهد تیّالست  ات  مدرک  هدنخ  تداهش  رد 

ردپ يا  دوب  رطخ  رد  تناج  وت  متشگ  ناشن  نم 

ارم قلح  وت  دیسوب  ار  وت  قلح  یفطصم 

ردپ يا  دوب  رظن  ّدم  رد  زورما  ار  ود  ره 

ارچ یناد  دوخ  وت  نازیوآ  تسوپ  رب  مرس  دش 

ردپ يا  دوب  رت  شیب  نم  ندرگ  زا  ریت  مجح 

ناهج رد  دراذگ  اپ  مثیم )  ) هکنآ زا  رتشیپ 

ردپ يا  دوب  رشبلاریخ  ترتع  زوس  هنیس 

----------

داد ربخ  ار  ملاع  یحو ، نیما 

( تدالو  ) داد ربخ  ار  ملاع  یحو ، نیما 

داد رب  هللاراث  زبس  لخن  هک 

ار یلع  نبا  نیسح  بشما  ادخ 
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داد رهگ  ایرد  کی  رتهب ز  يّرُد 

کیربت کیربت  نارتخا  يا  الا 

داد رمق  ار  تیالو  سمش  قح  هک 

نشور وت  مشچ  همطاف  ای  الا 

داد رسپ  ار  تنیسح  بشما  ادخ 

ینعم هب  دازون و  لفط  تروص  هب 

داد ردپ  رب  يراختفا  لادم 

دمآ روای  ار  یلع  نبا  نیسح 

دمآ رگید  نیسحلا  نبا  ّیلع 

نیا تسا  ربمغیپ  ترتع  تشهب 

نیا تسا  رتهب  لگ  زا  هن  مناوخ  نشلگ 

يرآ دنناوخ  یلع  ار  وا  دزس 

نیا تسا  ردیح  زا  نسح  هنیئآ  کی  هک 

نادیهش رالاس  شود  لادم 
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نیا تسا  رتخا  ار  الو  جرب  هم 

اّما دنناوخ  شرغصا  ّیلع 

نیا تسا  ربکا  دیهش  ار  تیالو 

لّسوت تسد  شنماد  رب  نزب 

نیا تسا  رد  قح  يوس  هب  ار  جئاوح 

دنداد هام  ار  وزرآ  رهپس 

دنداد هللاراث  هللاراث ، هب 

كرابم رهوگ  ار  راثیا  می 

كرابم رتخا  ار  قشع  رهپس 

تیالو لسن  زا  رگید  ّیلع 

كرابم ربمغیپ  تیبلا  لها  هب 

رغصا مان  اب  يربکا  عیفش 

كرابم رشحم  رد  قلخ  يارب 

ار رشبلا  ریخ  ترضح  سورع 

كرابم رظنم  ادخ  هام  نینچ 

بشما دیئوگ  نایهّللاراث  هب 

كرابم رغصا  یلع  دالیم  هک 

نشلگ هدیدرگ  تنماد  لگ  کی  هب 

نشور وت  مشچ  همطاف  سورع 

شیوم تسا  ردق  ۀلیل  كدوک  هچ 
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شیور تسا  سمّشلاو  هک  يدازون  هچ 

دشاب دالیم  بش  زا  یئوگ  وت 

شیوزرآ تداهش  کشخ و  بل 

مّسبت يزابناج ، قشع ، تعافش ،

شیولگ ّيدیفس  رب  هتشون 

نوخ اب  هک  ار  یهام  صرق  مزانب 

شیوشتسش تیالو  سمش  دنک 

تسا هاوگ  شنیریش  ياه  مّسبت 

تسا هار  ماگ  کی  ادخ  ات  ار  وا  هک 

تدالو حبص  زا  هک  یلفط  یهز 

تدایس اپ  ات  رس  تسوا  دوجو 

نودرگ دیشروخ  رگا  دوبن  بجع 

تدارا يور  دروآ  شکاخ  هب 

لفط نیا  هک  دیوگ  وا  دنخبل  لگ 

تداعس زج  منادن  ار  تداهش 

دراد هکنآ  یئوگ  وت  نک  شهاگن 

تداهش قوش  مه  زان  دهم  هب 

وا تمحر  فطل و  ناسحا و  نم و 

تداع تسا  نیا  ار  تیبلها  هک 
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دنداوج نانیا  کچوک  گرزب و 

دندارملا باب  یملاع  يارب 

ییادخ نسح  هنیئآ ي  شخر 

ییادهلارون تیآ  شلامج 

يریش ماگنه  رد  هک  یلفط  یهز 

ییادف دشاب  ار  شیوخ  ماما 

ناناج مدکی ز  ادج  ات  ددرگن 

ییادج لیم  شنت  زا  ناج  دنک 

يزینک شدرگ  رب  تسار  نیتاوخ 

ییادگ شیوک  رد  تسار  نیطالس 

تمایق ات  دوخ  رجنح  نوخ  هب 

ییادز تملظ  لد  حول  زا  دنک 

تسا نیع  ود  رد  شقوش  گشا  يریش  ز 

تسا نیسح  شود  رس  رب  شهاگن 

تسوا ةدنز  نامیا ، قشع ، تداهش ،

تسوا هدنب ي  تدایس ، تّزع ، فرش ،

رون الب  برک و  کی  هام و  يزاجح 

تسوا هدنبات ي  خر  دیشروخ  هب 

رشح ات  هک  شیاهبل  لعل  يادف 

تسوا هدنمرش ي  اه  بآ  مامت 
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يریش لفط  يادف  مناج  رس و 

تسوا هدنخ ي  وحم  هللاراث  هک 

يزارفرس نامیا  قشاع ، تقیقح 

تسوا هدنیاپ ي  دبا  ات  هرامه 

شتسد هنادنق  رد  هتسب  هچ  رگا 

شتسب ياپ  یناهج  قلخ  دوب 

شزادگ زوس و  لد  هب  هدنخ  بل  هب 

شزاین زار و  قشاع  کیالم 

ساّبع دنخبل  ثعاب  شهاگن 

شزارفا رس  نازابکاپ  ماما 

دیدرگب وا  زان  دهم  رود  هب 

شزان دهم  لد  ۀبعک  دشاب  هک 

تسا نیسح  لصو  بش  تاجانم 

شزاونلد ياه  هیرگ  يادص 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  زا  هک  ییور  یلع 

شزاب مین  مشچ  ود  اب  لد  درب 

دنیوگب شریش  كدوک  ادابم 

دنیوا جاتحم  ناهج  ناریپ  هک 

زا نم 
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متفرگ رب  تیالو  لخن 

متفرگ ربمغیپ  لآ  قیرط 

ّتبحم تسم  ما  هدیدرگ  نآ  زا 

متفرگ رغاس  یلع  تسد  زا  هک 

ار وا  لآ  یلع و  يّالوت 

متفرگ ردام  یکاپ  نمی  هب 

اجکی تسه  نآ  رد  هچ  ره  تشهب و 

متفرگ رغصا  یلع  دنخبل  ز 

تداهش غاب  لگ  نآ  دایب 

متفرگ رت  ناگدید  زا  بالگ 

منادناخ نیا  مغ  رادیرخ 

منادناخ نیا  مثیم »  » مالغ

----------

لجخ ایرد  نم  مشچ  رد  وت  ياه  یّظلت  زا  يا 

( حدم ) لجخ ایرد  نم  مشچ  رد  وت  ياه  یّظلت  زا  يا 

لجخ اقس  لجخ ، ایرد  لجخ ، رهاوخ  لجخ ، ردام 

يا هدیدنخ  يداد و  ناج  يا  هدید  ار  ادخ  نوخ ، رد 

لجخ اباب  تا  هدنخ  زا  دوب  رشحم  نماد  ات 

هلمرح ریت  هدروخ  نوخ  تا  هدیکشخ  رجنح  زا 

لجخ ارهز  زا  متشگ  نم  نم ، مشچ  کشا  ناکیپ ز 
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تبنیز تسد  هب  مدید  تبت  بات و  شتآ  رد 

لجخ اروشاع  دیشروخ  دش  همع  زا  مه  وت  زا  مه 

ار وت  مدروآ  هنشت  بل  ار  وت  مدرب  بل  هدیکشخ 

لجخ ارحص  نیا  رد  متشگ  تردام  زا  مه  وت  زا  مه 

زارفرس تداهش  دمآ  ترجنح  مخز  نوخ  زا 

لجخ يربک  بنیز  دش  تردام  مشچ  کشا  زا 

بل هنشت  مه  نآ  ههام  شش  نتشک  نید و  ِّيوعد 

لجخ اسرت  زا  ربگ و  زا  دوش  یم  ناملسم  اجنیا 

نوخ هقرغ  لامج  نیا  اب  نوگ ، هلال  راذع  نیا  اب 

لجخ ابیز ، تروص  نیز  دوش ، فسوی  را  دراد  اج 

! هدش رواد  رب  هیده  يا  هدش ، رپرپ  ۀچنغ  يا 

لجخ اه  لگ  نابغاب ، زا  وت ، دنخبل  لگ  شیپ 

ادخ نوخ  یملاع ، تاّجنلا  باب 
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یمدمه ار 

لجخ اهنت  دشن  مثیم » ، » دش وت  زا  ملاع  هدنمرش 

----------

درادن ناج  لفط  نیا  یمحر  هفوک  لها  يا 

( تبیصم  ) درادن ناج  لفط  نیا  یمحر  هفوک  لها  يا 

درادن نابز  اّما  دیوگ  بآ  هک  دهاوخ 

دز یم  هلان  حبص  ات  هراوهاگ  هب  بشید 

درادن ناوت  رگید  متسد  يور  زورما 

دشونب دوخ  کشا  ات  دشوک  هیرگ  ماگنه 

درادن ناهد  رود  بل  دنک  رت  هک  یگشا 

کشخ ۀبوچ  ود  نوچ  بل  زییاپ  گرب  لثم  خر 

درادن نازخ  زا  ریغ  يراهب  ۀچنغ  نیا 

ار نامک  نکف  وسکی  ریت  شکم  هلمرح  يا 

درادن نامک  ریت و  بات  هک  لگ  گرب  کی 

یّظلت وا  دایرف  شهآ  تسوا  ریشمش 

درادن نایب  بات  هدیسر  بل  هب  شناج 

دیرآ بآ  هرطق  کی  دیراذگ  نم  هب  ّتنم 

درادن ناج  همین  زج  نت  رد  هک  یکدوک  رب 

دیگنجب منتشک  ات  دیگنج  هب  رگا  نم  اب 

درادن نانس  غیت و  فک  رب  هراوخریش  نیا 
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اهنز نیب  همیخ  رد  اهنت  هتسشن  ردام 

درادن ناور  بآ  دوخ  تلجخ  کشا  زج 

نت زا  رپ  دنز  شحور  نمشد  گندخ  اب  ات 

درادن ناکم  رگید  شماما  ۀناش  زج 

شهآ ناغف و  زا  ریغ  دوبن  رشح  هب  مثیم ،» »

درادن ناغف  هآ و  تبیصم  نیا  زا  وکنآ 

----------

نم تسه  همه  تسد  رس  هب  يا 

( تبیصم ) نم تسه  همه  تسد  رس  هب  يا 

نم تسد  زا  لد  هدرب  تمّسبت 

نیسح دیما  يایرد  رد  يا 

نیسح دیهش  نیرخآ  لوا و 

هتخوس هتخوس و  هتخوس و 

هتخود ردپ  هناش  هب  هدید 

ییالبرک هدنز  دنس  وت 

ییالبرک هدنورپ  رهم  وت 

كدوک وت 
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يریش لفط  هن ، يریش 

يریبک هن ، ریغص  هن ، ریغص 

وت یتداعس  جرب  هراتس 

وت یتداهش  کچوک  هروس 

تزاب مین  مشچ  هب  نک  هاگن 

تزابشیپ هدمآ  همطاف  هک 

یبت بات و  هب  یگنشت  هک ز  سب 

یبل رت  ینک  هک  يرادن  کشا 

نک شوگ  نابل  هنشت  زا  رت  هنشت 

نک شون  الب  ناکیپ  بآ ز 

منک تیادف  هک  ات  تمرب  یم 

منک تیادخ  میدقت  هک  شاب 

نم شوهدم  كدوک  اشگ  مشچ 

نم شوغآ  رد  تسوت  هگلتق 

ینک یظح  هک  شاب  رپس  هنیس 

ینک یظلت  دنچ  نزب  هدنخ 

درک بآ  ارم  بلق  تا  یظلت 

درک بات  یب  هیرگ  ار ز  بابر 

تسوت تداهش  زور  نزب  هدنخ 

تسوت تدالو  هن ، وت  تداهش 
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تسا نم  نادواج  رمع  وت  نوخ 

تسا نم  نایعیش  کشا  وت  بآ 

مرغصا نک  هاگلتق  هب  يور 

مرغصا نک  هاگن  ار  هلمرح 

هدمآ ناحتما  گرزب  زور 

هدمآ نامک  ریت و  اب  هلمرح 

دش هراپ  مرگج  ایادخ  هآ 

دش هراپ  مرسپ  کشخ  رجنح 

تسشن تکشخ  رجنح  رب  هک  ریت 

تسب وت  يولگ  هب  ار  سفن  هار 

تفاکش ار  مرسپ  قلح  هلمرح 

تفاکش ار  مرگج  هن ، رسپ  قلح 

ترجنح زا  مدیشک  نورب  ریت 

ترس متسد  رس  رب  ادج  تشگ 

هچنغ
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؟ یسک هدید  هدش  رپرپ 

؟ یسک هدید  هدش  رس  یب  كدوک 

ردپ يور  هک  هدید  یسک  مشچ 

؟ رسپ قلح  نوخ  دوش ز  خرس 

دزیخ شرع  هب  ولگ  زا  وت  نوخ 

دزیرب نیمز  هب  مراذگ  یمن 

تسود تسود  دنک  وت  يولگ  مخز 

تسوا میدقت  هطساو  یب  وت  نوخ 

لوسر ناج  هب  مسق  نم  يادخ 

لوبق نک  ار  نیسح  ییادف 

دوب نیمه  نم  رخآ  لگ  هتسد 

دوب نیمه  نم  رکشل  یمامت 

تسا مغ  ياه  هرارش  نم  لد  رد 

تسا مثیم "  " رگج رد  نآ  زوس  هک 

----------

نم هب  وربآ  وت  رجنح  ِنوخ  هداد  يا 

( تبیصم ) نم هب  وربآ  وت  رجنح  ِنوخ  هداد  يا 

نم هب  ور  هب  ور  دوخ  مسبت  اب  هدیدرگ 

تمدادن یبآ  يدرک و  هیرگ  هک  نآ  اب 

نم هب  ولگ  نوخ  بآ ز  هدنخ  هب  يداد 
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شطعلا راب  کی  وت  يادص  مونشب  ات 

نم هب  وگب  ربکا  یلع  تردارب  لثم 

ار شیوخ  راسخر  وت  كاپ  نوخ  متسش ز 

نم هب  وضو  بآ  تا  هنشت  قلح  يداد ز 

میظع نم  تسد  رد  وت  حبذ  دوب  هک  سب  زا 

نم هب  وه  تاذ  زا  تیلست  يادن  دمآ 

ترجنح مدیشک ز  هک  ار  هبعش  هس  ریت 

نم هب  وم  هب  وم  ار  وت  لاح  فصو  تفگ  یم 

مسق مروخ  یم  ادخ  هب  هلمرح ، هب  نیرفن 

وا درک  متس  هفوک  هاپس  زا  شیب 
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نم هب 

شرپرپ هدرک  افج  ریت  هک  يا  هچنغ  نیا 

نم هب  وخ  تشد  نیا  رد  دوب  هتفرگ  هزات 

ارم دوب  ییادخ  يوب  گنر و  هک  نآ  اب 

نم هب  وب  گنر و  وت  رجنح  نوخ  دیشخب 

نیسح وربآ  یب  مثیم "  " هب نکف  یمشچ 

نم هب  وربآ  امش  هاگن  دهد  اهنت 

----------

رغصا رارق  یب  قشاع  يا 

( تبیصم  ) رغصا رارق  یب  قشاع  يا 

رغصا رای  لصو  ۀنشت  يا 

تیارب نم  بلق  نم و  شود 

رغصا رازم  نیا  لتقم و  نآ 

تکاپ نوخز  یهَّللاراث 

رغصا راگنادخ  هجو  دش 

ریش زا  تمصخ  تفرگ  هک  ادرد 

رغصا راید  نیا  رد  ریت ، اب 

نمشد ریت  هک  نزب  دنخبل 

رغصا راز  تسیرگ  وت  رهب 

باریس تشگ  ریت  هک  سوسفا 
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رغصا راوخریش  وت  نوخ  زا 

ار تتروص  باوخب  مارآ 

رغصا راذگ  نم  هناش  رب 

تتوکس ارم  دشک  راذگم 

رغصا رآرب  لدز  هلان  کی 

( مثیم  ) مظن هب  وت  متام  رد 

رغصا رارق  یب  هدش  اهلد 

----------

رغصا باضخ  نوخ  هب  هام  يا 

( تبیصم ) رغصا باضخ  نوخ  هب  هام  يا 

رغصا باتفآ  ینابرق 

شتآ رارش  تسفن  زا  جوم 

رغصا بابک ، تشطع  زا  رحب 

تیولگ رد  تخیرن  هک  یبآ 

رغصا بآ  تشگ  وت  غاد  زا 

دشوج هنیس  تبل ز  دای  اب 

رغصا بابر  رگج  نوخ 

تباوخ درک  ریت  ییالال 

رغصا باب  ِشود  هب  هظحل  کی 

ریت تا  هنشت  يولگ  زوس  زا 
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رغصا بات  چیپ و  هب  داتفا 

تمشچ بآ  هچ  رگا  هدیکشخ 

رغصا بآ  مشچ  وت  هب  دیرگ 

نمشد داد  هبعش  هس  ریت  اب 

رغصا باوج  تشطعلا  رب 

یبآ هدروخن  لگ  هدید  یک 

رغصا بالگ  دهد  هنوگ  نیا 

نم هناش  تسوت  هراوهگ 

رغصا باوخب  يدش  باریس 

زا
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تعافش نک  شیوخ  مثیم " "

رغصا باسح  فص  هب  ادرف 

----------

متسلا لفحم  لعشم  يا 

( حدم ) متسلا لفحم  لعشم  يا 

متسد يور  هب  مَلع ، هتشگ  يو 

دراذگ یمن  تیولگ  نوخ 

متسکش دهد  نامز  دُعب  ات 

وت بل  رب  حتف ، ةدنخ  يا 

وت بتکم  ماوق  وت ، نوخ 

يدرف هچ  رگا  نم  ۀهامشش 

يدربن تداهش و  درم  وت 

نم حتاف  هشیمه  زابرس 

يدرک حتف  هک  نزب  دنخبل 

مناسر کلف  رب  وت  داد  ات 

مناشف نامسآ  هب  وت  نوخ 

تراگن منک  ولگ ، نوخ  زا 

ترای روضح  مربب ، دوخ  ات 

تهاگلتق تسا  نم  شود  مه ،

ترازم دَوب  نم  هنیس  مه ،
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وت رئاح  تسا ، ردپ  بلق 

وت رئاز  دننم ، راّوز 

يدناشف نوخ  توضو ، بآ  رب 

يدناوخ زامن  ردپ  شود  رب 

نینوخ قلح  ارم ز  ماغیپ 

يدناسر نایناهج  شوگ  رب 

اباب دیهش  نیرت  مولظم 

اباب دیما  نزب  دنخبل 

تداهش فحصم  رثوک  يا 

تدابع نیرتهب  وت  دنخبل 

مناوخب تا  هتشک  هک  تسا  فیح 

تدالو یتفای  وت  زورما ،

شوماخ تادص  دش  هک  دنچ  ره 

شومارف دوش  یمن  وت  نوخ 

وت يرد  ار ، تشهب  داتفه 

وت يرپ  ار ، هتشرف  داتفه 

دهاش وت  ار ، حیبذ  داتفه 

وت يرتخا  رهپس  داتفه 

داد وضو  ارم  تیولگ ، نوخ 

داد وربآ  تداهش  هب  یتح 
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يدرک باضخ  ولگ ، نوخ  زا 

يدرک بابر ، رگج  رب  نوخ ،

ار اه  بآ  توکس ، نیع  رد 

يدرک بابک  تشطعلا ، زا 

ددنخب دزس  تیولگ  مخز 

ددنسپ نینچ  ار  وت  تسود  نوچ 

 ! رغصا بآ ، هدروخن  يایرد 

 ! رغصا بابر ، تا  هدز  تلجخ 

يدروخ بآ  هبعش  هس  ریت  زا 

! رغصا باوخب  يدش ، باریس 

مه ارم  وت ، غاد  دنتشک ز 

مه اب  ود  ره  دیهش  میتشگ 

تسا نیسح  ات  وت  زا  وت  جارعم 

تسا نیسح » ای   » ِشقن وت  نوخ  رد 

نفد نم  تسد  هب  يوش  وت  اهنت 

تسا نیسح  اب  زین  وت  عییشت 

تساربک رشح  زور  هک  زور  نآ 

تسارهز تسد  هب  وت  هقادنق 

دزان وت  تدالو  هب  ردام 

دزان وت  تداهش  هب  اباب 
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وت رجنح  نوخ  هب  مالسا 

دزان وت  تداعس  هب  ترتع 

ملاع تساپب  ات  وت  نوخ  زا 

« مثیم  » لخن هشیمه  تسا  زبس 

----------

تسا نم  رکشل  همه  هراوخریش  لفط  نیا 

تسا نم  رکشل  همه  هراوخریش  لفط  نیا 

تسا نم  روای  هپس ، رازه  یس  نیب  رد 

ما هدرک  بوبحم  هب  هیده  هلال  غاب  کی 

تسا نم  ِرخآ  ِلگ  هتسد  هراوخریش  نیا 

نوگ هلال  تشگ  ادخ  لامج  نآ  زک  ینوخ 

تسا نم  ِرغصا  یلع  نوخ  دینک  رواب 

راوخریش دیرامشم  ار  ریش  لفط  نیا 

تسا نم  رثوک  نیا  میادخ و  فحصم  نم 

نم
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متداهش خرس  رگنس  كاچ  هنیس 

تسا نم  رگنس  مه  هک  دیهش  نآ  تسا  نیا 

شا ینابز  یب  اب  هک  دیهش  نآ  تسا  نیا 

تسا نم  روآ  مایپ  رشح  زور  حبص  ات 

وا حور  غرم  نم و  تسد  يور  هب  شمسج 

تسا نم  ردام  ِلغب  رد  هدرک  زاورپ 

بآ بآ ، طحق  زا  هدش  هتخوس  ِعمش  نوچ 

تسا نم  رت  ِمشچ  هدروخ ز  هک  رگا  یبآ 

شترایز نیا  زا  سپ  دینک  رگا  دیهاوخ 

تسا نم  رورپ  مغ  هنیس  يور  هب  شربق 

مظن هب  دشک  ار  ام  لد  هرارش  مثیم » »

تسا نم  رغاس  ِبل  هنشت  هنیس ، ِزوس  اب 

----------

رغصا بآ ، لد  دش  نوخ  تکشخ  بل  دای  اب 

( حدم ) رغصا بآ ، لد  دش  نوخ  تکشخ  بل  دای  اب 

رغصا باوخب  هدوسآ  ردام ، يدش  باریس 

تیاه سفن  هب  شتآ  دز  یم  شطع  هک  سب  زا 

رغصا بابک  هدیدرگ  ناکیپ ، رگج  وت  رب 

تسادیپ خر  ۀلال  رب  تدنخبل  ۀچنغ  زا 

رغصا باوج  هدنخ  اب  يداد ، ردپ  کشا  رب 
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وت زا  رت  هتخوس  نم  ردام ، زا  رت  هنشت  وت 

رغصا باتو  بت  رد  نم  بات و  زا  يا  هتفر  وت 

وت کشخ  رجنح  رب  وت ، بلق  شتآ  رب 

رغصا بابر  کشا  زا  رتهب ، دَوبن  یبآ 

ردام نزب  دنخبل  ارهز ، لغب  رد  ور 

رغصا باضخ  هدیدرگ  هللا  هجو  وت  نوخ  زک 

دیشون اقب  بآ  نوخ ، تنینوخ  رجنح  زا 

رغصا بآ ، هدش  ایرد  تیاه  بل  تلجخ  زو 

وت يارب  رشح ، ات  وت ، يازع  مزب  رد 

رغصا بالگ  تس  يراج  نایوجادخ  مشچ  زا 

هنگ مرج و  یب 
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رخآ ار  وت  دنتشک  ردام !

رغصا باوث  وت  لتق  دوب  نانیا  رب  هک  ییوگ 

سوسفا رازه  سوسفا ! تفگ : « مثیم يدوب و« لگ 

رغصا بآ ، هب  هنشت  بل  دنداد  ار  وت  موق  نیا 

----------

دوب هناهب  یّظلت  باب  تسد  يور  رب 

( تبیصم ) دوب هناهب  یّظلت  باب  تسد  يور  رب 

دوب هناگی  يادخ  لاصو  ۀنشت  وا 

تشاد زاین  یبآ  ةرطق  هب  رگا  اهنت 

دوب هناور  ارهز  رتخد  مشچز  ایرد 

رت شیپ  هکلب  الب  برک و  مایق  زا  شیپ 

دوب هناشن  تداهش  ریت  يارب  شقلح 

وا دنب  دنب  یلو  شومخ  ول  ياه  بل 

دوب هناقشاع  ۀمزمز  اعد و  مرگ 

نابغاب تسد  رس  هب  ناج  داد  هدنخ  اب 

دوب هنارت  زا  شومخ  هک  یلبلب  هلان  یب 

ادخ ياک  تسش  وا  رجنح  نوخ  هب  خر  هش 

دوب هنازخ  رد  نم  رُد  نیرخآ  هیده  نیا 

دیشک وا  نینوخ  رجنحز  هش  هک  يریت 

دوب هناد  زان  نآ  ةدنخ  دای  هب  نایرگ 
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مسق ادخ  ّقح  هب  هک  ارو  ناوخم  كدوک 

دوب هناوتشپ  ادخ  نید  يارب  شنوخ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح دوخ  راثیا  ینامرهق و  شاداپ 

دوب هناش  هب  شلادم  هفرط  هراپ ، هام  نیا 

وا زا  دعب  دنیوگ  هک  تسا  مثیم )  ) رخف نیا 

دوب هناتسآ  نیا  ةدنب  دوب  هدنز  ات 

----------

شطع زا  داتفا  شتآ  رد  یفطصم  ناتسوب 

 ( تبیصم  ) شطع زا  داتفا  شتآ  رد  یفطصم  ناتسوب 

شطع زا  داب  رب  دنتفر  همطاف  ياه  هلال 

دش هلان  هآ و  هنیس  رد  نالبلب  ياه  همغن 

شطع زا  دایرف  دیدرگ  نایطوط  ياه  هلان 

درک هورم  افص و  یعس  اه  همیخ  رد  يرجاه 

شطع زا  داهنب  كاخ  يور  هب  ور  یلاهنون 

نیسح کشخ  بل  رب  دیرگب  لّوا  دزس  یم 

شطع زا  دای  دروآ  تمایق  حبص  ات  هک  ره 

البرک رد  ناگنشت  هآ  هآ  رارش  اب 
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شطع زا  داتفا  هلعش  ایرد  قامعا  لد  رد 

هایس دش  نادیهش  مشچ  رد  دیشروخ  تروص 

شطع زا  دازون  لفط  یّظلت  یهام  نوچ  درک 

صالخ ار  لمسب  مین  لفط  درک  نمشد  ریت 

شطع زا  دازآ  دیدرگ  دز و  رپ  رغصا  حور 

دنهد یم  تداهش  هراوهگ  درگ  رب  ناگنشت 

شطع زا  داد  ناج  همیخ  نورد  رغصا  اهراب 

کشخ بوچ  ناسب  لگ  بل  دش  هفوک ، لها 

شطع زا  داب  ناج  قامعا  رد  هلعش  ار  امش  يا 

شوگ هب  اهایرد  جاوما  زا  دیآ  تمایق  ات 

شطع زا  داد  شطع  زا  داد  شطع  زا  داد  البرک ،

مارح ملاع  همه  رب  مثیم )  ) بآ دش  یم  شاک 

شطع زا  دادیب  درک  تمصع  لآ  اب  نامساک 

دمآ رهگ  تیالو  رحب  هک  کیربت 

( حدم ) دمآ رهگ  تیالو  رحب  هک  کیربت 

دمآ رمث  ار  ادهش  تشهب  يابوط 

دمآ ربتعم  دنس  ار  ادهش  نوخ 

دمآ رگد  نیسح  راثیا ، بتکم  رد 

دمآ ربخ  نیا  یلع  نب  نیسح  تیب  زا 

دمآ رشبلا  ریخ  هناحیر ي  هناحیر ي 
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دمآ شوخ  مات  هم  دیشروخ  نماد  رد 

دمآ شوخ  مالسا  ههام ي  شش  هدنمزر 

تسا بالگ  راثیا  نبلگ  رد  هک  تسا  نیا 

تسا بات  بت و  رد  بش  همه  تداهش  قوش  زا 

تسا بان  ِرُد  تیالو  رحب  رد  هک  تسا  نیا 

تسا باتک  متخ  ادهش  خرس  بتکم  رد 

تسا بآ  شبل  لعل  هنشت ي  بل  هک  تسا  نیا 

تسا بابر  خرس  ِلگ  غاب  کی  هن ، هچنغ  نیا 

تسا نیسح  تسب  اپ  هدادلد و  قشاع و  نیا 

رثوک هروس  ای 
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تسا نیسح  تسد  رس  هب 

تس یئادخ  تس  یئادخ  تس  یئادخ  نسُح  نیا 

تس یئادف  تس  یئادف  تس  یئادف  هنشت  بل 

تس یئالب  برک و  یلو  تسا  هنیدم  دولوم 

تس یئاهر  دایرف  ود  داتفه و  هلعش ي  نیا 

تس یئاهن  حتف  یلع  نب  نیسح  ِمزر  رد 

تس یئامس  هولج ، دنک  ضرا  رد  هک  دنچ  ره 

تداهش رازلگ  هب  تسارهز  هچنغ ي  نیا 

تداهش راموط  هب  تسا  نیسح  رهُم  نیا 

شهاگن تساباب  هب  دالیم  هظحل ي  زا 

شهار هب  مشچ  الب  ریت  لزا  حبص  زا 

شهآ هلعش ي  زا  هتخوس  متس  داینب 

شهایس فلز  رد  ناهنپ  لد  هلفاق ي  دص 

شهاپس قلخ  کی  كدوک و  کی  هک  هللا 

شهام وچ  يور  لُگ  هب  تداهش  دنخبل 

شیور هم  تیالو  دیشروخز  هدرب  لد 

شیولگ ّيدیفس  هب  اباب  بل  ياج 

تماق هتشارفا  ردپ  قشع  هب  دهم ، رد 

تمایق هدرک  شا  همزمز  ره  هب  دهع  رد 

تمارک هدرب  وا  هراوهگ ي  هب  میظعت ،
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تماقا شاهلد  همه  رب  ردپ  شود  زا 

تماما شنیقلخ  لد  رب  نبل  هدروخان 

تمالس مالسا  هب  هداد  ولگ  مخر  زا 

هدوشگ مشچ  ات  هدز ، ملاع  هب  ياپ  ات 

هدوب همطاف  رسپ  اب  رفس  ّیهار 

تدالو يابیز  هظحل ي  زا  هک  تس  نیا 

تداهش زرم  ات  هدوب  ردپ  ماگ  مه 

تداع هتشاد  مد  همه  اباب  هناش ي  رب 

تدابع دوب  شنتخاب  ناج  ندیدنخ و 

تدارا تشاد  نوخ  هداّجس ي  هب  هتسویپ 

تداعس داد  نوخ  هب  هدیکشخ  رجنح  زا 
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شتسلا زور  زا  بل  هب  تداهش  دنخبل 

شتسد هب  تسد  نایمشاه  همه  دنداد 

شیوبس زیربل  هدمآ  نبل  هدروخان 

شیور فحصم  ردپ  تسد  رس  ِِنآرق 

شیوگم ِّرس  دنز  جوم  لد  هب  هتسب ، بل 

شیوس هب  ساّبع  هدید ي  ردپ  شود  رب 

شیولگ هب  ارهز  فسوی  هگن  یهاگ 

شیوم هّرط ي  رب  بنیز  دشک  هناش  هگ 

شماقم تسالیل  هلال ي  لغب  رد  هگ 

شمالس داب  ادهش  نوخز  رشح  ات 

رغصا یلع  ملاع  همه  دارم  باب  يا 

رغصا یلع  مّسجم  ِدیحوت  وت  مسج  يا 

رغصا یلع  مدآ  ملاع و  ِلد  ِعمش  يا 

رغصا یلع  مّلسم  وت  زا  نیسح  حتف  يا 

رغصا یلع  مد  مد ، همه  ار  ادخ  نوخ  يا 

رغصا یلع  مثیم »  » تجاح نیمه  تسوت  زا 

ییاشگب شیوس  هب  هدید  مرک  فطل و  زک 

ییامنب ار  تا  هدش  مگ  مرح  وا  رب 

----------

هراپهام داتفه  مدرک ، تسود  میدقت 
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( تبیصم ) هراپهام داتفه  مدرک ، تسود  میدقت 

هراتس کی  تسا ، هدنام  متسد ، يور  هب  اهنت 

راثیا تونق  دَناوخ  هتسب ، ياه  تسد  اب 

هراظن دنک  نم  رب  شزاب ، مین  مشچ  اب 

مرانک زا  دنتفر  مرازراک ، ناریش 

هراوخریش لفط  نیا  مهاپس  همه  دشاب 

دشونب ات  ریش  هن  دیرگب ، ات  کشا  هن 

هراشا کی  بات  هن  شهاگن ، کی  رون  هن 

نسحم غاد  هزات  دش  مداهن ، رد  زورما 

هرابود نسحم  کی  هارمه ، هب  ما  هدروآک 

هتفگ زار  تسود  اب  هتفخن ، شطع  زا  شود 

هراوهاگ نیب  رد  حبص  ات  هتفرگ  ایحا 
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يدیشک هز  هک  یتقو  يدیدن ، هلمرح  يا 

هراپ يولگ  نیا  زا  مبلق ، نوخ  دیشوج 

رشحم زور  حبص  ات  يزور  دنچ  هن  اهنت 

هرامه امس  ضرا و  دنیرگ ، دیهش  نیا  رب 

تداهش دش  لیمکت  رغصا  نوخ  ز  مثیم » »

هراودای زور  ره  نتفرگ  وا  رب  دیاب 

----------

رغصا بآ  ریش  ياج  هب  ناکیپ  زا  دنداد  ار  وت 

لوا دنب 

( حدم  ) رغصا بآ  ریش  ياج  هب  ناکیپ  زا  دنداد  ار  وت 

رغصا باوخب  نک  مّسبت  هن ، یّظلت  دش  یط  شطع 

نودرگ دبنگ  زا  تشذگ  اما  دوب  شوماخ  تبل 

رغصا بآ  بآ  يادص  تنوخ  ةرطق  هرطقز 

تنیز ادخ  تاقالم  رد  ار  دوخ  يور  ات  مهد 

رغصا باضخ  مدرک  ترجنح  نوخز  ار  نساحم 

رپرپ نابغاب  تسد  يور  رب  دوش  لگ  هدید  هک 

رغصا باتفآ  شود  هب  دزیر  هم  نوخ  هدید  هک 

مراد اون  ین  نوچ  اونین  رد  نم  یشوماخ و  وت 

رغصا بابر  مبلق  رب  گنچ  دوخ  ۀلان  اب  دنز 

خساپ یب  دایرف  زا  هدیدرگ  رپ  هک  رغصا  نیا  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3287 

http://www.ghaemiyeh.com


رغصا باوج  ار  اباب  کشا  یتفگ  دنخبل  اب  وت 

اما راوخریش  لفط  ماک  نیریش  ریش ، زا  دوش 

رغصا بایماک  یتشگ  ریت  زا  نم  تسد  يور  وت 

یتشگ نیرخآ  دیهش  متسد  رس  رب  هچ  رگا 

رغصا باختنا  تداهش  رهب  يدش  لوا  زا  وت 

یتسه ادخ  نوخ  ةداز  وه  ادخ ، نوخ  مه  وت 

یتسب ار  شیوخ  مشچ  هللاراث  شوغآ  رد  هک 

مّود دنب 

تناناج میدقت  منک  ات  متفرگ  ناج  نوچ  فک  هب 

رپس ار  تیولگ 
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تناکیپ شیپ  مریگب  ات  نک 

دیآ نامسآ  زا  دنفسوگ  ادابم  نم  حیبذ 

تنابرق تسود  يانم  رد  مزاس  هک  وش  اّیهم 

مهاوخ یم  بآ  نم  وگب  نک  مّلکت  نک  مّلکت 

تناشطع ماک  يادف  نک  یّظلت  نک  یّظلت 

یکشا ةرطق  تمشچ  ود  رد  هدنامن  یبآ  یبز 

تنایرگ مشچ  زا  تا  هدیکشخ  بل  ددرگ  رت  هک 

ممولعم هدیدرگ  تکزان  قلح  ریت و  مجح  ز 

تنابات هام  نوچ  رس  نت  زا  ادج  دش  دهاوخ  هک 

يزیر یم  کشا  هن  اپ  تسد و  هن  ینز  یم  هلان  هن 

تنادنخ ياه  بل  اب  ردق  نیا  ارم  شتآ  نزم 

دوبن بجع  هنشت  بل  هدیتفت  ولگ  هلعش  سفن ،

تنازوس قلح  زوسز  دزیخرب  ریت  زا  دود  هک 

هراوهگ درگ  رب  تا  يزابمه  دشن  سک  یئوگن 

تناج اب  درک  يزاب  حبص ، ات  یگنشت  رارش 

نک مّسبت  قشاع  مدق  ات  رس  يا  تسود  ریت  هب 

نک مّلکت  نسحم  اب  ارهز و  نماد  رد  رپب 

مّوس دنب 

ار دوخ  لد  نامرد  شیوخ  نوخ  هب  زج  یتسجن 

ار دوخ  لجاع  يافش  یتفرگب  مصخ  ریتز 
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هگنآ يدرک و  تداهش  لسغ  ولگ  بانوخ  هب 

ار دوخ  لماک  زامن  يدناوخ  نم  تسد  يورب 

مدنزرف تفگ  یم  نخس  قح  اب  تلد  هتسب  تبل 

ار دوخ  لتاق  يدرکن  نیرفن  يدیدنخ و  ارچ 

مدرک قح  میدقت  مدیشاپ و  امس  رب  ار  نوخ  ود 

ار دوخ  لد  نوخ  یکی  وت  يولگ  نوخ  یکی 

مه نم  درب  لگ  هتسد  تسود  رهب  تسود  هن  رگم 

مداد وت  نوخ  زا  لگ 
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ار دوخ  لداع  راگدرک 

اهنت نآ  جاوما  رد  وت  هنتف  زا  رپ  يرحب  ناهج 

ار دوخ  لحاس  اباب  تسد  يور  هب  زج  يدیدن 

رغصا اشگ  لکشم  تکچوک  تسد  ود  يا  وت  زجب 

ار دوخ  لکشم  هدرکن  لح  لتاق  ریت  اب  یسک 

نوخ هرطق  دنچ  نیا  دوب  وت  رمع  لصاح  مامت 

ار دوخ  لصاح  مامت  يدرک  ادخ  میدقت  هک 

مدنوادخ تاقالم  ماگنه  هک  مزارفارس 

مدنزرف کشخ  يولگ  نوخ  زا  متفرگب  وضو 

مراهچ دنب 

ار شیوگتفگ  يدرک  عطق  نم  اب  ریت  يا  الا 

ار شیولگ  يدیسوب  وت  دوب و  شبل  رب  نم  بل 

يراج يا  هدرک  نوخ  ۀمشچ  وا  ۀنشت  قلحز 

ار شیوضو  بآ  ولگ  نوخ  زا  يدرک  اّیهم 

وا يولگ  رب  يدرک  کیدزن  ار  شیوخ  هنوگچ 

ار شیومع  نینوخ  مشچ  يدید  رود  منامگ 

يدیسوب وت  ار  وا  ۀنشت  هقلح  هک  مدنآ  تسرد 

ار شیور  دیسوب  مردام  ارهز  درک و  مّسبت 

نم بالگ و  یتفرگب  بآ  یب  ۀچنغ  نیا  زا  وت 

ار شیوب  گنر و  دوخ  اب  تسود  لصو  مزب  رد  مرب 
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يدرب ورف  رس  رغصا  نوخ  رد  ملق  دننام  وت 

ار شیوزرآ  باتک  متسد  يور  رب  یتشون 

نیگنر ار  شیوخ  نیبج  نوخ  زا  مدرک  اهنت  هن 

ار شیوگم  ّرس  نامسآ  نیبج  رب  متشون 

نایفسوب لآ  نوخز  ملاع  دوش  ایرد  رگا 

ار شیوم  رات  کی  تمیق  ناربج  درک  دیاشن 

رغصا تسا  نم  نوگلگ  يور  وت  تبرغ  هاوگ 

رغصا تسا  نم  نوخ  وت  نوخ  سپ  نیا  زک  نک  مّسبت 

دنب
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مجنپ

يداد ناج  زاب  یتفرگ  ناج  نم  زا  دنخبل  اب  وت 

يداد نامسآ  ماب  هب  تنیز  ولگ  نوخ  زا  وت 

نایفسوب لآ  يور  هب  يداهنب  گنن  غاد  وت 

يداد ناشن  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  تیمولظم  وت 

تقلح رب  ریت  ناهد و  رب  نوخ  بل و  رب  مّسبت 

يداد ناحتما  يزابقشع  سالک  رد  ابیز  هچ 

دشاب یم  بآ  مه  اذغ ، مه  ردام  ریش  هن  رگم 

يداد ناج  هنشت  مه  يدوب و  هنسرگ  مه  كدوک  وت 

ار تداهش  يداد  وربآ  نینوخ  دنخبل  اب  وت 

يداد نادواج  رابتعا  تمایق  ات  ار  نوخ  وت 

يدرک البرک  ار  البرک  تیولگ  نوخ  اب  وت 

يداد ناتسوب  نیا  رب  بآ  تیازع  کشا  اب  وت 

اّما متساوخ  یم  يا  هسوب  تکشخ  ياه  بل  زا  نم 

يداد ناغمرا  مسر  هب  نم  رب  ار  شیوخ  ناج  وت 

اّما وربآ  دنراد  یحو  نادناخ  زا  همه 

يداد نادناخ  نیا  رب  هزات  يوربآ  نوخ  زا  وت 

وت كاچ  قلح  زا  دش  زاب  يراثن  ناج  باتک 

وت كاپ  نوخ  زا  زارفرس  دش  یلع  نب  نیسح 

مشش دنب 
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نم اب  ترورپ  ناج  ةدنخ  باوج  نک  مّسبت 

نم اب  ترخآ  هاگن  رد  يدرک  هچ  دناد  ادخ 

یئاهنت هب  ار  تمسج  عییشت ، منک  یم  اهنت  هن 

نم اب  ترکیپ  نفد  تسا  نادیهش  عمج  رد  هک 

وت اب  ودع  ناکیپ  لابقتسا  هب  نتشگ  رپس 

نم اب  ترجنح  زا  متس  ریت  ندروآ  نورب 

ربکا ۀیاسمه  اه  همیخ  تشپ  وت  كاپ  نت 

لزنم لهچ 
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نم اب  ترس  نمشد  ةزین  كون  هب 

دنادرگب ور  نم  زا  لّوا  دیرگ  وت  رب  دهاوخ  وچ 

نم اب  تردام  ینابرهم  افو و  دراد  سبز 

متسد رس  رب  دنیبب  ار  تیولگ  مخز  رگا 

نم اب  ترهاوخ  هنیکس  همیخ  رد  تفگ  دهاوخ  هچ 

دیوگ نخس  اّما  يا  هدیدرگ  نخس  زا  شوماخ  وت 

نم اب  ترتکزان  لگز  قلح  هتسب و  مشچ  ود 

وت رازم  مه  وت  لتقم  مه  نم  شوغآ  دوش 

نم اب  ترهطا  مسج  رشح  ات  نم  ناج  نوچ  دوب 

دشاب مربکا  كاپ  مسج  میاپ  نیئاپ  رگا 

دشاب مرغصا  ِّیلع  ربق  ما ، هنیس  هتسکش 

متفه دنب 

مدرک نازخ  یب  راهب  ار  ملاع  هچنغ ، کی  زا  نم 

مدرک نادواج  تشهب  ار  اهالبرک  مامت 

تقلح زا  ریت  مدیشک  نم  يدیشک  لد  زا  هآ  وت 

مدرک ناور  ممشچ  زا  کشا ، نم  رجنح و  زا  نوخ  وت 

مداد وربآ  ار  نیمز  كاخ  نوخ ، ود  داتفهز و 

مدرک نامسآ  فقو  هتفرگب  ار  وت  نوخ  یلو 

سک دیدرگن  هدنز  منم  ات  متفگ  هللا  لآ  هب 

مدرک نانمشد  مشچ  شیپ  وت  رب  هیرگ  دوخ  یلو 
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نم تسد  يور  رب  يدز  رپرپ  وت  هک  مدنآ  تسرد 

مدرک ناشف  نوخ  مشچ  ود  اب  تّما  قح  رد  اعد 

متفرگب ریت  شیپ  هنشت  بل  مدروآ و  ار  وت 

مدرک نآ  تساوخ  نم  زا  تسود  هچ  ره  تسود  قح  هب 

مداد ربخ  تراثیاز  نم  يدوب  هراوهگ  رد  وت 

مدرک ناحتما  ار  دوخ  نارای  نم  هک  بشید  نامه 

ولگ نوخ  زا  متسش  تکشاز 
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مداد تشیارآ 

مدرک ناکمال  یح  میدقت  لگ  هتسد  نوچ  سپس 

بشما بآ  دازآ  دوش  یم  وت  نم و  لتق  زا  سپ 

بشما بابر  کشا  زا  دریگ  شتآ  بآ  رگ  دزس 

متشه دنب 

دش ارحص  هدنزوس  نیا  رد  رپرپ  ۀلال  نوچ  ملد 

دش او  ما  هتفکشن  ۀچنغ  هبعش  هس  ریت  اب  هک 

مزابرس ود  داتفه و  لتق  زا  دعب  هک  رغصا  دنخب 

دش ءاضما  وت  نوخ  اب  زورما  ما  همانتداهش 

ارحص نماد  رد  ناج  دنداد  همه  منادیهش 

دشاباب شوغآ  تلتقم  تداهش  رد  اهنت  وت 

ار دوخ  رس  يدرک  مخ  ریت ، ناشن  یتشگ  ات  وت 

دش ات  نامک  لثم  تمغ  رد  نم  تماق  يدیدن 

تحورجم مسج  راثن  لگ  نینوخ ، کشا  زا  منک 

دش ادیپ  وت  مخزلگز  منادیهش  دنخبل  هک 

متشد رس  رب  ممشچ  ود  شیپ  يدهاش  ایادخ 

دش ادعا  ریت  ناشن  ملفط  ۀنشت  يولگ 

دمآ مرغصا  قلح  هب  يریت  هلمرح  تصشز 

دش ارهز  بلق  رد  ورف  رامسم و  ریت  نآ  دش  هک 

يداد ناج  هنشت  يولگ  اب  ات  مکچوک  حیبذ 
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دش ایرد  همیخ  رد  نارجاه  مشچ  کشا  زا  نیمز 

تریس دنک  یبآ  ۀعرج  اب  متساوخ  نمشدز 

تریش زا  دریگ  هبعش  هس  ریت  اب  هک  ات  متفگن 

مهن دنب 

يدرک رفس  ام  اب  یتفای  تدالو  ردام  زک  وت 

يدرک رگجنوخ  تهاگن  اب  لزنم  هب  لزنم  ارم 

تمارآ دوب  بنیز  تسد  رد  هن  هراوهگ  رد  هن 

يدرک رحس  ار  بش  يدز  اپ  تسد و  گرم ، قوش  هب 

هار یتفرگ  ربمغیپ  وچ 
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يرسا يذلا  ناحبس 

يدرک ردپ  شود  زا  زاورپ  ادخ  شوغآ  هب 

سلجم لگ  يدیدرگ  یتفکشب و  رای  مزب  هب 

يدرک رب  هب  دوخ  يولگ  نوخ  زا  قشع  سابل 

مزان تتمه  اما  بآ  رب  سرتسد  تدوبن 

يدرک رت  شیوخ  نوخز  ار  اباب  ناشطع  بل 

ار تکشچ  کشا  دنیبن  نمشد  یتساوخ  متفرگ 

يدرک رظن  کمنایرگ  نامشچ  رب  هدنخ  اب  ارچ 

اما دوب  هزین  تهآ  ریت و  ناگژم  غیت و  وربا  ود 

يدرک رپس  نم  يولگ  رب  ار  تکزان  يولگ 

وت اما  دننام  یم  هدنز  تداهش  اب  نادیهش 

يدرک رت  هدنز  دوخ  رجنح  نوخ  هب  ار  تداهش 

وت زج  يرهوگ  دشابن  متسد  رد  رای  مزب  هب 

وت زج  يرگید  دیهش  مشوغآ  رد  ناج  هدادن 

مهد دنب 

برای مرفعج  نوع و  سابع و  ربکا و  دش  ادف 

برای مرهوگ  فک  رب  تسین  کچوک  ّرد  نیا  زج  هب 

نیب نم  تبرغ  اما  دنیوش  نوخ  هرهچ  زا  همه 

برای مرغصا  نوخز  ار  دوخ  ةرهچ  متسش  هک 

رشحم فص  رد  دایص  رگدادیب  نیا  زا  ار  مداد  وت 
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برای مردام  ار  ندب  نیا  دریگ  تسد  يور  هب 

ار شمسج  درب  یم  مرح  رد  تفرگ و  یم  متسدز 

برای مربکا  ِّیلع  مهارمه  دوب  یم  رگا 

لزنم لهچ  ینزارف  رب  دبات  هام  رهم و  وچ 

برای مرسمه  مشچ  شیپ  وا  رس  اب  نم  رس 

اه نمشد  نیب  اهنت  ياهنت  مدش  اهنت  رگد 

برای مروای  اهنت  دوب  كدوک  ههام  شش  نیا  هک 

ات شردام  دیاین  نوریب  مرح  زا  یهلا 
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نم

برای مرهاوخ  تسد  هب  ار  وا  هقادنق  مهد 

رغصا لد  زوس  زا  اعد  نک  ودنبب ، دوخ  مشچ  ود 

رپرپ شا  هچنغ  ینابغاب  ددرگن  نم  لثم  هک 

مهدزای دنب 

مدروآ رهوگ  نوخ  می  زا  نم  مرح  لها  الا 

مدروآ رتهب  نابات  رهم  زا  يرتخا  ناوزرف 

نادنخ بل  ود  نینوخ ، نهد  نوگلگ ، ندب  هراپ ، ولگ 

مدروآ ربکا  يازع  رد  هنیکس  رهب  زا  لگ 

اّما مدمآ  زاب  متفر و  متفگ  كرت  ار  مرح 

مدروآ رپ  لاب و  یب  دیص  مدوب  هدرب  رتوبک 

نارای يا  دیزاس  ربخ  ار  ملاع  ناراک  هنگ 

مدروآ رشحم  عیفش  دوخ  اب  نوخ  نادیم  زا  هک 

همیخ رد  دندروآ  مه  اب  ار  مربکا  ناناوج ،

مدروآ رغصا  ِّیلع  ییاهت  هب  دوخ  نم  یلو 

نشور هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف و  مالسلا ) هیلع   ) یلع مشچ  ربمغیپ و  لد 

مدروآ ردام  يارب  رگید  ینسحم  دوخ  اب  هک 

هدرک عاه  هچ  وا  اب  هلمرح  ریت  هک  میوگ  یمن 

مدروآ رجنح  هدیرب  دیص  نم  هک  میوگ  یلو 

اّما تسا  رغصا  شمان  دیناوخ  شرغصا  ادابم 
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مدروآ ربکا  حبذ  دنگوس  مربکا  نوخ  هب 

كدوک نیا  تسا  ربک  تّجح  ّتلم  ود  داتفه و  هب 

كدوک نیا  تسارهز  فسوی  يوزرآ  دیما و 

مهدزاود دنب 

رغصا یلع  نوخ  اب  هتشونب  قفا  ناماد  هب 

رغصا یلع  نوهرم  راثیا  بتکم  دشاب  هک 

ندیدنحخ تسد  يور  هب  ندیطلغ  شیوخ  نوخ  هب 

رغصا یلع  نوناق  تسا  نیا  مسق  ّقح  ّقح  هب 

رس درآرب  قرشم  زک  حبص  ره  نامسآ  سورع 

مّسبت
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رغصا یلع  نوگلگ  يور  رب  دنز  یم 

يزابناج قشع ، نامیا ، راثیا ، یگدازآ ، فرش ،

رغصا یلع  نویدم  دننداد  ار  شیوخ  تایح 

شنوخ زا  دیدرگ  رت  هدنز  دوب و  هدنز  تداهش 

رغصا یلع  نونمم  رشح  زور  دننادیهش 

ندیگنج گنن  اب  نتسش و  خر  دوخ  لفط  نوخز 

رغصا یلع  نوخ  اب  هتشونب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح 

ملاع لد  ۀعیش  لد  مالسلا ،) هیلع   ) يدهم لد  ترتع ، لد 

رغصا یلع  نوزحم  رشح  زور  حبص  ات  دوب 

یکشا رپ  مشچ  مثیم )  ) هب نک  تمارک  ادنوادخ 

رغصا یلع  نوحیج  دور  نوخ و  لیس  دشاب  هک 

دشاب شمهرم  تمایق  ات  هعیش  مشچ  کشرس 

دشاب شمتام  هاگ  همیخ  شنیرفآ  ناهج 

----------

بشما العا  تنج  هدش  یحو  هناخ 

( تدالو  ) بشما العا  تنج  هدش  یحو  هناخ 

بشما الجت  دیشروخ  فک  رد  هم  هدرک 

بشما العم  شرع  رب  هرسکی  نیمز  زا 

بشما الوت  لها  شوخ  رکذ  دوب  نیا 

هدروآ يرمق  صرق  بشما ،  بابر  هک 
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هدروآ يرسپ  ار  درخ  ریپ  ردپ 

بشما تسا  باوث  تسا  باوث  هدنخ  هنگ ،  مغ 

بشما تسا  باوخب  تسا  باوخب  هودنا  تخب 

بشما تسا  بالگ  تسا  بالگ  هدید  لگ  رد 

بشما تسا  بابر  تسا  بابر  دجو  رد  قرغ 

شنت هب  دجنگن  قوش  زا  يداش و  زا  حور 

شنهد نیریش  رغصا  بل  دریگ ز  هسوب 

دیناتسب شرظن  زا  ناج  هولج  لد  لها 

دیناتسب شرد  كاخ  زا  دوخ  درد  يوراد 

دیناتسب شرتبوخ  هم  يور ز  زا  هسوب 

دیناتسب شردپ  زا  همطاف و  زا  يدیع 

دجو و زا  ملاع 
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دمآ رگید  تنج  افص 

دمآ رغصا  یلع  بشما  هک  دیرایب  لگ 

تسوا مزمز  ناگمه  مشچ  هبعک و  وا  دهم 

تسوا مد  میرم  یسیع  دص  ود  شخب  یگدنز 

تسوا مک  ملاع  همه  يانث  حدم و  نم  هام 

تسوا مغ  ملاع  ود  نابوخ  لد  يانشآ 

دراد یناشف  کشا  رگ  هدنخ و  بل  هب  رگ 

دراد یناهن  زار  یلع  نب  نیسح  اب 

دیآ یم  نمچ  هب  وا  سفن  زا  لگ  رطع 

دیآ یم  نبل  ياج  شنهد  زا  نوخ  يوب 

دیا یم  نت  هب  حور  شمدز  ار  ردپ  هگ 

دیآ یم  نخس  هب  شمشچ  هتسب و  بل  هاگ 

دیآ ریش  زا  رت  بوخ  الب  ماج  شبل  رب 

دیآ ریت  اب  هلمرح  یک  هک  تسا  نارگن 

ار ارهزلا  ینب  لفط  نیا  دنک  یم  رختفم 

ار ایند  همه  هکلب  ار  ارهزلا  ینب  هن 

ار اباب  لد  قوش  زا  شا  هدنخ  درب  یم 

ار اروشاع  هصق  ردپ  دای  دروآ 

تسادیپ شیور  طخ و  لاخ و  هب  قشع  هیآ 

تسادیپ شیواگ  يدیپس  نینوخ ز  گرم 
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دیرگن ار  شهم  رتوکن ز  راسخر  هام 

دیرگن ار  شهگن  ارهز  فسوی  خر  رب 

دیرگن ار  شهر  دعب  يو و  برق  فرش 

دیرگن ار  شگلتق  ردپ  شود  رب 

دشاب اج  همه  ردام  نماد  ار  لفط 

دشاب اباب  هناش  رب  هک  لاب  دنز  وا 

تسا نییلع  هلال  وا  هراسخر  لگ 

تسا نیعلا  روح  هرط  وا  هقادنق  دنب 

تسا نیا  شرکذ  بل  رب  دنز  هسوب  شردپ 

هک مسوبب  زاب  تنهد  " 
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 " تسا نیریش  تبل 

دنداد شتسدب  تسد  يوبن  نادناخ 

دنداد شتسم  سگرن  رب  هک  دوب  اه  هسوب 

شنوهرم دوب  دیحوت  هک  لفط  نیا  تسیک 

شنونمم افو  راثیاو و  هدادلد  قشع ، 

شنوگلگ خر  دیشروخ  هب  رون  دهد  یم 

شنوخ زا  دوب  دنوادخ  هجو  ور  خرس 

دنک هدنخ  نوح  مزلق  رد  هک  تسا  نامه  نیا 

دنک هدنز  دشک و  ار  قح  تجح  شا  هدنخ 

تسوا هدنکفا  رس  دیشروخ  هک  تسا  یهام  هچ  نیا 

تسوا هدنب  درخ  داتسا  هک  تسا  یلفط  هچ  نیا 

تسوا هدنز  ناهج  ود  ناج  هک  تسا  هتشک  هچ  نیا 

تسوا هدنخ  زا  فرش  ار  نوخ  هک  تسا  یحبذ  هچ  نیا 

دنیوگ شریپ  هک  تسیریش  كدوک  نیا  مثیم " "

دنیوگ شریما  قشع  فص  نازاتشیپ 

----------

داد رب  الو  نبلگ  رد  تمصع  تخرد 

( تدالو  ) داد رب  الو  نبلگ  رد  تمصع  تخرد 

داد رهوگ  هناگی  تیالو  رحب  هب  ادخ 

داد رتخا  دنلب  ار  فرش  نوخ و  رهپس 
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داد رغصا  ّیلع  ار  ادّهشلادّیس  هک 

دمآ دنلب ال  رهپس  يا ز  هراتس 

دمآ البرک  ناطلس  ربکا  حیبذ 

لفط نیا  تسا  رواد  تسد  لگ  هتسد  هتفکش 

لفط نیا  تسا  ربکا  هبتر  رد  رغصا و  مان  هب 

لفط نیا  تسا  ربمیپ  لآ  لفحم  غارچ 

لفط نیا  تسا  رهطا  يارهز  نسحم  کیرش 

تاولص شرتوکن  لگ  زا  كزان  قلح  هب 

تاولص شرغصا  هب  ادّهشلادّیس و  هب 

وا ردارب  ردام و  ردپ و  رب  مالس 

وا رظنم  غاب  دنخبل و  لگ  رب  مالس 

خر ز کشخ و  بل  رب  مالس 
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وا رت  نوخ 

وا رّهطم  تبرت  مرح و  رب  مالس 

وا نت  ترایز  دشخبب  حور  هب  افص 

وا نفدم  هنیس  تسا  ار  ءادّهشلادّیس  هک 

هداز رگد  یهّللاراث  همطاف  سورع 

هداز رمق  ایح  دهز و  تمصع و  رهپس 

هداز رسپ  همطاف  رسپ  رب  بابر 

هداز رگداد  نسح  ۀنیآ  هک  وگم 

تسا رسپ  نیا  رّوصت  قوف  هک  قح  هب 

تسا رسپ  نیا  لامج  وحم  همطاف  زیزع 

دیوگ نخس  ادخ  اب  وا  ۀتسب  مشچ  ود 

دیوگ نخس  اقب  بآ  هرامه ز  شبل 

دراد الم  رب  هراوهگ  شطع ز  زا  شناهد 

دراد البرک  مزع  ناهج  هب  هدماین 

كدوک نیا  تسامنهر  درخ  ریپ  مشچ  هب 

كدوک نیا  تسالو  لها  نشور  غارچ 

كدوک نیا  تسالبرک  ۀفسلف  باتک 

كدوک نیا  تسادخ  نوخ  روآ  مایپ 

تسوا ۀنیدم  الو  لها  ۀتسکش  لد 

تسوا ۀنیس  نورد  تیالو  هنیدم  کی  هک 
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تسا ردپ  ۀناشن  شلامج  ّطخ و  لاخ و  هب 

تسا ردپ  ۀناخ  هب  شالب  برک و  ياوه 

تسا ردپ  ۀناهب  ار  شلد  غرم  هرامه 

تسا ردپ  ۀناش  هب  تدالو  وا ز  هاگن 

زاورپ دنک  رگد  يوس  هب  هرامه  شلد 

زاورپ دنک  ردپ  شود  هب  تسود  قوش  ز 

نیا تسا  دیلک  ار  تاّمهم  لفق  هک  ایب 

نیا تسا  دیما  اهدیمون  همه  رب  هک  ایب 

نیا تسا  دیون  نایصاع  ۀمه  رب  هک  ایب 

نیا تسا  دیهش  ود  داتفه و  روآ  مایپ 

دنناوخ وا  حدم  تاوامس  هب  نایئامس 

دنناد شجئاوحلا  باب  همه  ناینیمز 

تجاح ةدپید  رهپس 
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دراد وا  يوس  هب 

دراد وا  يوگتفگ  کلف  مزب  هب  کلم 

دراد وا  يوب  گنر و  زا  یمّرخ  تشهب 

دراد وا  يولگ  نوخ  هب  رخف  نیسح 

دهد تابث  ار  قشع  وا  ةدنخ  گرم  هب 

دهد تایح  ار  رضخ  وا  ۀنشت  نابل 

نم روای  تسوا  هک  وا  زا  رختفم  نیسح 

نم رهوگ  تسوا  رحب و  نم  دیوگ  بابر 

نم ردارب  دوب  نیاک  دنک  زان  هنیکس 

نم ربهر  تسوا  هک  درآ  رب  هدنخ  دیهش 

تسوا رگنس  نیسح  شود  هک  لالج  یهز 

تسوا رجنح  نوخ  نّیزم ز  یحو  ضایر 

دنگوس شرتهب  رهم  زا  ضراع  هام  هب 

دنگوس شرورپ  دیحوت  بل  ةدنخ  هب 

دنگوس شرت  نوخ  يولگ ز  کشخ و  ماک  هب 

دنگوس شرّهطم  حور  رجنح و  مخز  هب 

وا تعلط  هام  هب  تمایق  تسا  نشور  هک 

وا تعافش  نایصاع  ۀمه  رب  تسا  سب 

دشخب نوگ  هلال  راسخر  حور ز  هب  افص 

دشخب نورد  شتآ  زا  لد  هب  اه  هرارش 
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دشخب نوزف  ار  قلخ  وا  تمرح  هب  ادخ 

دشخب نوخ  هب  وربآ  وا  ةراپ  يولگ 

داد ملاع  هب  وربآ  ولگ  نوخ  وا ز  هک 

داد مثیم »  » هب نوخ  هرطق  ره  رحب ز  رازه 

----------

بآ یب  اقس  هنشت و  ادخ  ياه  لگ  هتسد 

( تبیصم ) بآ یب  اقس  هنشت و  ادخ  ياه  لگ  هتسد 

بابک تسا ، بابک  تسا ، بابک  بآ ، رگج 

اه هرجنح  رد  هتخوس  ناگتخوس ، سفن 

باتهم اب  یکی  هتشگ  ناخر  دیشروخ  ِگنر 

شتآ نالفط  لد  بآ و  هدش  اقس  لد 

زا لجخ 
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بابر هتشگ  دوخ  ههام  شش  كدوک 

زیرب هدید  زا  وش و  نوخ  همه  کشا  يا  بشما 

باوص تسا  باوص  هیرگ  نابل  هنشت  رب  هک  نآز 

دوب ریت  وا  خساپ  درب  هک  نآ  بآ  مان 

باوخب دییوگب : ریش  یب  رغصا  یلع  هب 

دنناوخ یم  شطع  زوسناج  هضور  نایهام 

بآ هدش  تلاجخ  ایرد ز  هتخوس ، مه  بآ 

شخر تلاجخ ز  کشا  یمک  دییوشب  ات 

بالگ دیشاپب  سابع  تروص  رب  همه 

نیسح کشخ  بل  هب  يدناسرن  ار  دوخ  هچ  ز 

؟  بآ ییارهز  هیرهم  وت  هک  نیا  رگم  هن 

هدیتفت شطع  اهرگج ز  هدیکشخ ، کشم 

بایرد ار  نابل  هنشت  نینب ! ما  رسپ 

نیسح هک  نک  اعد  هتسخ  لد  زوس  زا  مثیم " "

باسح زور  تدروآ  باسح  هب  دوخ  رکاذ 

----------

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  تمخز  هک  نم  حیبذ 

( تبیصم ) ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  تمخز  هک  نم  حیبذ 

ییایرد هتشگ  تزاب  مین  مشچ  کشخ و  ناهد 

مشود رس  رب  هراتس  نوچمه  وت  دیشروخ و  منم 
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ییاشامت مشاه  ینب  هام  نوچ  هدیدرگ  تخر 

ربکا زا  سابع و  زا  هدرب  لد  وت  ياه  مسبت 

ییاقس لغش  ار  مرح  هداد  وت  ياه  یظلت 

رشحم ات  هک  مزان  تمک  نس  کچوک و  دق  هب 

ییارهز ياه  لگ  رب  بآ  تیولگ  مخز  دهد 

تفارطا رد  يدوب و  رادیب  رحس  ات  بشید  وت 

ییالال ياوآ  دوب  هدیدرگ  شطعلا  يادص 

منیب یم  هک  نک  مسبت 
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نم اب  تا  هدیربب  رس 

ییامیپ هار  هزین  يالاب  دنک  لزنم  لهچ 

اما بآ  ِفرح  بل  رب  دوب  ار  ناگنشت  مامت 

ییارای چیه  تدوبن  مه  نتفگ  بآ  رهب  وت 

نمزا مد  هب  مد  متسد  يوررب  يدش  ابیز  سبز 

ییارآ لد  تیور  دنک ، یم  ییابر  لد  تیولگ 

اما تخس  نم  رب  وت  حبذ  نم  تسد  يور  هب 

ییابیکش يداد  نم  هب  تنینوخ  دنخبل  اب  وت 

مدروآ هتشک  نادیمز  متفر  مد  هب  مد  هچ  رگا 

ییاهنت ساسحا  دوبن  لد  رد  ارم  يدوب  ات  وت 

----------

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  حدم  رد  اه  یعابر 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  حدم  رد  اه  یعابر 

يدرک هدنیاپ  دبا  ات  ار  فرش 

يدرک هدنز  تنوخ  هب  ار  تداهش 

ار ردپ  بلق  یهد  ات  یلست 

يدرک هدنخ  لتاق  ریت  شیپ  هب 

****

 رغصا تسشنب  نیک  ریت  تقلح  هب 

 رغصا تسد  زا  دوز  هچ  مداد  ار  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3315 

http://www.ghaemiyeh.com


هبعش هس  ریت  نیا  هک  مدید  مدوخ 

 رغصا تسب  تیولگ  رب  ار  سفن 

****

مدرک گنس  بلق  هب  نوخ  مکشا  ز 

مدرک گنت  میولگ  رد  ار  سفن 

تیولگ ریز  دوخ  تسد  متفرگ 

مدرک گنر  ار  متروص  تنوخ  ز 

****

دز اطخ  ریت  هلمرح  مبلق  هب 

دز ارم  لفط  كزان  يولگ 

شیولگ مخز  رب  دوب  مشچ  ود 

دز اپ  تسد و  دوب و  هتسب  شتسد  رد 
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****

دنیبن رپرپ  لگ  نم  نوچ  یسک 

دنیبن رغصا  هراپ  يولگ 

ار وا  ربق  مدنک  شیوخ  تسدب 

دنیبن ردام  ار  هقادنق  نیا  هک 

----------

یگنشت زا  بآ  دنتشگ  اه  هناورپ  ناس  عمش 

( تبیصم ) یگنشت زا  بآ  دنتشگ  اه  هناورپ  ناس  عمش 

یگنشت زا  بات  دنداد  فکز  ایرد  بل  رب 

دنتخوس دنتخوس و  اغیرد ! يا  اغیرد ! يا 

یگنشت زا  باتفآ  صرق  وچمه  نایور  هام 

اهراب ردام  ناماد  رد  ههام  شش  كدوک 

یگنشت زا  بابک  ایرد  یهام  نوچمه  تشگ 

مه هب  دیآ  رگا  ارهز  هنادرد ي  هدید ي 

یگنشت زا  باوخ  هب  دنیب  یم  بآ  هظحل  هظحل 

بارتوب ناتسوب  رادغاد  ياه  هلال 

یگنشت زا  بارت  يور  رب  دنداهنب  هنیس 

اه راخ  ریز  هداد  ناج  رپ  لاب و  یب  يریاط 

یگنشت زا  بآ  بآ  ياون  هدنام  شبل  رب 

ادص بنیز  دنز  یم  نابایب  رد  ار  وا  هچره 
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یگنشت زا  باوج  بات  شبل  لعل  رد  تسین 

دنک رت  یبالگ  اب  ار  دوخ  کشخ  ناهد  ات 

یگنشت زا  بالگ  شمشچ  لِگ  رد  یتح  تسین 

نیسح مشچ  رد  دود  دش  البرک  باتفآ 

یگنشت زا  باهتلا  شدوجو  رد  سب  زا  تشاد 

لجخ دش  ربمیپ  زا  مثیم ! رشح ، ات  مه  بآ 

یگنشت زا  باذع  ربمغیپ  لآ  دندید  هک  سب 

----------

مراد تسود  ار  الب  ریت  هن ، ریش  مریش  لفط 

( تبیصم ) مراد تسود  ار  الب  ریت  هن ، ریش  مریش  لفط 

مراد تسود  ار  يایرد ال  هن ، بآ  مماک ، هنشت 

ینابز یب  نابز  اب  متفگ ، دالیم  بش  زا 

مراد تسود  ار  البرک  میالب ، برک و  قشاع 

اباب لثم  ومع ، لثم  ربکا ، لثم  مساق ، لثم 

زوس بش ، کشا 
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مراد تسود  ار ، اعد  لاح  نورد ،

هدیرپ تروص  زا  مگنر  زاب و  مین  میاه ، مشچ 

مراد تسود  ار  اونین  اما ، مداتفا  اون  زا 

اباب شوغآ  رد  هراوهگ  نماد  زا  مدز  رپ 

مراد تسود  ار  ادهلا  حابصم  شود  رای و  لصو 

نم رجنح  ددرگ  حبذ  هبعش ، هس  ریت  زا  دیاب 

مراد تسود  ار ، ادج  نت  زا  ِرس  ناناج ، هر  رد 

نم رجنح  نیا  وت ، دولآرهز  ریت  نیا  هلمرح ،

مراد تسود  ار  اقب  بآ  اهریت ، كون  نم ز 

ردام رهم  رپ  نماد  زا  ادج  ار  دوخ  ما  هدرک 

مراد تسود  ار  ادخ  لصو  ردپ ، شود  رس  رب 

ناّبحم کشا  دَوب ، نم ، يولگ  مخز  مهرم 

مراد تسود  ار  امش  کشا  هیرگ و  نم  ناتسود !

تمارک فطل و  زا  هدولآ  ةدنورپ  نیمه  اب 

مراد تسود  ار  اپ  تسد و  یب  مثیم »  » مشچ کشا 

----------

هراوخریش زابرس  قشاع ، هشیمه  لفط 

( تبیصم ) هراوخریش زابرس  قشاع ، هشیمه  لفط 

هرابود نک  هدنخ  کی  تیادف ، دوش  ردام 

دیاین رب  دنخبل  کشخ ، بل  زا  مناد  یم 
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هراشا نک  مشچ  اب  ردام  هتسب  تاه  بل 

نوریب تولگ  زا  ریت  اباب  دیشک  یتقو 

هراپ هراپ  ِنآرق  لثم  وت  رجنح  دش 

وت زا  مهاوخ  رذع  نم  نم ، زا  یهاوخ  ریش  وت 

هرارش نورب  دیآ  مریش ، ياج  هنیس  زک 

دیشروخ وچمه  دنزوس  نایور ، هام  همیخ  رد 

هراتس زا  دزیر  نوخ  ردام ، ناج  هدید  یک 

، مزوسب ات  راذگب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3320 

http://www.ghaemiyeh.com


میرگب ات  راذگب 

هراچ تسیچ  هیرگ  زج  هدیدغاد  مخز  رب 

ایرد رازه  جوم  ار ، ام  کشا ، هرطق  ره 

هراودای لاس  دص  تسوت  مغ  رد  هظحل  ره 

ریت اب  هدید  هک  برای  ریبکت  ياج  تساجنیا 

هراوخ ریش  لفط  رب  دندنبب  سفن  هار 

تسین بجع  وت  مخز  رب  دیرگب  رگا  ردام 

هراخ گنسز  دشوج  نوخ ، رگا  تسا  مک  هللااب 

مومسم دوب  ریت  مه  موصعم ، دوب  لفط  مه 

هرامه نک  هیرگ  نوخ  تبیصم ، نیا  زا  مثیم 

----------

میظع حبذ  ربکا  رغصا ؟ تسیک 

( حدم ) میظع حبذ  ربکا  رغصا ؟ تسیک 

میقتسملا طارص  ییاهنت  هب  دوخ 

ادخ نوخ  ۀناش  رب  يرتخا 

ادخ نوگلگ  يور  يوربآ 

یکچوک نیسح  میوگ ؟ یم  هچ  هب !

یکدوک سابل  رد  يدرمریش 

نت جنپ  سکع  باق  شیور  هام 

نکش نمشد  شُک ، تسود  شیاه ؛ هدنخ 
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نیسح تسد  شکچوک  ياه  تسد 

نیسح تسه  همه  اروشاع  زور 

دوب هراپ  هم  ار  دیشروخ  نماد 

دوب هراوهگ  شهللاراث  ۀناش 

وا کشُم  وم  رب  هتشگ  تبرغ  درگ 

وا کشخ  يولگ  رد  رثوک  ضوح 

اشگ لد  اما  هدرمژپ  شتروص 

اشگ لکشم  شا  هتسب  ياه  تسد 

دوب درد  مه  ردپ  اب  يراوخریش 

دوب درم  لوا  زابرس و  نیرخآ 

رپس هدرک  ار  هدیکشخ  رجنح 

ردپ اب  دز  یم  فرح  شیاه  مشچ 

مرغصا یلع  هچرگ  ردپ  ياک 

مرکشل کی  ار  وت  ییاهنت  هب  نم 

منم ترتع  تیمولظم  رهُم 

منم تبرغ  رد  تیزوریپ  زمر 

ماوت هللادی »  » نم دمحم »  » وت

ماوت هارمه  مزرمه و  مدمه و 

نم شوماخ  بل  رد  تمایپ  يا 
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نم شوگ  رد  ترصان » نم  له   » گناب

ماوت سای  نوخ ، ِخرس  ِغاب  هب  نم 

ماوت سابع  هتسب  تسد  ود  اب 

ردپ يا  یلیلج  بر  رهظم 

ردپ يا  یلیلخ  وت  محیبذ  نم 

ناشن مناکیپ  شیپ  نک  رتدوز 

نامسآ زا  دنفسوگ  دیآ  مسرت 

مرس ات  اپ  شطع  زا  دزوس  هک  سب 

مرجنح رد  دوش  شتآ  مه  بآ 

دوب باریس  قح  لصو  ماج  وا ز 

دوب بات  رد  مه  تشاد  یّظلت  مه 

تفرگ يرسا  يّذلا  ناحبس  هار 

تفرگ الاب  ار  هداتفا  ِندرگ 

دروخ بات  اباب  تسد  زارف  رب 

دروخ بآ  هبعش  هس  ریت  مد  زا 

شرواد زا  مالس  رشحم  فص  ات 

شرجنح نوخ  فقو  مثیم »  » کشا

----------

تفگ دیاب  شرشب  ریپ  هک  لفط ؟ نیا  تسیک 

( حدم  ) تفگ دیاب  شرشب  ریپ  هک  لفط ؟ نیا  تسیک 
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تفگ دیاب  شردپ  یتسه  همه  رب  رسپ و ،

الب برک و  هش  وفک  الو ، سمش  ۀسمش 

تفگ دیاب  شرمق  گشر  هک  هداز  يرتخا 

تسادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  رسپ  نیا 

تفگ دیاب  شرگد  نیسح  ریبعت  هب  هک 

دناد یم  ادخ  تسیبان  رد  هناگی  نیا 

تفگ دیاب  شرهگ  ایرد  ود  داتفه و  هب  هک 

ناهج ناگرزب  ریس  رد  کچوک و  رظن  هب 

تفگ دیاب  شرظن  بحاص  ربهر  دبا  ات 

تسیئاروشاع بش  ای  الب  برک و  اجک  ره 

تفگ دیاب  شرحس  غارچ  قاّشع  نیب 

نیسح رازلگ  تسا ز  لاهن  هفرط  نامه  نیا 

تفگ دیاب  شرجش  تداهش  يانیس  هب  هک 

ادهش ماما  نوخ  رب  هک  تسا  يدیهش  نیا 

تفگ دیاب  شربماغیپ  رشحم ، فص  ات 
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ادخ ریش  رسپ  اب  یلو  تسا  ریش  لفط 

تفگ دیاب  شرفسمه  مدقمه و  ادخ  ات 

هدیکشخ مهب  ياهبل  هب  حیبست  لعل 

تفگ دیاب  شرصب  کشاب  دیحوت  ُرد 

تسیناشاک مشتحم  زا  نومضم  نیا  هچرگ 

تفگ دیاب  شرگد  رعش  بلاق  رد  زاب 

« کلفب هدیسر  دود  ششطع  رارش  زا  »

تفگ دیاب  شرت  لخن  نامه  هلعش  لد  رد 

ادخ رصن  ملع  نوچ  ردپ  تسد  رس  رب 

تفگ دیاب  شرفظ  حتف و  رگشل  تیار 

دیشون تداهش  ماج  ادهش  زا  دعب  هچرگ 

تفگ دیاب  شرتشیپ  ادهش  مامت  زا 

نوخب هتشغآ  لگ  ناوضر  ود  داتفهب و  مه 

تفگ دیاب  شرمث  یبوط  ود  داتفهب و  مه 

ایرد شنیسح  تسد  فک  صاّوغ و  تسوا 

تفگ دیاب  شرطخ  جوم  قداص  قشاع 

دنادیم ادخ  تسا و  نیسح  بلق  شا  هنال 

تفگ دیاب  شرد  ماب و  ره  هب  سدق  ریاط 

شرع هب  تفر  دز و  لاب  ردپ  شود  زا  هچرگ 

تفگ دیاب  شرپ  هتسکشب  ریاط  مه  زاب 
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دناوخ دیاب  شرگداد  یلو  گرم  شیپ 

تفگ دیاب  شرسپ  هللادی  تسد  رس  رب 

بلب هدنخ  خرب ، کشا  ولگ ، هب  لتاق  ریت 

تفگ دیاب  شرنه  شقن  هزجعم  ملق 

یلو خیرات  ۀتشک  نیرتمولظم  تسوا 

تفگ دیاب  شرگداد  سرداد و  یضاق 

تساشطع یّظلَتَی ) َفیَک   ) ۀتکن مدهاش 

تفگ دیاب  شرت  هنشت  ادهش  مامت  زا 

ردپ شود  شهگلتق  ردپ ، شوغآ  شربق 

تفگ دیاب  شردپ  سینا  رشح  فص  ات 

ادرف تعافش  تابث  اب  هک  نیا  تسا  رغص 

تفگ دیاب  شربتعم  دنتسم و  دَنَس 

رعش
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تساخرب لد  زا  هک  دوب  يررش  مثیم » »

تفگ دیاب  شرگج  غاد  هنیس و  شتآ 

----------

تفرگ ناتسپ  ار  ریت  ریش و  تشادنپ  ار  گرم 

( تبیصم ) تفرگ ناتسپ  ار  ریت  ریش و  تشادنپ  ار  گرم 

تفرگ ناج  مه  ناج ، داد  ار  ردپ  مه  مسّبت  اب 

ماک هدیفت  نآ  هک  نک  اشامت  يزابناج  قوش 

تفرگ ناکیپ  رس  زا  بآ  شرجنح  اب  بل  ياج 

تسیرگ قح  لاصو  قوش  زا  ردقنآ  مرح  رد 

تفرگ نادنخ  بل  اب  ار  شتجاح  نادیم  هب  ات 

درپس ناجودرک  هدنخودوشگ  بلو  تسب  مشچ 

تفرگ نایرگ  ةدید  اب  ردپ  شقلح  زا  ریت 

ادج یتخس  اب  تشگ  ردام  ناتسپ  زا  هچرگ 

تفرگ ناسآ  ریش  ار ز  وا  دمآ و  لتاق  ریت 

تشگ شوماخ  ردپ  مه  تفخ و  مارآ  رسپ  مه 

تفرگ نایاپ  ناشرمع  مه  اب  هک  یتفگ  نامسآ 

شیوخ یّمولظم  تابثا  یپ  ارهز  فسوی 

تفرگ نآرق  نانچمه  ار  ندب  نآ  تسد  رس  رب 

دنهد ار  تعافش  نامرف  طخ  شتسدب  ات 

تفرگ نامیپ  ادخ  زا  باضخ و  نوخ  نآ  اب  درک 
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ار شیوخ  درد  دُرب  یبیبط  شیپ  یسک  ره 

تفرگ نامرد  نادناخ  نیا  رد  كاخ  زا  مثیم » »

----------

دمآ رمث  دمآ  رمث  ار  الو  زبس  رس  لخن 

( تدالو  ) دمآ رمث  دمآ  رمث  ار  الو  زبس  رس  لخن 

دمآ رهگ  دمآ  رهگ  ار  افو  رهم و  فدص 

دمآ رثا  دمآ  رثا  ار  ادخ  عنص  ملق 

دمآ رسپ  دمآ  رسپ  ار  ادخ  ریش  رسپ 

بشما هدمآ  نیع  درون و  یلع  نب  نیسح  هب 

بشما هدمآ  نیسح  زابرس  كدوک  نینزان 

بشما هدمآ  ادن  هفرط  نیا  قحز  ار ، لد  شوگ 

بشما هدمآ  يده  حابصم  لد  غارچ  هک 

بشما هدمآ  ادهش  ماما  راموط  رهُم 

يرآ يرآ 
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بشما هدمآ  ادخ  نوخ  رسپ 

كرابم هدنزورف  دیشروخز  دنخبل  لگ 

كرابم هدنبات  رتخا  ار  همطاف  رمق 

شیوبز تسا  تشهب  غاب  لد ، هک  هچنغ  نآ  دمآ 

شیور لگ  وحم  هدش  لبلب  لگ و  نابغاب و 

شیوس هب  هدید  ار  همه  نماد  هب  تسد  ار  همه 

شیولگ هب  هگ  بل  هب  هاگ  ردپ  هسوبلگ  هدز 

نیا تسا  ردپ  تسد  لگ  نیا ، تسا  رهگ  ار  می ال 

نیا تسا  رسپ  نیا ،  تسا  رسپ  ار  ناهج  قلخ  ردپ 

شریبک دنناوخ  هک  تسا  ریغص  لفط  نامه  نیا 

شریسا تساه  لد  همه  ریقح و  تسا  اه  ناج  همه 

شریمآ دنناد  همه  گرزب و  دنناوخ  همه 

شریش هب  تسا  زاین  هن  بآ و  هب  تسا  هاگن  هن 

ارور ورس  تداهش  تقو  دهد  لسغنوخز  ات 

شلامج هام  رب  هتخابلد  همطاف  رپس 

شلاخ طخ و  مشچ و  هب  هدید  الب  برک و  ۀنحص 

شلاصو دنخبل  ییابیز  قشاع  ناج  لد و 

شلامک توهبم  هرسکی  احلص  ادهش و 

تداهش قوش  سبز  تسار  وا  يدیحوت  لد 

تدالو زور  زا  دنز  رپ  ردپ  شودِرَس  هب 
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شیادخ نوخ  همه  دنناوخ  هک  لفط  نیا  تسیک 

شیاده حابصم  ۀسوب  زا  هتخادنا  لگ  خر ،

شیادهش ماما  شو  رد آ؛ ياج ، نیرت  شوخ 

شیادف هب  مدآ  ملاع و  همه  ناج  نم  ناج 

شتسلا دهع  همزمز  لد  هب  هتسب  ورف  بل 

شتسد هب  تسد  مه  هب  دنداد  همه  تمصع  لآ 

وا رد  كاخ  درخ  ریپ  یلو  ریش  كدوک 

وا ردپ  دش  وا  يزابرس  زارفارس  هک 

لد

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3330 

http://www.ghaemiyeh.com


وا رمق  نوچ  مه  تعلط  درب  دیشروخ  ز 

وا رس  درگ  رب  هدز  رپ  ادهش  حور  غرم 

ردارب هّمع ، ومع و  رهاوخ ، ردام و  ردپ و 

رّرکم دنسوب  ورب  رد  ارو  دنریگ  همه 

وا نهریپ  نوخ ، هب  هتسش  دوش  هک  لگ  نآ  تسوا 

وا نخسمه  نانج  هب  ددرگ  همطاف  نسحم 

وا نهد  زا  ادخ  يوب  دمد  ریش ، يوب  هن 

وا ندب  نوخز  دنوادخ  هجو  ور  خرس 

شمیظع حبذ  همه  دنناوخ  هک  تسا  یحیبذ  نیا 

شمیرک تسد  زا  دسر  مدامد  ضیف  ار  قلخ 

هب نانج  راهنا  نماد  زا  شا  هدیکشخ  بل 

هب ناهج  کلم  زا  شا  هتشگ  مگ  یفخم و  تبرت 

هب نارگ  ّرُد  زا  يو  تنیب  ادخ  نامشچ  کشا 

هب نامه  تفگ  ناوتن  ار  ناهج  ناج  نآ  فصو 

دیاشگب مه  زا  بل  لعل  یلع  نب  نیسح  هک 

دیابرب لد  ناهج  قلخ  زا  دیوگ و  وا  فصو 

لّضفت دوج و  زا  هک  تسا  ریش  كدوک  نامه  نیا 

لّسوت تسد  ناهج  ناگرزب  هدرب  شیوس  هب 

لگ ادخ  نوخ  زا  هتخیر  الب  نابایب  هب 

لّمحت هدرک  شطع  زوس  ادهش  زا  رتشیب 
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دش رپس  هنشت  يولگ  اب  الب  ناکیپ  شیپ 

دش ردپ  حورجم  ۀنیس  وا  نفدم  لتقم و 

شبان رهوگ  زا  رپ  هدید  رگج ، نوخ  زا  رپ  لد 

شبآ هتخاس  هتخوس و  تفص  عمش  یگنشت 

شیابر رهم  زا  رپ  ناماد  هب  دوب  اج  هچ  رگ 

شبات بت و  رارش  تشگ  یمن  مارآ  یمد 

شریت هب  دوب  رپس  هدیکشخ  رجنح  مرحز 

نوخز هک 
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شرینم يور  قح  هر  رد  دوش  خرس 

شیوگم ّرس  دص  ود  هتسب  بل  لعل  رد  دوب 

شیور رس و  رب  دنز  هسوب  ردپ  هظحل  کی  تساوخ 

شیولگ يدیپس  قلخ  همه  هب  رهاظ  تشگ 

شیوس هب  درک  اهر  ریت  نامکز  یناج  مصخ 

هرابود تسب  رب  دز و  مّسبت  دوشگب و  مشچ 

هرارش تفر  کلف  هب  مثیم »  » ۀنیس زا  مغ  نیز 

----------

تفرگ اج  وت  يولگ  هب  نیک  ریت  هک  یتقو 

( تبیصم ) تفرگ اج  وت  يولگ  هب  نیک  ریت  هک  یتقو 

تفرگ ادخ  مدناشف ، شرع  هب  ار  وت  نوخ 

نم تسد  هب  تکاپ  رکیپ  نفد ، دیدرگ 

تفرگ البرک  لغب  هب  ار  وت  همه  زا  شیپ 

تسود هب  تا  هیده  منک  هلال  وچ  متساوخ  یم 

تفرگ ار  وت  هبعش  هس  ریت  هب  نم  نمشد ز 

وت رهب  تسا ، میظع  وت  تبیصم  سب  زا 

تفرگ ازع  مدامد  لاس  مامت  دیاب 

تسشن نم  بلق  رب  وت  قلح  دمآ و ز  ریت 

تفرگ یفطصم  لد  هب  اج  تشذگ و  نآ  زا 

يا هبعش  هس  ریت  هب  هک  هلمرح  هب  نیرفن 
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تفرگ ام  ار ز  ام  یتسه  رادن و  راد و 

ربص يادخ ، زا  دیبلط  نم  يارب  همع 

تفرگ اعد  ِتسد  وت  رهب  همیخ  هب  ردام 

دنا هدیشک  فص  نم  نتشک  رهب  هدوهی 

تفرگ ارم  ِناج  هلمرح »  » وت نتشک  اب 

شیوخ مشچ  کشا  زج  هب  بآ  تشادن  ردام 

تفرگ افج  ِریت  هب  ریش  ار ز  وت  لتاق 

کچوک ربق  هب  مثیم » »
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نک هراظن  رغصا 

تفرگ اج  كاخ ، لد  هب  مرخآ  زابرس 

----------

دمآ رهوگ  ار  افو  قشع و  می 

( حدم  ) دمآ رهوگ  ار  افو  قشع و  می 

دمآ رتخا  ار  نوخ  خرس  رهپس 

ار البرک  يوزرآ  لاهن 

دمآ ربون  تیالو  رازلگ  هب 

نشور وت  مشچ  نینمؤملاریما 

دمآ رگید  حیبذ  ار  تحیبذ 

كرابم مشاه  ینب  مشاه  ینب 

دمآ رغصا  ِّیلع  دالیم  هک 

هراوخریش حیبذ  ار  ناحیبذ 

دمآ رگید  دیهش  ار  نادیهش 

لگ نیرخآ  ار  یلع  نب  نیسح 

دمآ رواد  ّیح  میدقت  دش  هک 

لگ نیا  هدرک  ناراب  هلال  ار  ناهج 

لگ نیا  هدرک  ناراهب  ار  اه  نازخ 

داد ربخ  نیا  معبط  یحو  يامه 

داد رمق  صرق  نید  سمش  رب  ادخ 
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يراوخریش نادزی  ریش  لجن  هب 

داد رتریش  تعاجش ، ناریشز 

نشور وت  مشچ  همطاف  سورع 

داد رمث  تیاهوزرآ  لخن  هک 

تیالو رصم  فسوی  ار  ادخ 

داد رسپ  تناعنک  هام  نسُح  هب 

تداهش راموط  رهُم  هن ، رس 

داد رفظ  حتف و  تیار  هن ، رسپ 

شیولگ يدیفس  ردام  نیبب 

داد ردپ  راثیا  زور  زا  ربخ 

دوشگب شیوخ  مشچ  هک  تعاس  نآ  زا 

دوب ردپ  شود  رس  رب  شهاگن 

كرابم رهوگ  ار  راثیا  می 

كرابم رتخا  ار  قشع  رهپس 

يدیهش ره  نوخز  دیآ  مایپ 

كرابم رغصا  یلع  دالیم  هک 

ردارب دوعسم  دالیم  بش 

كرابم ربکا  یلع  داّجس و  هب 

دیوگ دنخبل  لگ  اب  هنیکس 

كرابم ردام  يا  هدروآ  رسپ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3336 

http://www.ghaemiyeh.com


تیالو جرب  رتخا  عولط 

لآ يا  رب 
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كرابم ربمغیپ 

نشور وت  مشچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح 

كرابم ردیح ، هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

دمآ شوخ  يربک  رشحم  عیفش 

دمآ شوخ  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز کچوک  حیبذ 

شلالج ردق و  یهز  لفط و  یهز 

شلامک وحم  کلم  تام و  کلف 

هتفه ود  هام  شا  ینارون  خر 

شلاله نوچمه  ور  شیپ  رد  کلم 

دنوادخ تسد  شکچوک  تسد  ود 

شلامج رد  هدرک  هولج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

هداد لاح  روش و  هدنکفا  نانچ 

شلاح روش و  وحم  هتشگ  ردام  هک 

رتوبک نوچ  اباب  شود  رب  درپ 

شلاب لاب  هللا  یهلا  ریس  دنک 

ریش زا  هتشسان  ار  شیوخ  ناهد 

شلاتق نادیم  گنهآ  دوب 

تسوا ۀماگنه  زا  زیربل  ناهج 

تسوا ۀمان  نوخ  ولگ  ِّيدیپس 

شیور وحم  نودرگ  هک  دز  رس  یهم 
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شیوب تسم  ملاع  تفکشب  یلگ 

شوماخ ياه  بل  رد  دید  یم  ردپ 

شیوگم ّرس  رد  هصق  نارازه 

تدالو حبص  زک  داد  یم  ناشن 

شیوزرآ قشع و  دوب  تداهش 

مالسا هک  ار  يریش  لفط  مزانب 

شیولگ نوخ  زا  تسا  زارفارس 

دنلامک ناریپ  لفط و  رهاظ  هب 

شیوک راّوز  ناتسآ ، يادگ 

اباب هک  ردام  زا  تفای  تدالو 

شیوربور لتاق  ریت  اب  دنک 

نوگلگ يور  اب  ات  جارعم  دور 

نوخ رد  دید  یم  ار  شیوخ  جورع 

تداهش روش  رس  هب  شدوب  سبز 

تدالو زا  بل  رب  تشاد  مّسبت 

زاغآ زک  نیا  تسا  نیسحلا  نب  یلع 
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تداعس زج  دنیبن  ار  تداهش 

تسا ریش  لفط  نیمادک  نیا  ایادخ 

تداهش سرد  دهد  ار  ناریش  هک 

مناوخ شیریش  كدوک  هنوگچ 

تدایس دراد  درخ  ریپ  رب  هک 

یلوبق رهم  وا  زا  ار  تداهش 

تدارا ضرع  يو  هب  ار  نادیهش 

مدنخب ای  میرگب  مناد  یمن 

تدابع مناد  ار  ود  ره  بشما  هک 

تسوا خر  رهم  ۀنیئآ  ملد 

تسوکین ود  ره  میرگب  ای  مدنخب 

تسا بالگ  وا  لگ ، یلع  نب  نیسح 

تسا باتفآ  وا  هیاس و  هنیدم 

رون نامسآ  کی  شا  همان  تدالو 

تسا بالقنا  کی  شا  همان  تداهش 

شزاب مین  مشچ  ود  نابرق  هب 

تسا باوخ  هن  دشاب  یم  رادیب  هن  هک 

تبحم ریت  رب  هتسب  شتایح 

تسا باب  شود  زارف  رب  شجورع 

لفط نیاک  دنگوس  شردام  ریش  هب 
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تسا بان  مالسا  ۀنشت  شدوجو 

بآ زا  باریس  دنک  شریت  رگم 

تسا بارس  وا  شیپ  هن ، رگ  و 

مریت قاتشم  نم  هک  دیوگ  دوخ  هب 

مریش لفط  مریش  لفط  هچ  رگا 

ریش زا  هتسشان  بل  هک  ملفط  نآ  نم 

ریت رب  شیوخ  يولگ  مدرک  رپس 

هیآ هیآ  يزاب  قشع  باتک 

ریسفت هدیدرگ  مرجنح  نوخ  هب 

بات بت و  رد  مناج  مارآ و  ملد 

ریگناهج مدایرف  شوماخ و  مبل 

درک مقشاع  يراوخ  ریش  زا  ادخ 

ریت زا  تسد  بآز و  لد  متسش  هک 

گرم مد  رد  ناکیپ  هب  مدیدنخ  وچ 

ریبکت ریبکت ، دز  دایرف  کلم 

زوریپ دیدرگ  یلع  ناج ، لذب  هب 

هب
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ریهطت درک  رغصا  شیوخ  نوخ 

شوماخ دیدرگ  اون  زا  هچ  رگا 

شوج وا  نوخ  مثیم )  ) لخن زا  دنز 

----------

هدروآ رهوگ  تمصع  دهز و  فافع و  لضف و  می 

( تدالو  ) هدروآ رهوگ  تمصع  دهز و  فافع و  لضف و  می 

هدروآ رتخا  تیالو  جرب  هدنبات ي  هم 

هدروآ رب  ارهز  فسوی  يوزرآ  لاهن 

هدروآ رغصا  ّیلع  بشما  همطاف  سورع 

تراموط رهُم  اهنت  تسا  نیا  یلع  نبا  نیسح 

ترادلد میدقت  ینک  یم  نوگلگ  راسخر  اب  هک 

دولوم نیا  تساروشاع  نینوخ  لفحم  غارچ 

دولوم نیا  تسارهز  ۀناحیر  هتفکشن ي  لگ 

دولوم نیا  تساباب  هنیس ي  راختفا  لادم 

دولوم نیا  تسایرد  ود  داتفه و  هنادکی ي  رُد 

شناشطع ياهبل  ۀنشت  بل  اهرحب  يُرُد  هچ 

شنابرق داب  ّتلم  ود  داتفه و  هک  يدولوم  هچ 

شریبکت تسا  یشوماخ  لیلهت و  بل  حیبست و  سفن 

شریوصت امیس و  رد  هللاراث  نسح  مامت 

شریسفت دنخبل  لگ  قشع و  فحصم  شدوجو 
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شریش بل  هب  روش و  رس  هب  رون و  لد  هب  ناج و  فک  هب 

دراد البرک  مایق  زا  تیاکح  شیاه  سفن 

دراد الب  ریت  رب  هدامآ  سای  وچمه  ییولگ 

وا يالولا  تیب  لد  دنخبل و  لگ  رد  تحالم 

وا يامنور  تعافش  اّما  افق  رد  تداهش 

وا ياوه  لاح و  همه  اروشاع  لاح  اوه و 

وا يالبرک  ملاع  ود  لتقم  ردپ  شود  رس 

يداد رگد  روش  نایهّللاراث  هب  بشما  بابر 

يداز رمق  ار  تیالو  سمش  الولا  تیب  رد  هک 

ددرگ شرس  رود  دوخ  هام  باتفآ و  اب  کلف 

كاپ نوخ  اب  وشتسش  تداهش 
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ددرگ شرجنح 

ددرگ شرخآ  هاگن  زا  نوخ  ادخ  نوخ  لد 

ددرگ شرکیپ  ارهز  دنزرف  ۀناش  لادم 

دریگ شا  هراپ  هراپ  قلح  زا  اقب  نید  ماظن 

دریگ شا  هراوهگ  زا  تجاح  سرطف  هک  رگ  ین  بجع 

انیس شا  هنیس  هبعک ، هرهچ  مزمز  ود  شنامشچ  ود 

اباب خر  رب  ردام  شوغآ  رد  دنکفا  هاگن 

ادیپ شینارون  ضراع  رد  نت  جنپ  لامج 

ات شلالج  میظعت  هب  دق  ار  ناهج  ناگرزب 

نیا تساریبک  هللا  تجح  شریغص  لفط  ناوخم 

نیا تسا  ریگتسد  رشحم  يادرف  ار  قلخ  مامت 

نک رذآ  فقو  شقوش  هب  ار  دوخ  وش  دوع  هنیدم 

نک رب  رد  رون  سابل  شراسخر  هام  درگ  هب 

نک رهطا  يارهز  نسحم  زا  دای  نیب و  شلامج 

نک رغصا  يور  راثن  يراد  نت  هب  یناج  رگا 

ییارهز نادنخ  ۀچنغ  نیا  رب  دنخبل  نزب 

ییاشامت شراسخر  هدیدرگ  ردپ  تسد  رد  هک 

ار اباب  يور  وا  دنک  یم  اشامت  ار  وا  بابر 

ار ارهز  شوغآ  دهد  یم  شناشن  مک  مک  ردپ 

ار ابیز  يور  نیا  سوبب  بشما  یلع  نبا  نیسح 
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ار اهاط  نسح  باتفآ  رگنب  نیسای و  ناوخب 

هدروآ هنیئآ  ار  وت  يور  هم  بشما  بابر 

هدروآ هنیس  لادم  لد  تشهب  ناج  يافص 

دناوخ یم  لصو  زامن  شنامشچ  شوماخ و  شبل 

دنادرگن ور  اباب  يور  زا  یلع  ود  شود  هب 

دناد یمن  اباب  زج  هک  هتسبرس  شیزار  دوب 

دناشفا هدید  زا  بالگ  هگ  مّسبت  بل  رب  یهگ 

هدرب ار  سای  يوربآ  شیولگ  يدیفس 

لد ربکا  لد 
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هدرب ار  سابّع  لد  مساق 

نیا تسا  تیبلها  يوگتفگ  لقن  هن  سلجم  لگ 

نیا تسا  تیبلها  يوبس  بان  رثوک  میوگ  هچ 

نیا تسا  تیبلها  يوزرآ  غاب  ناتسراهب 

نیا تسا  تیبلها  يوربآ  ادرف  هک  دناد  ادخ 

شراسخر هللا  یلاعت  وربا  یهز  مشچ و  یهز 

شرادهگن نایفسوب  لآ  دنزگ  زا  یهلا 

شیوهایه زا  زیربل  هتشگ  یتسه  کلم  شومخ و 

شیوم يریجنز  ۀناوید  ناگ  هنازرف  لد 

شیوک رس  كاخ  تفرعم  لها  درد  يافش 

شیور فحصم  رب  ایلوا  ایبنا و  مالس 

ار مّرحم  دوخ  يولگ  نوخ  اب  درک  مّرحم 

ار ملاع  تشگ  جئاوحلا  باب  یگهام  شش  رد  هک 

ار ایند  هدنار  دوخ  زا  زان  هدرک  زان  دهم  هب 

ار ادرف  يراکادف  درآ  دای  باب  شود  هب 

ار ام  دنک  یم  تیاده  شدنخبل  ریت  شیپ  هب 

ار ارهز  تسه  تعافش  بابسا  زین  رشحم  هب 

ار مدآ  دالوا  یگ  ههام  شش  رد  هدیشخب  فرش 

ار مثیم »  » تسد دریگب  مه  رشحم  زور  یهلا 

----------
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ربکا یلع  ترضح 

يرگید رورس  دراد  ناوج  لسن  لد  بشما 

( تدالو  ) يرگید رورس  دراد  ناوج  لسن  لد  بشما 

يرگید روش  هدنکفا  يرس  ره  رد  ادخ  بشما 

يرگید رون  هدیبات  لد  لها  ناج  هب  بشما 

يرگید روضح  ضیف  هتفای  ربلد  شیپ  لد 

هدمآ ارهز  جرب  زا  یتعلط  مالسلا ) هیلع   ) دمحم هام 

هدمآ ایند  هب  دمحا  زاجح  رد  رگید  راب  ای 

يا هدروآ  یحضلا  سمش  رحس  شوغآ  رد  الیل 

يا هدروآ  یفطصم  ای  لغب  رد  یتفرگ  نآرق 

يا هدروآ  یضترم  ای  يرگید  یلع  يداز 

یبتجم ای  نیا  تسا  دنوادخ  نسح 
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يا هدروآ 

یتخادنا لوتب  لسن  رد  وت  يروش  بجع  ای هللا 

یتخادنا لوسر  دای  ار  هللا  لآ  هک  قحلا 

نیبب ار  شلامج  سکع  ار  سمشلا  نک و  رارکت 

نیبب ار  شلاصخ  قلخ و  سپس  ار  نآرق  ياشگب 

نیبب ار  شلامک  جوا  نک  زاورپ  ناج  لاب  اب 

نیبب ار  شلالج  ردق و  همطاف  لآ  نیب  رد 

يا هداز  رواد  تآرم  ار  هللاراث  وت  يرآ 

يا هداز  ربمیپ  بشما  هنمآ  نوچمه  هک  یئوگ 

رسپ نیا  تسا  ناور  ورس  همطاف  ناتسوب  رد 

رسپ نیا  تسا  ناج  مارآ  ار  هللا  لوسر  ناج 

رسپ نیا  تسا  ناهج  ناج  مه  تسا و  ناج  ناهج  کی  مه 

رسپ نیا  تسا  نایژ  ریش  نید  نآرق و  هشیپ  رد 

نیا تسا  سانلا  عجشا  مه  نیا  تسا  قلخلا  فرشا  مه 

نیا تسا  سابع  ماگمه  افو  قشع و  هر  رد  مه 

هتفای تدابع  حور  یکدوک  ردناک  تسا  نیا 

هتفای تداعس  ار  هتشاذگن  ناهج  رد  اپ 

هتفای تداهش  زمر  بل  ریش ،  زا  رت  هدرک  ان 

هتفای تداشر  سرد  هتفایان  ومن  دشر و 

دوب ربهر  نامز  ره  رد  رسپ  نیا  ار  ناوج  لسن 
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دوب ربکا  یلع  شمان  همطاف  غارچ  مشچ و 

یلجنم لد  هنیئآ  هدماک  نابعش  هام  رد 

یلع ود  ردام  ود  هداز  رشبلاریخ  هداز  رب 

یلی نادیم  ریش  نیا  نافراع  مزب  عمش  نآ 

یلب هتفگ  البرب  نیا  یلو  ار  قح  الو  رد  نآ 

برع يالیل  تسد  رد  دوب ،  ینابات  هام  نا 

یناریا مام  نا  دوب ز  یناشخر  رهم  نیا 
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بسن

وا يوجلد  خر  قشع  یبن  نسح  زا  درا  دای 

وا يور  طخ  لاخ و  رد  یبن  تایا  ریسفت 

وا يوخ  قلخ و  قلخ و  رد  رگ  هولج  توبن  رون 

وا يوسیگ  مخ  چیپ و  رد  هدیدرگ  مگ  هک  لد  سب 

هدمآ نوریب  هدرپ  زک  نیا  تسالیل  هم  يرآ 

هدمآ نونجم  هرابکی  ناهج  شرادید  قوش  زو 

ار هللا  ءاقل  ضیف  ناجب  دشخب  یم  هک  یهام 

ار هام  رهم و  هدناروس  شا  هدنخ  قرب  هک  یهام 

ار هاگآ  لد  شدای  هتخاس  نونجم  هک  یهام 

ار هار  دمآ  رگنشور  ناوج  لسن  رب  هک  یهام 

هدش الاب  اه  مهو  زا  نآ  زبس ،  طخ  هک  یهام 

هدش رهپس ال  رهم  نوخ ،  جارعم  رد  هک  یهام 

وا نودرگ  دش  هدیدرگ و  لد  تسم  مشچ  هک  یهام 

وا نوگلگ  هراسخر  دش  هتسش  نوخ  اب  هک  ادرد 

وا نوخ  اب  نوگ  هلال  دش  یلع  نبا  نیسح  يور 

وا نونجم  دش  هصغ  زا  الب  يارحص  هب  الیل 

دش كاچ  شرینم  قرف  متس  غیت  زا  هک  يرهم 

دش كاخ  زا  دنلب  ین  کی  الب  برک و  رشحم  رد 

رو هطوغ  نوخ  رد  دیدرگ  وا  كاچ  دص  رکیپ  ات 
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رشبلاریخ هناحیر  شا  هتشک  رانک  دمآ 

ربب ار  نینوخ  مسج  نآ  دوخ ،  ناج  نوچمه  هتفرگب 

ردپ اب  مه  رسپ  اجنآ  ناج  داد  ییوگ  هک  ناسنآ 

شمتام حرش  ز  مثیم "  " وش شوماخ  بل  دنب  رب 

شمغ رادرس  رب  ناج  ناهج  دراذگب  هک  مسرت 

----------

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  تدالو و  رد  لیوط  رحب 

رد لیوط  رحب 
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  تدالو و 

تسا عیبر  هام  هدفیه  بش  هک  بشما ، متریح  رد  همه 

ای هدش  دمحم  دالیم  بش  مظعم ، نابعش  هرغ  هدزای  ای  و 

تسا و نیسح  تسد  رس  هب  دمحا  ینارون  تعلط  هنیآ 

هتسرون لگ  نیا  ابجع  دمحم ، زاب  ارح  راغ  زا  هدمآ  ای 

تعلط هنیآ  وگب  تسا ، ارهز  فسوی  وگب  تسالیل ، ربکا  یلع 

لوتب حور  وگب  تساهیبا ، ما  همطاف  لگ  هتسد  وگب  تساهاط ،

قلُخ رب  همه  تاولص  مالس و  تسا ، لوسر  ناج  وگب  تسا ،

شلامک توهبم  همه  شلامج ، هب  شلالج  هب  شلاصخ  و 

دمحا و هنیآ  همه  تساپارس  هک  شلاصو ، قاتشم  همه 

هچ تروص  هب  هچ  تنیط  هب  هچ  تقلخ  هب  هچ  شلآ ،

رد دینیب  همه  تبیه ، هب  هچ  تماق  هب  هچ  تریس  هب 

.ار ارس  ود  لوسر  يور  لگ  هرهچ  طخ و  لاخ و  نیا 

لآ هگن  مرکا  ربمغیپ  هگترایز  تسارهز  فسوی  هناخ 

لد راسخر  دهاش  دوخ  هک  تسا  یلامج  هب  دمحم 

، شیوس هب  دندوشگ  مشچ  یگمه  کنیا ، هدش  دمحم  يارآ 

، شیوم هّرط  رب  همطاف  لد  رون  لد  هدروخ  هرگ  هک  منامگ  هب 

ینب هام  هگن  شیومع ، شوغآ  همع و  لغب  رد  اج  هدش 

هنیآ شهگن  روص و  هخفن  شسفن  شیور ، لگ  رب  نایمشاه 

شبل هب  اسیع ، زجعم  شمد  هب  روط و  هلخن  شدق  رون و 
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دنداد همه  شتسم  همه  شتام  همه  یسوم ، قطنم 

هسوب لگ  همه  شتسد ، هب  تسد  مه  هب 
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دنتفرگ ز

دنداد همه  شلامج  دیشروخ  بل و  لعل  یناشیپ و 

.ار ادخ  هجو  وا  خر  رهم  هب  دندید  همه  شمالس 

هک ییوگ ، هتخود  ردپ  يور  لگ  هب  ردام  نماد  زا  هگن 

، هتخورفا هلعش  نوچ  هدش  یهلا  يالجت  هب  يریش  ز 

هتخومآ یسب  تدالو  زور  زا  هتخوس ، مدق  هب  ات  رس 

تداهش راثیا و  هیآ  شنت  تاحارج  هب  دیاب  هک  سرد  نیا 

، دوش ریت  فده  شکاپ  هنیس  دوش ، ریسفت  همه 

هراوهگ هدرک ز  ردپ  هب  دوخ  هگن  اب  دوش ، ریشمش  همعط 

نم یهللا و  لوسر  وت  تهار ، هتشک  منم  هک  هراشا 

، یتسه ملاع  ردپ  يا  زاونب  تهاپس ، ریش  یلع  وچ 

كدوک نآ  منم  تهاگن ، هب  ار  ترسپ  ربکا  یلع 

تیادف هب  متسب ، وت  هب  ار  دوخ  لد  يریش  هک ز  يریش 

دهع نآ  نم و  متسد ، رس و  ناج و  نت و  متسه ، همه 

همطاف رسپ  متسکشن ، زگره  متسب و  رز  ملاعرد  هک 

هک نک  اعد  وت  نک  اعد  وت  متسم ، وت  يالوت  ماج  زا 

.ار ادهش  رشحم  فص  ات  منک  زارفارس 

، وت بل  مه ز  نآ  نم  رهب  یلع  مان  دوب  هدنزارب  هچ 

ییادخ هب  وت ، بت  بات و  زا  رپ  هدیدرگ  همه  مدوجو  هک 

نیا زج  هب  وت ، بلط  رد  ملد  هدوب  مندمآ  زا  رتشیپ  ادخ 
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، وت بَسَن  نم  بَسَن  وت  بَسَح  نم  بَسَح  دشاب  هک  تسین 

هرابکی هرعن و  رگج  مرآرب ز  راکیپ  فص  رد  یلع  لثم  ادخ  هب 
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نم هب  دیوگ  هک  رارشا ، فص  بلق  هب  ران  ررش  نوچ  منز 

هب هدنخ  دنز  رارک و  ردیح  الب  برک و  فص  هب  نسحا 

نآ تریغ و  نآ  ورین و  نآ  تلوص و  نآ  هب  ریشمش و 

هراوهگ لد  زا  دزس  راتخم ، دمحا  مفرش  ّزع و  تکوش و 

یبن هب  نم  ناهج  قلخ  يا  هک  مالعا  منک  ملاع  هب 

هک زورما  مهد  یم  ادن  قلخ  همه  هب  منیع ، ود  رون 

ابجع منیسح ، رای  الب  برک و  فص  هب  ادرف 

.ار الب  برک و  هکرعم  دوخ  ردام  لغب  رد  مرگن  یم 

همطاف تفص و  ارهز  تلوص و  یلع  يور و  یبن  يا 

الیل لد  يدوبر  هک  یتسه  هک  وت  وخ ، نسح  راتفر و 

یبن وت  ار ، یلع  سابع و  بنیز و  نسح و  نیسح و  و 

نامه وت  ینیسح ، هک  ای  نسح  هک  ای  یلع  هک  ای 

قدص و همه  وت  ییادخ ، نوخ  رسپ  ای  ادخ  نوخ 

، ییافش مخز  ره  هب  وت  ییافو ، رهم و  همه  وت  ییافص ،

، ییادهش مامت  ياقآ  لد  زیزع  وت  ییاود ، درد  ره  هب  وت 

رپ رپ  لگ  ییابع ، لآ  ندب  نینوخ  فسوی  نامه  وت 

هزین زا  هتخیر  مه  نآرق ز  وت  هن  ییالو ، راثیا و  نبلگ  هدش 

باب نامه  وت  یتابث ، ربص و  همه  وت  ییافج ، ریشمش  و 

، یتایح رضخ  دوخ  هدیکشخ  بل  لعل  هب  وت  یتاجن ،

شتآ تبل  غاد  هک ز  یتارف  بآ  يوربآ  شطع  جاوما  رد  وت 
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هدز
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.ار ام  لد  ایرد 

، مریگب شوغآ  رد  وت  كاپ  تبرت  ناج  وچ  هک  ات  يرظن 

، مریمب هظحل  نامه  قوش ، زا  هسوب و  منزب  تحیرض  هب 

رگم وت  دش ، یکی  هچ  زا  نیسح  ربق  اب  وت  ربق  ابجع 

ردام و ردپ و  ینیسح ، نآرق  وت  هن ، ینیسح  ناج 

، تیالو رهم و  منم و  تیادف ، هب  متسه  همه  ناج و 

منم تیاطع ، فطل و  منم و  تیانث ، حدم و  منم و 

رس زا  مورن  ییاج  میوک و  نیا  گس  تیاوه ، لاح و  و 

دوب وت  فطل  مرک و  ینارب ، هچ  یناوخب  هچ  تیوک ،

متفگ نم ، تداع  همه  تسا  ییادگ  زجع و  وت ، تداع 

، ار ترد  كاخ  زا  یفک  مشورفن  ملاع  ود  هب  میوگ  و 

نایادگ لیخ  مدق  كاخ  هک  تسا  نیا  تنطلس  ادخ  هب 

دنراذگب متسد  هب  تسد ، زا  تمس  نیا  مهدن  مشاب ، وت 

.ار امس  ضرا و  هم و  رهم و  رگا 

----------

مدرک اهر  ار  وت  نمشد  لد  رد  هچ  رگا 

( تبیصم  ) مدرک اهر  ار  وت  نمشد  لد  رد  هچ  رگا 

مدرک اعد  وت  هب  نیرفن ، وت  نالتاق  هب 

ممشچ رد  کشا  تسد و  فک  هب  منساحم 

مدرک ادخ  ادخ  مدیود ، وت  هرمه  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3358 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدرگ ادج  نت  مناج ز  هبترم  رازه 

مدرک ادج  ار  وت  دوخ  زا  بل  هنشت  هک  یمد 

درب ار  ملد  تنتفگ  ناذا  حبص ، ناذا 

مدرک ادخ  رب  هیده  ار  وت  رهظ  هالص 

مدش بآ  تلجخ  نم ز  یتساوخ و  بآ  وت 
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مدرک اور  تتجاح  دوخ  هدید  کشا  هب 

تخوس مدوجو  همه  مدیکم  هک  وت  نابز 

مدرک ادص  یب  هیرگ  متخوس و  عمش  وچ 

مرسپ منز  یم  هسوب  تنت  ياه  مخز  هب 

مدرک ادخ  رب  هیده  لگ  همه  نیا  هک  مشوخ 

ناهج هب  دوخ  مشچ  ود  يدوشگ  هک  یبش  نآ  زا 

مدرک البرک  فقو  ار  وت  دوجو  همه 

یضار ما  هتشگ  وت  غاد  ندید  هب  نآ  زا 

مدرک اضر  ار  تسود  وت  تداهش  اب  هک 

هاگنابرق هب  تمداتسرف  هنشت  يولگ 

مدرک ادا  رسپ  يا  ار  وت  قح  بوخ  هچ 

نک ملوبق  ممثیم "  " نم همطاف  زیزع 

مدرک امش  رب  هیده  دوخ ، هنیس  زوس  هک 

----------

نک اشامت  ار  دمحا  هام  نابعش ! هام  يا  الا 

( تدالو ) نک اشامت  ار  دمحا  هام  نابعش ! هام  يا  الا 

نک اشامت  ار  دمرس  ّیح  لاثم  یب  لامج 

نک اشامت  ار  دّلخم  دلخ  نیمز  عاطقا  رد 

نک اشامت  ار  دّمحم  ار  دّمحم  ار  دّمحم 

ییابیز هللا ، لوسر  نسُح  اب  تفای  تدالو 
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ییارهز مشچ  اب  نیبب  ار  الیل  هام  لامج 

****

نیا تسا  نیسح  ِناج  نیا  هللاراث  رب  داب  كرابم 

نیا تسا  نیسح  نآرق  هک  شدیناوخب  شدیسوبب 

نیا تسا  نیسح  ناماد  بیز  تمحر  يایرد  ِرُد 

؟ نیا تسا  نیسح  نابات  دیشروخ  ای  هام ، غارچ 

منیب ایربک  لامج  وا  لامج  رد  اتفگش 

منیب ادخ  منیب  یبن  منیب  یلع  منیب  نسح 

شیوکین مان  دش  یلع  ّدج و  نینمؤملاریما 
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شیوم ره  رات  زا  شوگ  هب  دیآ  یلع » ای   » يادص

شیوخ یلع  ، شقلخ یلع  ، تبیه یلع  ، تلصخ یلع 

شیوزاب ود  رب  درآ  هسوب  اباب  هک  دَْوبن  بجع 

نیب ربمیپ  نیب ، ربمیپ  ربمغیپ ! سْفن  يا  یلع 

نیب رگید  ِسابع  ِترضح  الیل  تسد  يور  هب 

****

شنامیا حور  مناوخن  رگ  مناوخ  هچ  ادنوادخ 

شنآرق تسا  نیا  ربمغیپ و  یلع  نبا  نیسح 

شناقرف ریهطت و  رثوک و  وربا : مشچ و  ناهد و 

شنآرق تسا  نیا  ربمغیپ و  یلع  نبا  نیسح 

دیوگ نیملاعلل  ۀمحر  دوجو  زا  شدوجو 

دیوگ نیرفآ  شنیرفآ  تروص  هک  مراد  نیقی 

وا يانث  دیوگ  ناربمغیپ  متاخ  ات  دزس 

وا يارب  درآ  یحو  لیربج  رگا  دَْوبن  بجع 

وا ياپ  كاخ  رد  لد  لها  ناج  درد  ياود 

وا يابرلد  نسح  هللاراث  حور  تشهب 

دراد شتسود  ربمیپ  ارهز  نینمؤملاریما 

دراد شتسود  ردارب  نوچمه  یبتجم  ماما 

****

شمیظعت رهب  تماق  دنتسب  ناتماق  تمایق 
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شمیلست دنناملس  دادقم و  رذوب و  نارازه 

شمیدقت داب  ملاع  نابوخ  همه  ناج  رس و 

شمیلعت جاتحم  نیرخآ  نیلّوا و  مولع 

نیا تسا  نیملاع  غارچ  نیا  تسا  نیعرون  ار  یبن 

نیا تسا  نیسحلا  نب  یلع  ناج ، ار  یلع  نب  نیسح 

شریسفت درک  یناوت  نآرق  اب  هک  ینآرق  هچ 

شریوصت تسا  هدرب  لد  دیشروخ  زا  هک  يدیشروخ  هچ 

شریبکت هب  دزان  یم  ریبکت  زجر  ماگنه  هب 

شریشمش قرب  شیپ  هب  دزاب  یم  گنر  تعاجش 

شیوگاعد مئاد  « اعد » شیوک زا  یتشخ  « تمارک »
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شیوج هت  گیر  « فرش ،» شیاپ فک  كاخ  « بدا »

****

! تیاه بل  ِلعل  ِماک  هنشت  تمحر  ِرضخ  يا  الا 

تیابیز يور  مرش  ز  ییابیز ، هدیدرگ  لجخ 

تیامیس هللاراث ، راوز  ۀمان  ترایز 

تیالاب دق و  وحم  هدیدرگ  یلع  نبا  نیسح 

تلاثمت هللا  لامج  تلآ ، دمحا و  لالج 

تلابند هب  اباب  لد  تهاگرد ، كاخ  ناج  رس و 

وت ینعی  هام  تیالو  دیشروخ  درگ  انامه 

وت ینعی  هار  غارچ  ار  تلیضف  نادیهش 

وت ینعی  هاج  لالج و  يالجت  ار  دّمحم 

وت ینعی  هللا  یلو  ِدنزرف  هللا  یلو 

یناج ار  هللاراث  وت  ینامیا ، قشع و  حور  وت 

ینآرق دنزرف  مه  وت  يدیحوت  دنبلد  مه  وت 

****

يدرب لد  راتخم  دمحا  زا  یهّللا و  هجو  وت 

يدرب لد  رارک  ردیح  زا  یهّللا و  فیس  وت 

يدرب لد  راثیا  بتکم  رد  ادخ  نوخ  زا  وت 

يدرب لد  راکیپ  ۀصرع  رد  ودع  زا  یتح  وت 

ار ملاع  قلخ  يداد  رون  تمایق  حبص  ات  وت 
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ار مثیم »  » لخن يدرک  زبس  نیماضم  راب  زا  وت 

----------

ادیپ هدش  دلخ  نیمز  هب  بشما 

( تدالو  ) ادیپ هدش  دلخ  نیمز  هب  بشما 

ادیپ هدش  دم  رس  قلاخ  خر  هدیدان 

ادیپ هدش  مالسلا ) هیلع   ) دمحم يور  الو  تیب  رد 

ادیپ هدش  دمحا  هک  دیئوگب  قلخ  اب 

بشما لگ  هتسد  ادهش  هاش  هب  هداد  قح 

بشما لسر  متخ  هب  دیئوگب  کیربت 

هدورس قشع  لزغ  اروح  هک  دیزیخ 

هدومن هولج  یلع  هبعک  زا  هک  دیئآ 

دنزرف

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3365 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوشگ هرهچ  یلع  نب  نیسح 

هدوبر سابع  بنیز و  ردپ و  زا  لد 

شلا ربمغیپ و  هولج  وا  رد  تسادیپ 

شلامج هام  زا  نسح  هتفرگ  هسوب  لگ 

الیل تمصع  رجش  یتسه  هب  داد  رب ، 

الیل تمدخ  رب  هدمآ  تشهب  اروح ز 

الیل تعلط  فعش  دجو و  زا  لگ  تخادنا 

الیل تروص  رب  همطاف  دنز  دنخبل 

دروا رسپ  تسورع  دیئوگ  هنمآ  اب 

دروا ربماغیپ  وت  لثم  مدق  هب  ات  رس 

درک يربخ  شوخ  رحس  غرم  بش  تملظ  رد 

درک يرگ  هولج  یلع  نب  نیسح  دیشروخ 

درک يربهار  ناوج  لسن  رب  دش و  نوریب 

درک يردپ  ملاع  ود  قولخم  هب  هک  یلفط 

داد افص  داد  افص  داد  افص  قلخ  رب 

داد افش  داد  افش  داد  افش  درد  رب 

شیناف همه  ملاع  ود  نابوخ  یقاب و  وا 

شیناوج هب  تیانع  نوهرم  همه  ناریپ 

شیناهن فطل  رثا  ملاع  يوس  نآ  ات 

شینازخ گرب  کی  هب  تسا  راهب  غاب  دص 
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تسا نیسح  ناج  یلع  قشع  یبن  بلق  وا 

تسا نیسح  ناناج  هک  تفگ  ناوتن  شناج 

شیوکن يامیس  هب  بوبحم  هدش  بنیز 

شیوم هب  هناش  لد ،  هجنپ  زا  هدز  الیل 

شیوسب هدید  همه  دندوشگ  هدنخ  هب 

شیور هتخادنا  لگ  سابع  هسوب  زا 

ار وا  ینارون  تعلط  ردپ  دید  ات 

ار وا  یناشیپ  تروص و  رس و  دیسوب 

شیادخ نوخ  زا  دش  گنر  خر  هک  تسا  نیا 

شیادهش ور ،  رس و  دنسوب  هک  تسا  نیا 

هک تسا  نیل 
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شیادفب ملاع  همه  ناج 

شیانث هیواعم  تسا  هتفگ  هک  تسا  نیا 

تسا لوسرب  مدرم  هبشا  یلع و  شمان 

تسا لوتب  يارهز  هناحیر  هناحیر 

شتام هدش  فسوی  هک  تسالیل  فسوی  نیا 

شتاولص ناعنک  هداتسرف ز  هتسویپ 

شتافص وحم  مه  هدمآ  لامک  وحم  مه 

شتاذ تسالجتم ز  مالسلا ) هیلع   ) دمحم راثآ 

دنیبب شابیز  تروص  رگا  بوقعی 

دنیشنن فسوی  رب  رگد  قوش  زا 

دیناشف هلال  امس  کئالم ز  لیخ  يا 

دیناوخب حدم  همه  تسا  دیع  بش  بشما 

دیناتسب ارهز  فسوی  زا  دوخ  يدیع 

دیناشچب ار  ناگمه  اروهط  ماج  زا 

بشما همزمز  اب  هدنخ و  اب  يداش و  اب 

بنیز هب  ارهز و  هب  دیئوگب  کیربت 

تمایقوت دق  تماق و  زا  يا  هیاس  يا 

تماقا وت  يوک  رس  ار  لد  بکوم  يو 

تمالس تفای  تندب  مخز  مالسا ز 

تماما يابید  وت  مادنا  رب  تسابیز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3368 

http://www.ghaemiyeh.com


میئوپب هار  تمرح  يوس  هب  هک  یفطل 

میئوگب کیربت  وت  شیپ  ار  وت  دالیم 

یئاده تاوامس  نازورف  رهم  وت 

یئادهش غارچ  مشچ و  ومع  لثم  وت 

یئادف هار  نیا  رد  یقشع و  هب  هدنز  وت 

یئادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  وت 

" مثیم  " لگ هتشرس  زاغآ  وت ز  قشع  اب 

" مثیم  " لد ترازم  تسه  یلد و  رد  وت 

----------

دمآ ربهر  بابش  هب  بشما 

( تدالو ) دما ربهر  بابش  هب  بشما 

دما ربکا  یلع  دالیم 

دش نایع  یلع  یبن  هام  رد 

؟ دما ربمیپ  ار  هنما  ای 

داز یبتجم  زاب  همطاف  ای 

؟ دما رگید  نیسح  هک  نآ  ای 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3369 

http://www.ghaemiyeh.com


الیل هام  نیسح و  دشروخ 

دما رتسگ  رون  هرهچ  اب 

راثیا قشع و  زبس  نبلگ  زا 

دما ربنعو  دوع  لگ و  يوب 

رتوکن یسب  کلم  حدم  زا 

دما رتارف  رشب  فصو  زا 

تیالو هبعک  نماد  رد 

دما ردیح  هرابود  وزرما 

دید ناوت  شا  هدید  هب  هک  یلقع 

دما روصم  دوب  هک  یحور 

ارهز زیزع  وا  ندید  اب 

دما رکیپ  هب  شرگد  ناج 

مرکم يردام  نماد  زا 

دما رهطم  يرسپ  ابیز 

نیا تسا  دمحا  يور  هنیئآ 

نیا تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم مدق  هب  ات  رس 

كرابم رهگ  فرش ،  رحب  يا 

كرابم رب  لامک ،  لخن  يو 

کیربت هراتس  بدا ،  خرچ  رب 

كرابم رمق  الو ،  جرب  رد 
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یمارگ کلم  رشب ،  نسح  رد 

كرابم رشب  کلم ،  يوخ  اب 

دیشروخ غورف  رحس و  اب 

كرابم رحس  رحس ،  غرم  يا 

شنیسح رب  ادخ و  ریش  رب 

كرابم ربمایپ  رادید 

داب رگداد  لامج  تآرم 

كرابم رگداد  تجح  رب 

تیالو توبن و  غاب  رد 

كرابم رجش  نیرتزبس  رس 

زبس رس  هشیمه  رجش  نیا  زا 

كرابم رمث  یلع  لآ  رب 

ردق تلالج و  نیدب  دنزرف 

كرابم ردپ  رب  ردام و  رب 

شتسب ياپ  دوب  هدش  بنیز 

شتسد يور  تفرگ  سابع 

تسوا خر  ای  تسا  یبن  نسح  نیا 

؟  تسوربا ود  ای  تسا  یلع  غیت  نیا 

فلز ای  تسام  ناج  هتشر  نیا 

تسا لد  هلسلس  نیا 
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؟  تسوم ای 

تمایق ای  تسوا  تماق  نیا 

؟  تسوج بل  رب  دنلب  رس و  ای 

قحلا وه  ای  تسا  کلم  نیا 

؟  تسوهلا وه  ای  تسا  رشب  کی  نیا 

هصالخ ایبنا  یئابیز 

تسور ادخ  نا  يور  فحصم  رد 

شیور وحم  ماما  راچ  مه 

تسوگانث ارو  لسر  متخ  مه 

شناج وچمه  هتفرگرب  رد 

تسود شدراد  نیسح  هک  سب  زا 

نامیا غارچ  ار  همه  شیور 

تسونیم تشهب  ار  همه  شیوک 

شنیبج رب ،  باب  هسوبلگ 

تسوکین شیوخ  ياج  هب  زیچ  ره 

هچ رگا  ادج  موشن  وا  زا 

تسوپ ادج  منت  زا  دنک  نمشد 

میوربآ تسوا  رد  كاخ 

میوا رانک  مور  هک  اجره 

يزاب قشع  رصم  فسوی  يا 
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يزارف رس  هدومن  وت  زا  قشع 

يدنلب رس  تاپ  هب  هداتفا 

يزاین یب  تادگ  هدیدرگ 

هدوشگ بل  تانث  هب  فسوی 

يزاجح همغن  هب  رصم  رد 

یئوج هراچ  هرامه  تسام  زا 

يزاس هراچ  هشیمه  تسوت  زا 

يزورفلد عمش  وت  راسخر 

يزاونلد حور  وت  دنخبل 

ناناج هار  هب  ناج  نداد  رب 

يزاتشیپ تادهش ،  زا  شیپ 

دشاب وت  تبحم  ضیف  یب 

يزامن یب  زامن ،  رمع  کی 

قشع تقیقح  يا  وت  قشع  زج 

يزاجم دوب  نارگد ،  قشع 

تدالو بش  زا  ار  وت  دنخبل 

يزاب هدرک  نیسح  بلق  اب 

دیوگ نیسح  ار  وت  فاصوا 

يزارد نابز  دسرن  ار  ام 

وت يربکا  یلع  هن  اهنت 
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وت يردیح  نیسح و  ارهز و 
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----------

تسا نیسای  توالت  بش  بشما 

( تدالو ) تسا نیسای  توالت  بش  بشما 

تسا نیذآ  رد  قرغ  هنیدم  رهش 

نابعش هدزای  هک  متریح  رد 

تسا نیتسخن  ِعیبر  هدفه  ای 

ربکا یلع  زورف  لد  دالیم 

تسا نیسای  رثوک و  رون و  دنزرف 

هللا لوسر  لامج  هنییآ ي 

تسا نیا  یلع  هک  ای  تسا  یلع  شمان 

يدروآ يدمرس  غورف  الیل 

يدروآ يدّمحم  لگ  غاب 

تسالیل رمث  ای  رون  لخن  نیا 

تسالیل رمق  ای  باتفآ  نیا 

نامیا تفرعم و  لضف و  رحب  نیا 

تسالیل رهُگ  ای  نیسح  ِّرُد 

هللاراث لفحم  عمج  عمش  نیا 

تسالیل ربمایپ  ای  دنزرف ،

هللادبع یبا  هدید ي  رون  نیا 

تسالیل رسپ  رسپ ، نینزان  نیا 
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دشاب وا  كرابت  وا  يامیس 

دشاب وا  كرابم  یلع  مان 

هللا لوسر  يایح  ایح ، مرش و 

هللا لوسر  يامنور  ِّلک  ور ،

شراسخر هفیحص ي  رد  تسادیپ 

هللا لوسر  ياحّضلا  ِسمّشلاو و 

ربمغیپ مّلکت  بل  لعل  رد 

هللا لوسر  يادص  وا  توص  رد 

لیربج دنک  هابتشا  هک  مسرت 

هللا لوسر  ياج  هب  شدرآ  یحو 

شنآرق هب  دنا  هدرک  هیبشت 

شنابرق هب  یحو  نیما  اهدص 

شیوم رسز  يا  هیاس  لّیلاو ،

شیور همز  يا  هولج  سمّشلاو ،

شیانعر تماق  نیسح  ورس 

شیوجلد ضراع  هب  نسح  مشچ 

رضخ يا  راک  هچ  تیگدنز  بآ  اب 

شیوج بل  هب  ناشف  ناج  هنشت  بل 

ار احیسم  رازه  بجع  دوبن 

چشیوک رس  كاخ  هب  دنک  نامرد 
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تسوا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لامج  هنییآ ي 
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تسوا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآز  یلع  لّوا 

دنیب رمق  صرق  هک  بش  غرم  وک 

دنیب رحس  تقو  هب  ار  دیشروخ 

دیآ زاجح  هب  ات  تساجک  یسوم 

دنیب رجش  تیب  لها  روط  رد 

لیجنا درگن  وا  نسح  هب  یسیع 

دنیب رگد  روبز  مه  دواد 

ملاع نیا  رد  هک  ات  تساجک  ارهز 

دنیب ردپ  لامج  رگد  راب 

ار شیوکن  نسُح  هدوتس  ردیح 

ار شیور  فحصم  هرامه  دسوب 

هدنز وا  تداهش  زا  راثیا 

هدنمرش هدش  شتعاجش  زا  غیت 

حبص ات  شرس  رود  هتشگ  ماش  ره 

هدنبات ِهَم  هدش  شا  هدنب  ات 

مشاه ینب  هامز  درب  یم  لد 

هدنخ دنز  نیسح  خر  رب  نوچ 

هللا یلو  مان  هّمئا  زا  دعب 

هدنزارب تسوا  صخش  هب  اهنت 

ار ارآ  لد  لامج  ات  هدوشگب 
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ار الیل  هّمع و  هدرک  توهبم 

نیا تسا  نیسح  مارم ، رد  یشم و  رد 

نیا تسا  نیسح  مالک  قطنم و  رد 

هللا لوسر  لامج  رس  هب  ات  اپ 

نیا تسا  نیسح  مامت  اپ  هب  ات  رس 

ردیح دوب  دربن  هصرع ي  رد 

نیا تسا  نیسح  مایق  هنحص ي  رد 

میوگ یلو  تسین  ماما  هچ  رگ 

نیا تسا  نیسح  ماما  هیامرس ي 

دشاب رظن  لها  تشهب  شربق 

دشاب ردپ  بلق  هن ، اپ  نییاپ 

مشاه ینب  ِهام  ِهام  نسیک  نیا 

مشاه ینب  ِهاش  غارچ  مشچ و 

ارهّزلا ینب  هب  شا  هدنخ  هداد  ناج 

مشاه ینب  هاپس  زا  هدرب  لد 

تشهب شیوُخ 
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هللا لوسر  قلُخ 

مشاه ینب  هار  غارچ  شیور 

وا دوجو  مامت  رد  تسا  عمج 

مشاه ینب  هاج  لالج و  ردق و 

نیا تسا  لیلج  يادخ  هنییآ ي 

نیا تسا  لیلخ  ِلسن  دیهش  لّوا 

اه تداهش  غاب  خرس  سای  يا 

اه تدابع  مامت  وت  رهم  يا 

تماق دق  یّلجت  تدق  ورس 

اه تداعس  تشهب  تخر  غاب 

اروشاع ِتماق  تسار  نادرم 

اه تدارا  ضرع  وت  رب  دنراد 

وت دوجو  تیب ، لها  نیب  رد 

اه تدایس  مامت  هعومجم ي 

وت یمایپ  نوخ و  خرس  روشنم 

وت یماما  جنپ  غارچ  مشچ و 

دزان یم  وت  هب  رگداد  قّالخ 

دزان یم  وت  هب  ربمایپ ، نآرق ،

ار اه  تب  همه  مرح  رد  هک  ردیح 

دزان یم  وت  هب  ربت ، یب  تسکشب 
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دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم راختفا  هک  ارهز 

دزان یم  وت  هب  رسپ  نینزان  يا 

يدوب غادهّشلا  دّیس  ناج  وت 

دزان یم  وت  هب  ردپ  مسق  هللااب 

تراتفرگ قلَخ  يا و  هدازآ 

تراثیا تماقسا و  هب  مزان 

تناج نانچ  هتفرگ  رب  هب  ارحص 

تناشطع بل  هنشت ي  تسایرد 

ارهز قرو  قرو  فحصم  وت 

تنآرق وچ  دنا  هدرک  لاماپ 

دمآ نانج  ضایر  زا  رببمغیپ 

تنادنخ بل  اب  تفرگ  رب  رد 

قح دیهش  نیسح و  ینابرق 

تنابرق هب  دیهش  ره  ناج  يا 

وت ییادهّشلا  دّیس  تآرم 

وت ییادخ  نوخ  نیسح  لثم 

ییارحص هلال ي  وت  هر ، راخ  ام 

ییارآ نمجنا  وت  نمجنا ، ام 
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وت ِضیرم  ِضیرم  متسیک  نم 

ییاحیسم ِحیسم  یتسیک  وت 

ربمغیپ هتسشن ي  نوخ  هب  هام 

ییارهز هیآ ي  هیآ  نآرق 

تسین یحدم  هک  لامج  ییابیز 

ییالوا همه  زا  لامک  رد  وت 

وت يارس  هحیدم  دوب  مثیم » »

وت يارب  هتفگ  هدیصق  يرمع 

----------

نک اشامت  ار  رشحم  يارحص  نینمؤملاریما !

( تبیصم ) نک اشامت  ار  رشحم  يارحص  نینمؤملاریما !

نک اشامت  ار  ردیح  رارکت  البرک  تشد  هب 

نک اشامت  ار  رگید  هللا  یلو  هللا ! یلو 

نک اشامت  ار  ربیخ  گنج  تارطاخ  هرابود 

نک اشامت  ار  ربمیپ  ار  ربمیپ  ار  ربمیپ 

نک اشامت  ار  ربکا  گنج  ربکا  هللا  وگب 

نشوج یلع  نب  نیسح  تسد  اب  هدیشوپ  نت  هب 

نماد رمک  رب  ارهز  دنزرف  يرای  رب  هدز 

نسحا شدیوگ  ربمیپ  هللا  یلاعت  دیوگ  ادخ 

نمیرها نوخ  هعرج  هعرج  شراقفلاوذ  كاروخ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3382 

http://www.ghaemiyeh.com


نمشد مه  تسود  مه  شیوزاب  تسد و  هب  نیسحت  دنک 

نک اشامت  ار  رواد  ریش  رواد  ریش  يا  ایب 

رس ات  اپ  ریشمش ، هزین و  شیپ  هدیدرگ  رپس 

رثوک شبل  نیسای ، شلد  ناقرف ، شنت  نآرق ، شخر 

رظنم یبن  قلُخ و  یبن  قلخ و  یبن  قلخ و  یبن 

ربمغیپ وچ  وا  ردب و  يارحص  البرک  نیمز 

ربکا یلع  ریشمش  میب  زا  رطخ  جاوما  رد 

نک اشامت  ار  رکشل  يایرد  کی  سرت  رارف و 

ناشطع بل ، ود  نینوخ  نهد ، هتسخ  نت ، هتسکشب  نیبج ،

نادیم زا  تفاتشب  هگ  همیخ  رد  ردپ  رادید  هب 

ناهنپ رگج  رد  شرارش  يراج  رصب  زا  شکشرس 

نازوس ۀلعش  نوچ  سفن  هدیکشخ ، بوچ  نوچ  نابز 

نک اشامت  ار  رهاوخ  مشچ  کشا  همع ، کشرس 
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رجنح زا  يراج  شنوخ  باب و  ناهد  رد  شنابز 

رجنخ هزین و  ریت و  غیت و  زا  لگ  غاب  شدوجو 

رت نینوخ  کشا  زا  مشچ  هدیتفت ، لد  هدیکشخ ، ولگ 

رپرپ یگنشت  زا  نزم  نم  يامه  يا  تفگ  ردپ 

ربمغیپ زورما ، دوخ  تسد  اب  دنک  تباریس  هک 

نک اشامت  ار  ربمیپ  تدج  ییاقس  ورب 

اه لتاق  دنا  هار  رد  مشچ  نونکا  هک  اباب ! ورب 

اه لحاس  وت  نوخ  زا  ددرگ  ایرد  هک  اباب  ورب 

اه لد  رد  رشح  ات  دنک  لگ  تمخز  هک  اباب ! ورب 

اه لفحم  عمش  ددرگ  وت  غاد  ۀلعش  ات  ورب 

اه لمسب  دننام  دوخ  نوخ  رد  نزب  رپرپ  ورب 

نک اشامت  ار  رواد  یح  لاثم  یب  لامج 

یناث ربمغیپ  نآ  درک  ور  دُحا  رد  هرابود 

ینافوط هلمح  کی  اب  درک  ار  البرک  هرابود 

یناشفا لگ  شیور  رب  درک  نمشد  هزین  ریت و  ز 

ینآرق تایآ  نوچ  ریشمش ، زا  دیدرگ  شنت 

ینابرق راب  نارازه  دش  دروخ و  مخز  نارازه 

نک اشامت  ار  رکیپ  هراپدص  نامسآ ؛ يا  درگب 

شیوجلد دق  ورس  كاخ ، شقن  تشگ  اغیرد !

شیوربا قاط  مه  زا  یناشیپ  ات  دیدرگ  ادج 
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شیور رب  تشاذگب  ور  نادیم و  زا  تفاتشب  ردپ 

شیوسیگ دعج  زا  نوخ  تسش  بنیز  هدید  کشا  ز 

شیوس نکزاب  لد  ةدید  ار  ادخ  مثیم »!  » ایب

نک اشامت  ار  ررکم  مخز  وا  ياپاترس  هب 

----------

ما هراپ  هراپ  رگج  نوچ  وت  رکیپ  يا 

ما هراپ  هراپ  رگج  نوچ  وت  رکیپ  يا 

ما هرارش  تتوکسز  لد  هب  ینز  یک  ات 

وت غاد  حورجم  هدش  ما  هنیس  نآ  اب 
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ما هرابود  مخز  هدز  تلتاق  دنخبل 

تخیر كاخ  هب  ممشچز  هراتس  نامسآ  کی 

ما هراپ  هام  هدش  هراپ  هراپ  وچ  مدید 

یلو مملاع  همه  درد  زاس  هراچ  نم 

ما هراچ  هتفر  فکز  وت  نداتفوا  اب 

زیر بآ  كاخ و  زا  رس  رآرب  بل  هنشت  يا 

ما هراوخ  ریش  يولگ  رب  هدید  کشا  زا 

تخوس مامت  مدوجو  باتفآ  هام  صرق  نوچ 

ما هراتس  بورغ  شیوخ  مشچ  هب  مدید 

تسین دیما ، حبص  ةراتس  يا  وت  زا  دعب 

ما هرامه  کشا  مئاد و  توکس  زا  ریغ 

منک یم  كاپ  نوخ  وت  زاب  مین  مشچ  زا 

ما هراظن  یمشچ  هشوگ  هب  ینک  دیاش 

دهد تمغ  حرش  وچ  هنیس  زوسز  مثیم ) )

ما هراشا  اب  لد  ملاع  هب  دنز  شتآ 

تآرم یبن  هولج و  ادخ  يا 

( حدم  ) تآرم یبن  هولج و  ادخ  يا 

تافص نیسح  تلصخ و  یضترم 

وحم هدش  وت  لالج  رد  ءایبنا 

تام همه  وت  لامج  رب  ءایلوا 
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نسح تیآ  وت  تعلط  يوبن 

تاذ ةولج  وت  تماق  يول 

اضر ملح و  هشیمه  دزان  وت  ز 

تالص موص و  هرامه  دلاب  وت 

اقب تسا  وت  مزع  ار ز  قح  مان 

تایح تسا  وت  نوخ  ار ز  نید  غاب 

تنابرق هولص  لها  ناج 

هولص َتمَقا  دق  ّنا  دهشا 

دیما جرب  باتفآ  یئوت  مه 

تاجن کلف  يادخان  یئوت  مه 

تفگ بل  رب  داهن  بل  تردپ 

تآ کناسل  یّنب  ای  یّنب ، ای 

لوسر ياجب  تدسوب  ات  تساوخ 

تآرم ار  يادخ  لوسر  يا 

ملد ینآ  وت  زا 
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دوشن ادج 

تامم تایح و  رد  وت ، اب  مَاوت  اب 

لوسر لآ  نابز  رد  وت  حدم 

تایآ نیرتشوخ  هروس  نیرتهب 

يدادناج هنشت  بآ  بل  رب 

تادفب یملاع  ناج  همه  يا 

نداد ناج  غیت ، ریز  وت  ّجح 

تاقیم هگ  همیخ  هبعک ، هگلتق 

دورد دورد ، تا  هنشت  بل  رب 

تاولص تا  هراپ  هراپ  نت  هب 

نوخ مزلقب  تربمغیپ  داد 

تارف بآ  ياجب  رثوک  بآ 

دایرف دنط  تنت  ياه  مخز 

تابثا دوش  الب  اب  الو  هک 

زگره یتسودب  نمشد ، وت و 

تاهیه قح  ّقحب  لطاب ، وت و 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

ردپ مشچب  ومع  ناسب  يا 

رترب البرک  نادیهش  زا 
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اپ ات  رس  ءایبنالا ز  متاخ 

رس ات  اپ  ءایصوالا ز  دیس 

ءادهشلا ادیس  ناعنک  هام 

ربکا یلع  البرک  فسوی 

لسر متخ  هیبش  یتسه  هکسب 

رشب رخف  ناشن ز  يراد  هکسب 

دنک تسا و  ملاع  رخف  تردپ 

رسپ وت  رب  راختفا  اج  همه 

یبوط تتماق  ورس  زا  لجخ 

رمق سمش و  وت  خر  زا  نیگمرش 

ارهز ةداز  رمع  لصاح 

ردیح دمحا و  بلق  ةویم 

لیعامسا هب  رگد  ددنبن  لد 

رجاه دنکفا  وت  رب  رگ  هدید 

اج همه  ادخ  تّجح  رظن 

رظنم ادخ  يا  وت ، يوس  دوب 

؟ تارف دور  بآ  هب  يزاین  هچ 

رثوک دص  ود  تبل  رد  ناهن  يا 

عافد شیوخ  ماما  زا  ینک  ات 

رپس غیت  شیپ  هب  يدرک  هنیس 
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ادخ یلو  درپسب  ناج  تساوخ 

رپس هار  وت  يدش  نادیمب  ات 

مدقب مدق  تهرمه  ناور  وت 

ردپ بات  ناوت و  ناج و  لد و 

نوخ مزلق  نورد  یتفخ  هچرگ 

رپرپ يدش  لگ  دننام  هچرگ 

ناوج لسن  مایق  رد  ادخ  هب 

ربهر یئوت  یئوت  تمایق  ات 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

ادخ تاذب  یبن  لالج  هب 

اده جرب  باتفآ  یئوت  هک 

دمحا ۀلالس  عمج  عمش 

ادهشلادّیس ناعنک  هام 

مشاه ینب  زا  هتشک  نیلوا 

اروشاع گرزب  مایق  رد 

تسود نمشد و  نابز  رب  وت  تعن 

ءامس ضرا و  لها  رکذ  وت  حدم 

نایفسوبا ةداز  فلخان 

امش ضغب  رپ ز  دوب  شلد  هک 
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نارای زا  لاؤس  يزور  درک 

یلوا دوب  ار  هک  تفالخ  هک 

: دنتفگ دوخ  ناج  میب  زا  همه 

ازس تسار  وت  فرش  لالج و  نیاک 

دوب ماقم  نیا  هّللاب  هن ، تفگ 

ارهز فسوی  دنزرف  قح 

لسر متخ  لامج  باتفآ 

ادخ ّیلو  ةدنبات  هام 

دمحا برع  دّیس  وا  دّج 

الیل فقث ، رتهب  وا  مام 

نَسَح قلخب  لسر  متخ  وچمه 

ابیز خرب  فقث  لآ  وچمه 

يراج وا  فّک  تواخس ز  مه 

ادیپ وا  غیت  تعاجش ز  مه 

لضَفلَا تنمشد  وت  لضف  تفگ 

ادعَالا ِِهب  ُدَهشَت  ام  َیِه 

مصخ هزین  ریت و  غیت و  زک  هآ 

ادج دندش  مه  توضع ز  وضع 

فویس هب  دش  هعطق  هعطق  تندب 

ارحص ةریت  كاخ  تنفک 
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زورما تا  هتشک  دناوخ  ناوتن 

ادرف فص  ات  هدنز  يا  هدنز 

مد همه  دهدیم  رون  وت  عمش 

اج همه  دنزیم  جوم  وت  نوخ 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

ماما ادخ و  ربمغیپ و  يا ز 

مالس دورد و  ناوج  وکین  وتب 

بسن نیسح  تلصخ و  ینسح 

ماقم لوسر  تلوص و  يولع 

یلو ود ، زا  هدرب  مان  بسن و 

ماما هس ، زا  يراد  ملع  شناد و 

دوب هک  نیسح  دز  هسوب  تبل  هب 

مانالا ریخ  هاگ  هسوب  شنهد 

روهشم يدمآ  ربکا  یلع  هب 

مارکا یگرزب و  لالج و  زا 

دیشروخ وت  باتفآ و  ادعس 

مامت هام  وت  مجنا و  ءادهش 

فرش طخ  درپس  دیاب  وت  اب 

مایق سرد  تفرگ  دیاب  وت  زا 
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لالح تشگ  هک  متریح  رد  همه 

؟ مارح هامب  ارچ  تکاپ  نوخ 

ودع وچ  یفطصم  ماک  دش  خلت 

ماک نیریش  وت  نتشک  زا  تشگ 

یتسه رس  رب  كاخ  وت  دعب 

ماّیا ةدیدب  نوخ  وت  رهب 

نیمز كاخب  ردپ  مشچ  شیپ 

ماشآ نوخ  مصخ  وت  نوخ  تخیر 

تنت هراپ  هراپ  شیپ  رد  تساوخ 

مامت هّصغ  دوش ز  اباب  رمع 

رگا دوب  مامت  اباب  رمع 

مایخ يدماین ز  نوریب  ّهمع 

دیحوت تیآ  تسا  شرعب  ات 

مالسا تیار  تسا  شرفب  ات 

وت رکیپ  ياه  مخز  زا  دزیخ 

مالعا دنک  ادخ  نوخ  هچنآ 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

بل زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 
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تسوت

لد ایحا  وت ، شوخ  مانب  يا 

لد اب  یئوت  وت و  اب  لد  هک  يا 

فسوی مدقمز  نادنز  وچمه 

لد افصم  دش  وت  يافص  اب 

مشچ نشور  هتشگ  وت  غورفب 

لد انیم  هتشگ  وت  يوبس  ز 

ناسنآ يرب  ردپ  تسد  لد ز 

لد ارهز ، لوسر ، زا  درب  هک 

درب تیردامب  رگ  بجع  هن 

لد الیل ، تشهب ، نانز  زا 

دبیز يدمحا  نسح  نینچ  اب 

لد العا ، یلع  زا  يرب  هک 

تعفر زا  تسا  وت  صاخ  مرح 

لد یلاعتقح ، دنوادخ  نوچ 

ناج لّسوت ، تهگ  رد  رب  هتسج 

لد اّلجت ، تخر  زا  هتفای 

مادم هک  وت  غاد  زوس  زا  هآ 

لد ای  دنزیم ، هلعش  ناجب  ای 

وت رکیپ  هراپ  هراپ  دش  هک  ات 
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لد اپارس ، نوخ  يایرد  تشگ 

رپ ات  تنت  رب  درب  رس  ریت 

لد ات ، تا  هنیس  تفاکشب  هزین 

تفاکش وت  لتاق  زیرنوخ  غیت 

لد اباب ، یناشیپ و ز  وت  زا 

تفاین داهن و  تا  هرهچ  رب  هرهچ 

لد یّلست ، ار  هدیدمتس  نآ 

ترب هب  رتشیب  تفرگب  هچ  ره 

لد ار ، وا  تخوس  شیپ  زا  شیب 

يداد قحب  لد  زاغآ ، وت ز 

لد اج ، ره  قلخ  يدوبر ز  وت 

تسا هدنز  دبا  ات  وت  نوخب  قح 

لد ایحا  هکنانچ  ّتبحم  زا 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

لامک ناتسوب  ورس  تدق  يا 

لاتق مزع  هب  يور  نامارخ  شوخ 

بالگ رس  تشپ  تبنیز 
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ناشفا

لابقتسا هب  ور  شیپ  همطاف 

تمغ هدرک  هک  ور  هتسهآ  یتخل 

لاد ار ، ردپ  تماق  فلا 

لتقم بناجب  ناباتش  وت 

لابند زا  تسد  هب  نساحم  وا 

تهار زا  دزیخ  هک  يرابغ  زا 

لالم درگ  تفرگ  ار  نامسآ 

ردپ دنلب  اعد  تسد  هدرک 

لاعتم رداق  دنوادخ  ياک 

مندب زا  هک  نیبب  اهلاراب 

؟ لاح هچ  هب  ادج  دوش  نیریش  ناج 

دربن هب  دور  یم  هّللا  رهظم 

لادج مزع  هدرک  یحو  قطنم 

ار دمحا  ای  درکیم  هدنز 

لامج هتسجخ  نیا  نم  دوجو  رد 

مد همه  وا  يوس  دوب  ما  هدید 

لاح همه  وا  يوب  تشاد  ما  هنیس 

نامک وچ  نم  باهش و  ریت  وت  يا 

لالِه وچ  نم  دنلب و  هام  وت  يا 
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تیاشامت يا  هظحل  منک  ات 

لاجم کشا  لیس  دادیم  شاک 

مرظتنم دلخ  غاب  رد  شاب 

لاحم تسا  یگدنز  وت  یب  ارم  هک 

مونش یم  هک  ورم  میوگن  نم 

لاعت لاعت  تدیوگ  یفطصم 

دنیب نوخب  ادخ  دهاوخ  هک  ور 

لاخ طخ و  راع و  وت  زا  نوگ  هلال 

زوریپ دوش  یم  وت  نوخب  قح 

لاوزب ور  تسا  وت  غیت  زا  لطاب 

دشوج نورق  گر  رد  وت  نوخ 

لاس هم و  هتفه و  زور و  بش و  ره 

تسوت بتکم  ز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

دربن مزع  هب  یتخات  سرف  ات  -

درک نادیم  هب  یهت  بلاغ  مصخ 

لابقتساب ردق  مه  اضق  مه 

هنیس
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درتسگ تا  هزین  شیپ  رد 

روش يدنکف  ناتسود  رس  رب 

درد يداهن  نانمشد  لد  رد 

خرس تیور  مرش  ز  یجوف ، يور 

درز تغیت  میب  ز  یموق ، گنر 

تفگ دوخ  اب  رود  تدید ز  هک  ره 

درگرب نیا ، تسایبنالا  متاخ 

مرگ شتآ  دیرخ  یم  ناجب  وا 

درس ۀلان  دیشک  یم  لدز  نیا 

کیل دزیرگیم  عمج  زا  درف 

درف وت  ُدب ز  رارف  ار  اه  عمج 

هیفس رارفلا ، دناوخ  یکی  نآ 

درمان رذحلا ، تفگ  دوخب  نیا 

لادج هن  نآ  دوب  مشخ  شتآ 

دربن هن  نیا  دوب  رهق  ررش 

كاخب هکسب  داتفوا  نت  رس و 

درک مگ  اپ  تسد و  نوملا  کلم 

كاخب داتفوا  هک  رس  اسب  يا 

درگ نوچ  دش  مرن  هک  نت  اسب  يا 

درب خزود  رعقب  ناج  یکی  نآ 
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دروآ غیت  شیپ  هنیس  رگد  نآ  و 

رگشل نآ  درف  هن  عمج و  هب  هن 

دروآ مه  دوب  وت  فاصم  رد 

يردپ نآ  يادف  ملاع  ناج 

درورپ یضترم  وچمه  رسپ  هک 

لطاب دوب  قح  تالالج  هب 

درط ددرگ  وت  بتکم  رد  هچنآ 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

نمشد فص  رب  تخس  يدز  یم 

نمیرها بلقب  نادزی  وچمه 

تخیریم ندب  ورس  اپ و  تسد و 

نمد تشد و  هوکب و  تغیت  مد 

( كادف ُتلِعُج   ) نیرفآ تفگ  تسود 

نسحا یهز  یهز  اتفگ  مصخ 

تقشع ۀبذج  هاگان  درب 

نمشد لد  زا  تسود  رب  رد 

هب
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رگد راب  هک  یتخات  مرح 

نشور ینک  ردپ  لصوب  لد 

ناج شتآ  هب  یلو  يدوب  هنشت 

نهد دننک  رت  هک  یبآ  هب  هن 

رارق دوبر  یم  ود ، ره  زا  لصو 

نخس دورس  یم  ود ، ره  اب  قشع 

يدرکیم هناهب  ار  شطع  وت 

نداد ناشن  دوخ  کشخ  بل  وا 

تبل لعل  هناهب  نآ  رد  دید 

نماد رب  ماما  کشا  تخیر 

دوشگ شیوخ  تسد  ود  مسّبت  اب 

نم هم  يا  کناسل  تآ  تفگ 

دمآ زاب  داهن و  بل  تبل  رب 

ندبب شا  هتفر  ناج  ایئوگ 

دوبن هناهب  زج  دندید  همه 

نهآ تّدش  ناشطع و  بل 

؟ لد زا  نورب  دوریم  یک  قشع 

؟ نت زا  ادج  دوش  یم  نوچ  حور 

درک تیادج  دوخ  تّقشم ز  اب 

نحم الب و  قشاع  ياک  تفگ :
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شتآ لد  رد  زورما  هک  ور 

نَم لوسر ِز  دهد  تیآ  ماج 

یطلغ نوخب  دزس  یّقحب ، وت 

نملاوذ رداق  هنوگنیا  دهاوخ 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

یلع هدید  باتفآ  ارم  يا 

یلع هدیرب ، دوخ  ناج  زا  لد  يا 

بابک تسا  یگنشت  لد ز  ار  وت  هن 

یلع هدیسر ، بلب  مه  نم  ناج 

یبل وت  رهاوخ  هک  یبآ  تسین 

یلع هدید ، کشا  دیامن ز  رت 

وا تلاجخ  زک  تسه  ردقنآ 

یلع هدیرپ ، خر  اقّس ز  گنر 

بابر مشچز  هتخیر  لد  نوخ 

یلع هدیکم ، دوخ  تشگنا  رغصا 

اقب بآک  تارف  بآ  تسیچ 

وت كاخ  زان 
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یلع هدیشک ، ار 

تبل قایتشا  هب  رثوک  هکلب 

یلع هدیرد ، نهریپ  نوچ  هنیس 

بآ هن  تسا  وت  بآ  قشع  شتآ 

یلع هدیزگرب ، قشع  ار  وت  هک 

دهاوخیم تسود  هنشت  بل  اب 

یلع هدیپط ، نوخ  كاخ و  رد  دیص 

بآ بل  رب  هنشت  زورما  دیاب 

یلع هدیرب ، دوش  ام  رجنح 

لزا ار ز  وت  ادخ  هک  ادخب 

یلع هدیرفآ ، زور  نیا  رهب 

ناج نداد  يارب  ردام  هک  ور 

یلع هدیرورپ ، وت  كاپ  مسج 

تدق ورس  دای  هب  دیاب  هک  ور 

یلع هدیمخ ، دوش  نم  تماق 

كاچ دص  نت  اب  زاغآ  زک  ور 

یلع هدیرخ ، ار  وت  نم  زا  تسود 

وت لتقم  كاخب  ارهز  هک  ور 

یلع هدیچ ، هدید  نوخ  زا  هلال 

نم نساحم  زا  هک  یگشرس  هب 
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یلع هدیکچ ، نیمز  رب  تمغ  رد 

تنت نوخ  هرطق  هرطق  زا  مئاد 

یلع هدینش ، قح  ياوآ  ددرگ 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

ریشمش ار  وت  یلع  نوچ  يآ  زاب 

ریشمش اب  مصخ  هب  يدرب  هلمح 

داتفا اپ  ناج ز  میب  زا  مصخ 

ریشمش ات  تسدب  یتفرگ  رب 

تخود تیوس  هدید  رود  زا  هک  ره 

ریشمش یفطصم  تسد  رد  دید 

رهاظ یفطصم  وچمه  يدشیم 

ریشمش یضترم  وچمه  يدزیم 

تتسد ةراشا  کی  زا  دمآ 

ریشمش انشآ  خرچ  لد  اب 

رگج نوخ  رفک  مشچ  زا  تخیر 

ریشمش اج  مصخ  بلق  رد  درک 

دُحا هب  یلع  نوچ  دندید  همه 
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ریشمش ادخ  هر  رد  يدزیم 

تفگ مسّبت  اب  رود  زا  ردپ 

ریشمش ار  وت  دوب  شوخ  نیرفآ 

مزرب هک  ناتس  اطخ  لها  ناج ز 

ریشمش اطخ  تَفَک  رد  دنکن 

شتآ ودع  لد  رب  نکف  وت 

ریشمش ازغ  فص  رد  نزب  وت 

دنک رفک  یفن  وت  تسدب  اب 

ریشمش ِشقن ال ، ماسجا  هب  دز 

یئاتکی جرب  هام  يا  هآ 

ریشمش ات ، ود  ار  وت  قرف  درک 

تندب رب  مصخ  تشگرو  هلمح 

ریشمش اب  هاگ  هزین  اب  هاگ 

ردپ ناگ  هدید  شیپ  رد  درک 

ریشمش ادج  مه  توضع ز  وضع 

نینچ دوبن  شرواب  سکچیه 

ریشمش اپ  دنکفا ز  ار  وت  هک 

دیآ ترگ  مغ  هچ  یّقح  هب  وت 

ریشمش ای  هنیس  هب  نمشد  ریت 

یئوگقح مرج  هب  لّوا  زا  دوب 
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ریشمش ازس  نادناخ  امش  رب 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

داتفا نیز  ردص  ات ز  تتماق 

داتفا نیمز  رب  هک  یئوگ  شرع 

يوخ میرد  هک  یمتفگ  اطخ  ین 

داتفا نیرفآ  ملاع  رهظم 

تسسگب نونج  ار  لقع  ۀتشر 

داتفا نیگن  ار  قشع  ۀقلح 

نوخ زا  دش  هتسش  وت  فلز  نیچ 

داتفا نیچ  رهپس  نیبج  رب 

ار نآرق  ياه  اط و  ةروس 

داتفا نیبم  تیآ  نوخ  قرغ 

هّللاالا تاذ  تابثا  رک 

داتفا نیبج  نآ  رب  ات  شقن ال 

نیسح ادخ و  زجب  دنادن  سک 

داتفا نینزان  مسج  نآب  هچ 

تایح زا  تسد  وت  هن 
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یتسش دوخ 

داتفا نید  يادتقم  ياپ  هک ز 

اروشاع زورب  تتوکس  اب 

داتفا نیسپاو  حبص  شروش 

تّما رب  ياو  دنتفگ  همه 

داتفا نیلسرم  متخ  اپ  هک ز 

اتبا ای  هب  ار  وت  ات  مرح  رد 

داتفا نینط  ازفناج  بل  زا 

دیشک هآ  دیرپ و  اباب  گنر 

داتفا نیز  ردص  مناوج ز  هک 

رهم يدوب  ياپب  ات  رس  هک  يا 

داتفا نیکب  ارچ  نودرگ  وت  اب 

تغاد زا  دوب و  بایان  بآ 

داتفا نیشتآ  هآ  مرح  رد 

دیمخ هصغ  ناتسار ز  دق  هن 

داتفا نیتسار  ریم  اپز  هک 

ندش هعطق  هعطق  غیت  مد  زا 

داتفا نینچ  قح  لها  تمسق 

تنوخ زا  كاخب و  يداتفوا 

داتفا نیشنلد  شقن  نیا  هگان 
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تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

ادلو او  گناب  وت  توکس  اب 

ادخ ّیلو  بل  زا  دنلب  دش 

وس ره  نانمشد  جوم  رد  تشگ 

ادیپ ار  وت  نوخ  رحب  رد  درک 

ریشمش هزین و  ریت و  زا  دید 

ادج دندش  مه  توضع ز  وضع 

دومن داهن و  تا  هرهچ  رب  رهچ 

ادعا ةدنخ  شیپ  رد  هیرگ 

دیشک هتسکش  لد  نورد  زا 

ادلو او  ياون  تبون  تفه 

باریس نید  لخن  وت  نوخ  یک ز 

ادف هنشت  يولگ  اب  هدش  يو 

شوگ اپارس  نم  یشومخ و  وت 

ادص هرابود  مونشب  تبل  زک 

بایرد ار  شیوخ  ریپ  ردپ 

دوخب آ ناج  هدادن  ات  ادخب 

ما هلان 
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ونشب ناج  قمع  ار ز 

ادزب لد  حول  مهآ ز  گنز 

مرسپ نتشکب  منابزیم 

ادا درک  شیوخ  نامهم  قح 

ددرگ رفسمه  مصخ  اب  وت  یب 

ادرف تا  ّهمع  لاح  رب  ياو 

زگره منک ؟ وخ  وت  قارف  اب 

! ادبا ناهج  نیا  رد  منام ، وت  یب 

نت همه  نایناهج  ناج و  وت  يا 

ادهش ناگراتس ، هام و  وت  يو 

هدنب نارگید  الوم و  وت  يا 

ادگ تیملاع  ناطلس و  وت  يو 

تسار تقیقح  هر  تمایق  ات 

اده غارچ  وت  نینوخ  يور 

« مثیم  » دوب اقب  ار  ناج  هک  ات 

ادن دورس  نیا  وت  زا  دهد  یم 

تسوت بتکمز  اقب ، ار  قح  نید 

تسوت بل  زا  قحلا  یَلَع  انَسلَوَا 

----------

ما هدیشک  نوخ  رد  ۀعطق  هعطق  ورس  يا 
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( تبیصم  ) ما هدیشک  نوخ  رد  ۀعطق  هعطق  ورس  يا 

ما هدید  رون  يا  هگن ، زا  هتسب  هدید  يا 

ناج يامه  يا  ملد  هب  ات  تسشن  تغاد 

ما هدیرپ  غرم  ۀنال  تفرگ  شتآ 

مبل رب  ماگ  ره  هب  هدیسر  ناج  راب  دص 

ما هدیسر  تکاپ  رکیپ  رانک  رد  ات 

دش هراپ  هراپ  مرگج  نرتسن  رب گ  نوچ 

ما هدیچ  سای  نیمز  كاخ  شقن  تشگ  ات 

تفر هدید  مرون ز  وناز و  ود  ره  تّوق ز 

ما هدینش  تیاتبا  ای  گناب  هک  مد  نآ  ز 

ین كون  هکلب  ندب  رانک  رد  هن  اهنت 

ما هدیرب  سأر  وت  ياه  مخز  هب  دیرگ 

نم گرم  هب  یهاوگ  دنهد  یم  وت  زا  دعب 

ما هدیمخ  ّدق  نم و  ةدیرپ  گنر 
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همهنیا تسیچ  زا  هلهله  هفوک  لها  يا 

ما هدیدغاد  يردپ  نم  دیوش  تکاس 

نم هک  ار  گنج  ۀکرعم  دینک  تولخ 

ما هدیپط  نوخ  رد  لگ  رب  دنلب  میرگ 

مه درد ز  نابیرگ  دید  غاد  هک  سک  ره 

ما هدیرد  ار  لد  نماد  وت  مغ  رد  نم 

ار دوجو  ناهج  هلعش  هب  دشک  مثیم » »

ما هدیرفآ  وا  لد  رد  هک  یشتآ  زا 

----------

یلع نیبج ، نوخ  هب  شیوخ ، يور  هتسش  يا 

( تبیصم  ) یلع نیبج ، نوخ  هب  شیوخ ، يور  هتسش  يا 

یلع نیمز  شقن  ۀناد  هناد  حیبست 

گنس ریت و  ریشمش و  هزین و  نانس و  مخز 

یلع نیمی  راسی و  هدمآ ز  تمسج  رب 

مه نک ز  زاب  دوخ  ۀتفرگ  نوخ  نامشچ 

یلع نیبب  ار ، ردپ  کشا  مصخ و  دنخبل 

منک یم  كاپ  نخس ، هب  یبل  ینکاو  ات 

یلع نیتسآ  اب  وت ، ناهد  زا  هبانوخ 

مخز يور  مخز  تندب ، رب  هتسشن  سب  زا 

یلع نینزان  ندب  نیز  هدنامن ، يزیچ 
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شیوخ مشچ  هب  مدید  مه و  زا  دش  ادج  تقرف 

یلع نیتملا  لبح  تداهش  دش ، رارکت 

نوخ رپ ز  ماک : ات  ود  قرف : هراپ ، هراپ  نت :

یلع نینچ  نیا  یسک  هتشک ، هدیدن ، زگره 

نیمز رب  دروخ  دش و  هدنک  هنیس  مبلق ز 

یلع نیز  ردص  زا  تتماق  داتف  یتقو 

یلد ره  هب  شتآ  هدز  وا  مظن  هک  مثیم 

یلع نیشتآ  شسفن  دَوب  ام  زوس  زا 

----------

هدش رپرپ  راهب ، رد  لگ  يا 

( تبیصم ) هدش رپرپ  راهب ، رد  لگ  يا 

هدش رجنخ  هزین و  زا  لگ  غاب 

نم حورجم  لد  لخن  ةویم 

نم حور  ِنت  هراپ  ندب ، هراپ 

ترس نوخ  هدش  تیوضو ، بآ 

ترکیپ ردپ ، بلق  زا  رت  هراپ 

ملتاق هدش  راب  دص  وت  غاد 

ملد رب  تنت  مخز  دنز  هدنخ 

دش بات  یب  وت  دایرف  ز  رحب ،

دش بآ  تبل  مرش  زا  مه  بآ ،
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هب مشچ 
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نک زاب  مه  هتسش ز  نوخ 

نک زاورپ  يوگب و  اتبا  ای 

یتسار ملجخ  تکشخ  بل  زا 

یتساوخ نم  بآ ز  یتخوس و 

بابک دش  ترگج  مبلق  ةویم 

بآ ياج  تنهد  نوخ ، زا  هدش  رپ 

اهریشمش لد  ْنوخ ، تمغ ، يا ز 

اهریت رگج  رد  تنت  مخز 

تسیرگ نوخ  تشطع  زا  تارف  بآ 

تسیرگ نوچ  رگنب ، ار  ردپ  مشچ 

متخود تنت ، مخز  رهب  هدید ،

متخوس متخوس و  متخوس و 

دروخ بات  شطع  مرُه  رد  وت  مسج 

دروخ بآ  ترس  نوخ  زا  مه  كاخ 

؟ درک زاورپ  وت  بلق  رد  هک  ریت 

؟ درک زاب  ترس  نآرق ز  هک  غیت 

دوب هتشغآ  ترکیپ  نوخ  هب  هکنآ 

دوب هتشک  ارم  وت  زا  شیپ  هک  شاک 

تسود میدقت  وت ، وچ  نارازه  نوخ 

تسوکن ددنسپ  هچ  ره  نم ، هب  تسود 
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هتسارآ تنت  مخز  هب  تسود ،

هتساوخ نوخ  هب  هقرغ  ار  وت  تسود ،

تسا لکشم  رگا  وت  مخز  هب  هیرگ 

تسا لد  مخز  مهرم  وا  ةدنخ 

نهد رد  ما  هدیکم  نابز  ود  نم 

نم ّدج  یکی  وت ، نابز  یکی 

، یلو متایح  داد  وا  نابز 

 ! یلع مبابک ، درک  وت  نابز 

بان ریش  ارم  داد  وا  نابز 

بآ درک  ارم  بلق  وت  نابز 

دوب هدنیازف  حور  وا  نابز 

دوب هدنزوس  شتآ  وت  نابز 
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داد بآ  دش و  همشچ  وا  نابز 

داد بات  دش و  هلعش  وت  نابز 

یتخورفارب هلعش  تسفن  اب 

یتخوس ار  هتخوسلد  مثیم 

----------

وت لاح  هدرک  هتفشآ  ارم  يا 

( تبیصم  ) وت لاح  هدرک  هتفشآ  ارم  يا 

وت لابند  ملد  ناج و  هدید و 

يا هدرک  یلاعت  قح  لصو  مزع 

يا هدرک  اباب  كرت  ای  ناج  كرت 

ورم نت  زا  باتش  نیا  اب  نم  حور 

ورم نم  یب  نم  رمع  مامت  يا 

نک كاچ  مبلق  شیوخ  رجهز  مک 

نک كاپ  مکشا  هدید  زا  درگ  زاب 

دش زاب  مگنت  بلق  رب  مغ  هار 

دش زاغآ  تنتفر  اب  متبرغ 

تنهاریپ ما  هراپ  دص  لد  يا 

تنماد فقو  هللا  راث  کشا 

دننز یم  تگنس  موق  نیا  يور  یم 

دننز یم  تگنچ  هفوک  ياه  گرگ 
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منک تیاشامت  اباب  نک  ربص 

منک تیالاب  ّدق و  نسح و  ریِس 

تسوت غاد  نم  لصاح  يرمع  ِدعب 

تسوت غاد  نم  لتاق  اباب  ناج 

تسا مکحم  يدهع  تسود  اب  نم  دهع 

تسا مک  هر  نیا  رد  غاد  منیب  هچ  ره 

منک تنابرق  هک  ات  متسب  دهع 

منک تناناج  میدقت  نوخ  قرغ 

ادخ هاررد  هک  ات  متسب  دهع 

ادج مه  زا  دننک  ار  توضعوضع 

دنک یم  ییاشگ  لکشم  وت  مخز 

دنک یم  ییابرلد  وت  زا  گرم 

وت هللا ، لیلخ  نم 
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نم لیعامسا 

نم لیلهت  نم  حیبست  وت  غاد 

تسا نم  ناتسلگ  تحورجم  مسج 

تسا نم  نآرق  وت  نینوخ  قرف 

تسوت کشُم  ارحص  كاخو  بالگ  نوخ 

تسوت کشخ  ناهد  نم  يوربآ 

تساه ریشمش  رب  هدنخ  ار  ام  مخز 

تساهریت راظتنا  مشچ  ام  مشچ 

تسوت ياه  بل  یگنشتزا  کشخ  هچرگ 

تسوت ياقس  یفطصم  مدج  هک  ور 

میتخاب یتسه  تسود  هار  هب  ام 

میتخات نمشد  بلق  رد  نآ  زا  دعب 

----------

نم هراپ  هراپ  فحصم  يا 

( تبیصم  ) نم هراپ  هراپ  فحصم  يا 

نم هراتس  هم و  دیشروخ و 

نم هرارش  رگج  هب  تغاد 

نم هراث  نبا  هللاراث و 

ریشمش ادج ز  ادج  تایآ 

ریت زا  هطقن  هطقن  هدش  رسکی 
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نم هتشه  كاخ  هب  هراسخر 

نم هتشون  نوخ  هب  تایآ 

نم هتشر  هدیرب  حیبست 

نم هتشرف  اشگب  یمشچ 

؟ تشک ارچ  وگب  ار ؟ وت  تشک  یک 

تشک ارم  مه  ار و  وت  تشک  مه 

مباضخ هدش  نوخ  هب  هام  يا 

مباتفآ بورغ  هدرک  يا 

مبآ هدرک  وت  شطعلا  يا 

مباوج هدب  بل و  ياشگب 

هراشا نک  هتسب  هدید  اب 

هرابود وگب  اتبا  ای  کی 

متسد ورم ز  ینم ، تسه  وت 

متسه هک  وگب  نک و  زاب  بل 

متسشن اپ  ترس ز  يالاب 

متسکش مدیمخ و  هراب  کی 
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نم يریگتسد  مسوم  رد 

نم يریپ  ياصع  تسکشب 

وت مکحم  باتک  وت ، قرف 

وت مزمز  ثیدح  وت ، مشچ 

وت مد  نم ، يادخ  میدقت 

وت مهرم  هرابود  مخز  ره 

لتاق رازه  یس  هتشک و  کی 

لد يا  زوسب  نم ، هب  ياو  يا 

نمشد ریت  تندب ز  كزان 

نشوج ياه  هقلح  وچ  هدیدرگ 

نت رب  هدوشگ  نهد  وت  مخز 

نم هیرگ  هب  دنز  دنخبل 

ابرا ابرا  وت  نت  هدیدرگ 

اباب كاچ  كاچ  لد  لثم 

هدیچ ياه  هلال  وچ  وت  مخز 

هدیرب رجنح  وچ  تاضعا 

هدیشک نوخ  هب  هم  لثم  وت 

هدیمخ ون  لاله  لثم  نم 

مدینش ار  تادص  هک  یتقو 

مدید غاد  رازه  هظحل  کی 
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مدناشف لد  نوخ  وت  مخز  رب 

مدناسر نامسآ  هب  دایرف 

مدناوخ هضور  وت  رس  يالاب 

مدنام بیرغ  نم  یتفر و  وت 

یتسکش ارچ  نم  هنییآ 

یتسشن نوخ  هب  نم  لد  نوچمه 

مدرس هآ  تسا  سفن  وت  یب 

مدرف عمج  نایم  عمش ، نوچ 

مدرک هیرگ  دنلب  وت  رهب 

مدرگن رب  همیخ  هب  تسا  بوخ 

مریگب ترب  رد  منیشنب و 

مریمب تا  هتشک  رس  رب  ات 

تسوهلا وه  تیانع  وت  مخز 

تسود رب  هیده  تسا  یلگ  وت  غاد 

تسوا ترضح  راثن  وت  ناج 
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تسوکین تسود  ياضر  تسود  رب 

تسام تیاضر  شفده  مثیم " "

تسام تیالو  هتخابلد 

----------

! یلع نمچ ، شقن  لگ  يا  هدیچ ، سای  يا 

( تبیصم ! ) یلع نمچ ، شقن  لگ  يا  هدیچ ، سای  يا 

یلع نم ، لاماپ  هیآ ي  هیآ  نآرق 

هدش نوخز  رپ  تنهد  نم  بلق  دننام 

یلع نهد ، زا  ناور  هتشگ  تولگ  نوخ 

وگتفگ ار ز  تبل  ود  مه ، هب  نوخ  هدنابسچ 

یلع نزب ، میارب  فرح  شیوخ  مشچ  اب 

ولگ رد  هدنام  سفن  هتسب ، مشچ  هنشت ، بل 

یلع نخس ، مه  نم  لد  اب  هتشگ  وت  مخز 

گرب گرب  هتشگ  همه  هک  يا  هلال  لثم  وت 

یلع نمجنا ، رد  هتخوس  عمش  لثم  نم 

تتماق هب  هدنامن  هسوب  يارب  ییاج 

یلع نت ، مخز  رب  هدمآ  تمخز  هک  سب  زا 

دنلب منک  تنیمز  يورز  دشن  نکمم 

یلع ندب ، نیا  هدش  هراپ  هراپ  هک  سب  زا 

هار هب  دَُوب  شمشچ  وت  راظتنا  رد  الیل 
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یلع نطو ، رد  دور  وت  یب  هنوگچ  بنیز 

دش باضخ  تنوخز  هنوگچ  متریح  رد 

یلع نکش ، رد  نکش  فلز  لامج و  هام 

تسا مثیم  راعشاز  دنلب  نم  دایرف 

یلع نز ، درم و  ره  لد  وا  زوسز  دزوس 

----------

تنت هدیچ  ِلگ  لثم  مهز  هدیشاپ  هک  سب 

( تبیصم  ) تنت هدیچ  ِلگ  لثم  مهز  هدیشاپ  هک  سب 

تنهریپ تندب  مخز  هب  هیرگ  دنک  یم 

هتشگ شرامشز  عنام  وت  مخز  ترثک 

تندب مخز  هب  هتسویپ  هدمآ  مخز  هک  سب 

تیاپ ات  رس  هب  دنتشون  غیت  اب  هیآ 

تنت تایآ  هب  دنداهن  ریت  اب  هطقن 

تهرز ياه  هقلح 
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همه دننوخ  همشچ ي 

تنفک نابایب  كاخ  نوخ ، هدش  تلسغ  بآ 

منک كاپ  نوخ  وت  کشخ  بل  ود  زا  مدمآ 

تنهد اباب  هدش  رپ  ولگ  نوخ  زا  مدید 

دوب نتفر  مد  هک  ناج  یلع  وت  زا  ملجخ 

تنخس رخآ  هتخوس  لد  نم  اب  شطعلا 

تسا تخس  مدیما ! سای  منرتسن ! هلال ي 

تنمچ شقن  هتخیر  ِلگ  وچ  منیبب  هک 

رگد راب  کی  هک  تسا  نیا  نم  دّیما  همه 

تَنَم هب  دتفا  هگن  کی  ینک  زاب  دوخ  مشچ 

یلع دندید  همه  مداهن  وت  يور  هب  ور 

تنمسای زا  دش  خرس  تفص  هلال  مخر  هک 

ار همه  شتآ  هدز  مثیم  لد  ياه  هلعش 

تنمجنا ره  هب  تسا  یعمش  هلعش ي  وا  هآ 

----------

مرآرب هلان  رگج  زوس  زا  منیشنب و 

( تبیصم ) مرآرب هلان  رگج  زوس  زا  منیشنب و 

مراذگب تروص  وت  نینوخ  تروص  رب 

نک اعد  كاخ و  زا  يرس  ار  ادخ  رادب 

مراپس ناج  وت  هتشک  رس  هب  نم  ات 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3423 

http://www.ghaemiyeh.com


دنراذگ هلال  ناوج  شعن  رب  هک  تسا  مسر 

مرادن هلان  ررش  زا  ریغ  هب  هلال  نم 

هدیسر مخز  يور  مخز  تنت  هب  سب  زا 

مراشب ار  تت  مخز  دوبن  نکمم 

هدید ود  رون  يا  وت  کشخ  بل  دای  اب 

مرابب کشا  ین  رس  رب  رگا  دراد  اج 

تخوس مرگج  مدیکم  وت  نابز  همیخ  رد 

مرآرب هسوب  کی  وت  ياه  بل  راذگب ز 

( مثیم  ) هنیس زا  دنز  رس  ملد  دایرف 

بل مدنبب  هک  مریگ 
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مراین دایرف  و 

----------

مدید ادخ  دنخبل  ریوصت  تنت  مخز  ره  هب 

( تبیصم  ) مدید ادخ  دنخبل  ریوصت  تنت  مخز  ره  هب 

مدیشوپ وت  زا  مشچ  نم  تساوخ  یم  ار  وت  نم  زا  ادخ 

دهاک یگنشت  زا  قیقع  یبآ  یب  تقو  مدید  وچ 

مدیسوب هاگ  مدیکم ، هگ  ار  تا  هنشت  نابل 

ییاشگبزاب ار  دوخ  مشچ  دیاش  هک  متفگ  دوخ  هب 

مدیشاپ بآ  مکشا  ز  تنوخ ، زا  هتسش  يور  هب 

اباب منت  زا  دنربب  رس  رگید  تسین  يزاین 

مدید ار  شیوخ  گرم  راب  دص  تنداد  ناج  اب  هک 

نادیم رد  وت  اب  محور  غرم  دوب و  همیخ  رد  منت 

مدیدرگ وت  رود  نم  يدیدرگ و  گرم  رود  وت 

نم ناهد  رد  يداهن  ات  ار  دوخ  خرس  نابز 

مدیچیپ شیوخ  رب  مدش ، يزبس  هلعش  اپارس 

مدرک هگن  نم  يدز و  اپ  تسد و  يدنک و  ناج  وت 

مدینشب هدینشن  هلان  نارازه  تمخز  ره  ز 

تلجخ زا  يدرک  مبآ  يدرک و  بلط  نم  زا  بآ  وت 

مدیراب کشا  مه  متخوس ، مه  هتخوس ، عمش  وچ 

ناشطع بل  نینوخ و  يور  هتسکشب ، قرف  اب  ار  وت 
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مدیدنسپ مه  نم  نینچ  نیا  دیدنسپ  مدوبعم  وچ 

شتآ يدز  ار  اه  لد  شیوخ  زوس  ز  مثیم "  " رگا

مدیشخب هلعش  تهآ  هب  لد ، رارش  زا  لوا  نم 

----------

نم رکیپ  نم ز  حور  دور  وت  هرمه  هب 

( تبیصم  ) نم رکیپ  نم ز  حور  دور  وت  هرمه  هب 

نم رهوگ  هناگی  يا  ادخ  هب  تمدرپس 

مرسپ ورب  رت  هتسهآ  يور  یم  هک  رگا 
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نم رخآ  هاگن  وت  رس  تشپ  تسه  هک 

شتآ هدز  تا  همع  رگج  رب  هصغ  ود 

نم رت  هدید  کشا  وت و  کشخ  ناهد 

گرم بناج  هب  ورب  کشا و  ریگب ز  وضو 

نم ردام  دلخ ، دیآ ز  وت  زابشیپ  هک 

؟ منک ربص  هنوگچ  مرایب ، بات  هنوگچ 

نم ربارب  رد  دنزیرب  وت  رس  رب  هک 

تارف طش  رانک  تروبع  داتف  رگا 

نم رغصا  يارب  یبآ  هعرج  رایب 

نوخ هب  هقرغ  ِتسد  هب  ار  ترس  مخز  شوپب 

نم رهاوخ  همیخ  دیآ ز  تندید  هب  رگا 

تمخز دسر  رتشیب  هرز  ياه  هقلح  ز 

نم رجنح  وچ  ترکیپ  دوش  هراپ  رازه 

متس غیت  هب  ات  ود  ددرگ  وت  قرف  هچ  رگا 

نم رهطم  تبرت  وت و  ربق  تسا  یکی 

« مثیم  » دنز یم  هدنخ  نم  هیرگ  هب  ودع 

نم ربکا  ِّیلع  ِيازع  هب  نک  هیرگ  وت 

----------

! نم رپرپ  ناتسوب  نم ، لگ  نم ، راهب 

( تبیصم ! ) نم رپرپ  ناتسوب  نم ، لگ  نم ، راهب 
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؟ نم رت  هدید  ِشیپ  نازخ  وت  اب  درک  هچ 

خر هب  کشا  دوب و  تسد  ِفک  هب  منساحم 

نم رب  زا  یتفر  وت  مدید  مدرک و  هاگن 

مقرو قرو  ِفحصم  يا  رس  هب  تدمآ  هچ 

نم ربارب  رد  زاب  يدش  هیآ  هیآ  هک 

مدش بیرغ  مدش ، اهنت  هک  تساوگ  ادخ 

نم رس  رب  وت  نتشک  اب  هدمآ  هچ  نیبب 

ارم دینک  کمک  ناناوج  مامت  الا 
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نم ربکا  ِّیلع  ِيارب  هیرگ  دینک 

مرسپ تداهش  رد  دنک  هیرگ  هک  یسک 

نم ردام  رشح ، زور  وا  زا  تعافش  دنک 

مرسپ نک  مالس  نیشنب و  وش ، دنلب 

نم رهاوخ  همیخز  دیآ  تندید  رهب  هک 

ددرگ یم  بیرغ  مه  ردپ  تفر ، هک  رسپ 

نم رکشل  ِمامت  يدوب  وت  لیلد  نیا  هب 

دینک عمج  هتشگ ، عمج  نایمشاه  مامت 

نم رکیپ  ياه  هراپ  نیمز  هب  هتخیر  هک 

« مثیم  » يا زوسب  زیرب و  کشا  زاسب 

نم رواد  يادخ  لوبق  تسوت  مظن  هک 

----------

الیل داب  كرابم  هللا  یلاعت 

( تدالو ) الیل داب  كرابم  هللا  یلاعت 

الیل داش  تبلق  نادنخ و  تبل 

، دمرس ّیح  ای  يا  هدروآ  یلع 

الیل داد ، دمحم  بشما  ار  وت 

وا تهکن  زک  يا  هدروآ  یلگ 

الیل دابآ ، دش  یحو  تشهب 

ار شضراع  هام  هدید  ات  ردپ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3429 

http://www.ghaemiyeh.com


الیل داتفا ، دوخ  ّدج  دای  هب 

غاب رد  وت  سای  لگ  دننامه 

الیل دای ، ینابغاب  درادن 

درب لد  هللاراث  مشچ  زا  تلگ 

الیل داشگب  دوخ  مشچ  مه  زا  وچ 

درآرب رس  شلامج  شیپ  رگا 

الیل داب ، رب  وربآ  لگ  دهد 

يدرک دابآ  ار  یحو  تشهب 

يدرک داش  ار  یلع  نبا  نیسح 

دندیرفآ رهوگ  رون  رحب  هب 

دندیرفآ رتخا  هام  يارب 

هرابود ار  ربکا  هللا  ّیلو 

دندیرفآ رگید  هللا  ّیلو 

قلُخ و قلخ و  هب 
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ربکا هللا  وخ 

دندیرفآ ربمیپ  اپ  ات  رس  ز 

دنتفگ میتفگ و  وا  فصو  هچ  ره  ز 

دندیرفآ رتهب  راب  نارازه 

بشما دنداد  یلع  ار  دمحم 

دندیرفآ ردیح  زاب  ردیح  ز 

مّسجم ناج  زا  رتابیز  ینت 

دندیرفآ رّوصم  حور  وگب 

رثوک دنزرف  رب  داب  كرابم 

دندیرفآ رثوک  زاب  منامگ 

رگید سای  دراد  یحو  تشهب 

رگید سابع  نینبلا  ما  ای  و 

شناهد زا  دشوج  قشع  تایح 

شنابز رب  يراج  رون  ياعد 

شنسح غاب  دراد  یحو  راهب 

شنازخ زا  رادهگن  ادنوادخ 

ار البرک  دنیب  زان  دهم  ز 

شناج غرم  رپ  دنز  یم  نت  رد  هک 

لفط نیا  تسا  قشع  هلق  يامه 

شنایشآ تسا  نیسح  شوغآ  هک 
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شیوخ لوا  هاگن  اب  هدوبر 

شنابرهم مشچ  سابع  زا  لد 

وا رب  دنزان  یم  هک  دناد  ادخ 

شنادناخ لک  هللا و  لوسر 

نیریش ياه  بل  رد  هللا  مالک 

شناوج لسن  زا  هللا  مالس 

تداهش ات  هتفرگ  شدالیم  ز 

تدالو کی  شرمع  هظحل  ره  دوب 

تسوا مد  نوهرم  قشع  تایح 

تسوا مغ  رادیرخ  ملاع  لد 

راثیا مزع ، نامیا ، قشع ، تداهش ،

تسوا مکحم  باتک  تایاور 

ناناج هار  رد  شنت  مخز  ره  هب 

تسوا مهرم  رگید  مخز  انامه 

دیوگب دیاب  یلع  نبا  نیسح 

شیانث

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3432 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوا مک  ام  حدم  هک  ار ،

یسرپ هلبق  رگ  ار  قشع  زامن 

تسوا مخ  يوربا  بارحم  نامه 

شتارف بآ  رب  تسین  يزاین 

تسوا مزمز  ملاع  قلخ  مشچ  هک 

شیوک مداتفا ز  رود  هچ  رگا 

تسوا ملاع  ریس  مرگرس  ملد 

تسا نیز  بیز و  ار  لد  رهش  شرازم 

تسا نیسح  بلق  شا  همان  ترایز 

تیآ رد  تیآ  رس  هب  رس  يا  الا 

تیالو دیشروخ  هام  تلامج 

دنراد رون  ياه  هیآ  مامت 

تیاکح تیوربا  لاخ و  طخ و  ز 

رحب تلد  رثوک  تبل  یبوط  تدق 

تیاهن یب  تشهب  تیور  لگ 

دنوادخ تاذ  رد  صوصنم  ییوت 

تیاور نیا  تسا  نیسح  ياه  بل  ز 

یماک هنشت  جوا  هب  دیاب  ار  وت 

تیاقس مرکا  ربمغیپ  دنک 

رشحم زور  تعافش  رهب  دنک 
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تیافک تنینوخ  راسخر  نامه 

تهاگن تهار ، تا ، هبذج  تمالک ،

تیاده رد  تیاده ، رد  تیاده ،

یهلا مشچ  يا  مدرگ  تیادف 

یهاگ هاگ  یهاگن  نک  مثیم  هب 

----------

یلع مرگج  نوچ  هراپ  هدش  وت  دوجو  هک  ملد  رمث 

( حدم ) یلع مرگج  نوچ  هراپ  هدش  وت  دوجو  هک  ملد  رمث 

یلع مرحس  ةراتس  وت  تیالو و  نامسآ  منم 

یلع مرس  هب  هدمآ  هچ  هک  رسپ ، يا  وت  غاد  رگنب ز 

یلع مرب  هب  یهد  ناج  وت  هک  منک ، هگن  هنوگچ  وگب  وت 

یلع مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ 

****

هک وت ، غاد  تقاط  تسارم  هن 
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يربمیپ لامج ، رد  وت 

يرجنخ هزین و  دیهش  وت  وت و  مغ  لیتق  تردپ 

يرکشل همه  نیا  لیتق  هک  مرگنب ، وت  مخز  مادک  هب 

یلع مرظن ، رد  هریت  هدش  نامسآ ، يداتف و  نیز  وت ز 

یلع مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ 

****

هرسکی وت  فیطل  ندب  نم ، نوخ  هب  هدیمرآ  هم 

هرز زا  رت  هقلح  هقلح  هدش  اهریت  هزین و  موجه  ز 

هرگ مه  هب  هزین ، كون  هدز  ار ، وت  نت  ياه  مخز  همه 

یلع مرپس  تا ، هنیس  هدش  اه ، غیت  همه  تداهش  هب 

یلع مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ 

****

ترهاوخ ةدید  کشرس  هب  تا ، همع  ۀیرگ  يادص  هب 

تردارب کشخ  يولگ  هب  شتلاجخ ، کشا  بابر و  هب 

؟ ترجنح هب  هزین  هدناشن  هک  ؟ مه ار ز  وت  قرف  هدیرد  هک 

؟ یلع مرت  مشچ  ود  زا  دکچ  لد ، نوخ  وت  مخز  مادک  هب 

یلع مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ 

****

ادج ادج  دندش  ادج  هک  مرگنب ؟ وت  وضع  مادک  هب 

ادف يدش  راب  رازه  هک  دهد ، ناشن  هراپ  هراپ  نت 
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ادخ ادخ  يادص  کلف  هب  دسر ، یم  وت  مخز  رازه  ز 

یلع مربب  اه  همیخ  يوس  ار ، وت  ندب  یتقاط  هچ  هب 

یلع مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ  یلع ، مرسپ 

----------

كرابم رگید  يافص  ار  نیرفآ  تسه  ناهج 

( تدالو  ) كرابم رگید  يافص  ار  نیرفآ  تسه  ناهج 

كرابم رتخا  لوزن  تیالو  سمش  تیب  هب 

كرابم رّرکم  دش  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم نسُح  عولط 

كرابم رواد  لالج  كرابم  دمحا  لامج 

كرابم ردیح  رورس  كرابم  ارهز  طاشن 

دمحا لجن  تدالو 
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كرابم ربکا  ّیلع 

ینیب هب  دمحا  هک  ایب  دّمحم  لآ  مزب  هب 

ینیب هب  دمرس  غورف  ینیبب  دمحا  هک  ایب 

ینیب هب  دح  یب  لامج  ینیبب  دمرس  غورف 

ینیب هب  دجما  لوسر  ینیبب  دح  یب  لامج 

ینیب هب  دّمحم  یلع  ینیبب  دجما  لوسر 

كرابم رگید  عولط  ار  امش  دّمحم ، یلع ،

دیاشگ تروص  هک  یمد  یهلا  مشچ  مشچ  هب 

دیابر یم  لد  رازه  ابابز  شهاگن  ره  هب 

دیارس ار  وا  يانث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم صخش  هک  دزس 

دیاتس ار  وا  نمشد  هک  یلامج  نآ  رب  مالس 

دیآ ربمغیپ  دای  هب  لد  وا  رادید  تقو  هب 

كرابم رظنم  لامج و  لالج و  هوکش و  نینچ 

شتسد يور  رب  هتفرگ  بنیز  ساّبع و  نیسح و 

شتسلا دهع  دای  هب  خر  رب  هسوب  لگ  دننز 

شتسب ياپ  کلم  لد  شهار  كاخ  رشب  رس 

شتسرپ اتکی  مشچ  ود  دیابر  یم  ردپ  زا  لد 

شتسه ّلک  اب  دوجو ، وسیگ  رات  کی  يادف 

كرابم رواد  عنص  هب  وا  تعلط  تحالم 

وا هدنخ ي  زا  هتفکش  بنیز  الیل و  نیسح و 
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وا هدنشخر ي  لامج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  غارچ 

وا هدنز ي  بدا ، افو  تماهش ، نامیا ، لامک 

وا هدنب ي  نیمک  فرش ، تمارک ، تّزع ، لالج ،

وا هدنزارب ي  یلع  يوکن  مان  هرامه 

كرابم رگید  ّیلع  تیالو  نادناخ  هب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیوخ  مامت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شقلخ  مامت 

هیلع هللا  یلص   ) دّمحم شنسح  راهب 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیور  تشهب  هلآ ) و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیوم  جنکش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شمشچ  عاعش 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیوگتفگ  هچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیوب  رطع و  هچ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شیومع  با و  مام و  ّدج و  هدید ي  هب 

كرابم رس  ات  ياپز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هوکش  وا  رب 

شماما راچ  تلالج  یفطصم و  تقیقح 

شمام باب و  هّدج و  هب  ّدج و  هب  رواد  مالس 

شماقم تمصع  ماقم  شلالج  ارهز  لالج 

شمان دنداهن  یلع  ور ، نآ  زا  يرآ ، تسا  یلع 

شمالس تقلخ  ّلکز  شدورد  رواد  ّیحز 

كرابم ردام  هب  وگب  ار  رسپ  نیا  تدالو 

یلاو دوبعم ، کلم  هب  الوم  قولخم ، ّلک  هب 

یلاسدرخ هرودز ي  ییالبرک  وا  دوجو 

یلاح هب  یلاح  هرامه  تداهش  روش  قوشز و 

یلاوملا یلوم  ریظن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شّدج  هیبش 

یلاله تداهش  دق  وا  دق  رس و  شیپ  هب 

كرابم رجنخ  ریتز و  رکیپ  هب  شمخز  رازه 

ردیح ریوصت  هرهچ  هب  رواد  يّالجت  لد  هب 

ردیح ریشمش  تسد  هب  ارهز  صالخا  هنیس  هب 

ردیح ریبکت  شادص  اباب ، تاجانم  اعد 
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ردیح ریسفت  مامت  خر  طخ و  لاخ و  نیبج و 

ردیح ریش  اه  مزر  هب  حلاص  دبع  اه  مزب  هب 

كرابم ردارب  نینچ  ار  ام  ِداّجس  ماما 

وا بل  غاد  مرهز  ایرد  هب  شتآ  هداتف 

ات اه  هنیس  هب 
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وا بت  بات و  رارش  تمایق 

وا بش  زامن  زا  بش  تدابع  حور  هتفرگ 

وا برای  همغن ي  هب  هداد  تسد  زا  لد  کلم 

وا بتکم  یّلجت  ناناوج  ناج  غارچ 

كرابم ربهر  هتسجخ  نیا  ناوج  كاپ  لسن  هب 

شمالس یّنم  کیلع  نامیا  راثیا و  جورع 

شماقم لالج و  یهز  سوسمم ، دوبعم ، تاذ  هب 

شماما رب  نوخ  جوم  هب  هدناسر  دمحا  مایپ 

شمایق نوخ و  باتک  تاهالب  برک و  مامت 

شمامتان تلیضف  رب ، دهد  مثیم »  » لخن هب 

كرابم رب  نیا  شلخن  هب  تیانع  نیا  وا  عبط  هب 

----------

كرابم رگید  هولج ي  ار  ادخ 

( تدالو ) كرابم رگید  هولج ي  ار  ادخ 

كرابم رهوگ  ار  دیحوت  می 

كرابم رتخا  ار  رون  رهپس 

كرابم ربمغیپ  لآ  رب  یلع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دای  مد  هب  مد  لد  دنک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دالیم  رارکت  دش  هک 

دنداد هاگآ  يربهر  ار  درخ 
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دنداد هار  غارچ  ار  ناناوج 

دنداد هام  ار  تفرعم  رهپس 

دنداد هللا  یلو  ار  تیالو 

هتفرگ رب  رد  یلو  هللا  یلو 

هتفرگ رب  رد  یلع  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

داز رمق  يوقت  تمصع و  رهپس 

داز رسپ  ارهز  ترضح  سورع 

داز ربماغیپ  وخ  قلُخ و  قلَخ و  هب 

داز رشبلا  ریخ  ار  قلخلا  ریخ  هک 

دندیرفآ دمحا  زاب  اتفگش 

دندیرفآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

لفط نیا  تسا  روط  هلخن ي  اپارس 

یلع ٌرون  همه 
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لفط نیا  تسا  رون 

لفط نیا  تسا  روشاع  روش  مامت 

لفط نیا  تسا  روشنم  نآرق  وگب 

تسا یهاوگ  ارهز  فسوی  مالک 

تسا یهلا  تاذ  رد  سوسمم  وا  هک 

لد درب  یم  ارهزز  شیاشامت 

لد درب  یم  ابابز  شیّالجت 

لد درب  یم  الیلز  اهنت  وا  هن 

لد درب  یم  اجکی  تیبلا  لهاز 

تسا نیع  رون  ار  یلع  نب  نیسح 

تسا نیسحلا  نب  ّیلع  يرآ  یلع 

شیور تآرم  رد  رون  ياعد 

شیولگ نوخ  رد  یحو  ياون 

شیوگتفگ اباب  قشع  ثیدح 

شیولگ نوخ  رد  یحو  ياون 

شیوگتفگ اباب  ِقشع  ثیدح 

شیوس ساّبع  ترضح  هاگن 

تسّالجت رد  شلامج  زا  تماما 

تسالیل هب  هگ  بنیز  هب  هگ  شهاگن 

ربمیپ نیب  ّقح  مشچ  مشمشچ  ود 
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رواد ریش  راقفلاوذ  وربا  ود 

ردیح ساّبع و  يوزاب  وزاب  ود 

رمحا توقای  ود  هن ، بل  لعل  ود 

نشلگ هتشگ  تیالو  تیب  وا  زا 

نشور وت  مشچ  یلع  نب  نیسح 

وا هدنب ي  وا  هدنب ي  تدایس 

وا هدنز ي  وا  هدنز ي  تداهش 

وا هدنیاپ ي  بدا ، نامیا ، فرش ،

وای هدنخ  رد  البرک  مایپ 

نیا تسا  رتهب  میوگ  هچ  ره  میوگ  هچ 

نیا تسا  ربکا  ّیلع  هللا  یلاعت 

تسا نیسح  نامیا  يایرد  شلد 

تسا نیسح  ناج  شرکیپ  نورد 

تسا نیسح  نابرق  دیع  شلامج 

تسا نیسح  نآرق  هک  شدیسوبب 

دیناشف ناج  شیاپ  هب  لد  شکاخ  هب 

دیناوخب نآرق  شیوربا  مشچ و  هب 

شلامج هام  رب  هللا  مالس 

تافص
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شلاصخ قلخ و  رد  هللا 

شلالج ردق و  یهز  هللا  لالج 

شلامک يانیب  هللا  یلو 

تسام لفحم  عمش  هدیدان  شخر 

تسام لد  حول  شا  همانترایز 

یناعم حور  يا  تام  زا  مالس 

یناث ِهللا  لوسر  ربکا  یلع 

ینامسآ باتک  ار  تّوبن 

ینادواج غورف  ار  تیالو 

دزان وت  رب  ربمیپ ، ارهز ، یلع ،

دزان وت  رب  رشحم  حبص  ات  ردپ 

يدید شیوخ  رد  لزا  زا  ار  ّقح  وت 

يدیرفآ روش  ردپ  بلق  رد  وت 

يدیرب ناناج  زج  هچ  ره  زا  لد  وت 

يدینش یم  ار  یعجرا  گناب  وت 

يداتسیا مواقم  ّقح  ساپ  هب 

يداد سرد  ملاع  هب  هن  مثیم »  » هب

----------

ناج ةدنشخب  درخ  دنوادخ 

( تدالو  ) ناج ةدنشخب  درخ  دنوادخ 
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نابعش هام  زا  هدزای  زور  هب 

یهام داد  ار  یلع  نبا  نیسح 

ناشخرد رهم  زا  رتهب  یهام  هچ 

رون نامسآ  کی  شتعلط  زا  نایع 

نامیا رحب  کی  شا  هنیس  رد  ناهن 

ّتنج غاب  مامت  شیور  لگ 

نآرق ءزج  یس  همه  شلاخ  طخ و 

دق رد  موصعم  هدراچ  لالج 

نایامن خر  رد  نت  جنپ  لامج 

كرابم الیل  همطاف  سورع 

ناماد هب  لگ  تشهب  کی  يراد  هک 

ّقحلا هک  يدنزرف  داد  تیادخ 

ناسنا ریوصت  رد  تسیدنوادخ 

نیریش ناج  ار  ایربک  لوسر 

ناج ةریش  ار  نینمؤملاریما 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  مّود  حیبذ 

نادیهش هاش  لّوا  ّیلع 

شرهم هن  نتفگ  ناوت  یم  شهام  هن 

نآ زا  رترب  نیا  زا  رتهب  دشاب  هک 

هّرط میمش 
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محرم مخز ، رب  شا 

نامرد درد ، رب  شمدقم  رابغ 

یلاخ تسد  دیما و  مشچ  ام  ز 

ناسحا باب  تیانع  لذب  وا  زا 

ار یملاع  دیاشگ  یمشچ  رگا 

ناملس شیوخ  هاگن  کی  اب  دنک 

اباب يور  رب  دش  زاب  شمشچ  وچ 

نامیپ تسب  ناج  نداد  يارب 

متفرگ نتفگ ، وا  فصو  دیاشن 

ناراب وچ  مزیر  ناهد  زا  رهوگ  هک 

یناث هللا  لوسر  حدم  نم و 

ناحبس هللا  لامج  فصو  نم و 

ار یلع  نبا  نیسح  نبا  ّیلع 

ناوخ انث  دیاب  یلع  نبا  نیسح 

ردق یهز  رس  ات  اپ  هللا  لوسر 

ناش یهز  اپ  ات  رس  هللا  ّیلو 

ادیپ تسوا  لامج  رد  تّوبن 

ناهنپ تسوا  دوجو  رد  تیالو 

خزود ران  يرارش  وا  مشخ  ز 

ناوضر غاب  يراهب  وا  رهم  ز 
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توهبم هنیئآ  نیا  رد  بنیز  یهگ 

ناریح هنییآ  نیا  زا  ساّبع  یهگ 

ار وا  يور  فسوی  دید  یم  رگا 

ناعنک هاچ  زا  نورب  دمآ  یمن 

ور لگ  نیا  رانک  زا  تسا  مارح 

ناتسلگ يوس  دروآ  ور  یسک 

يوقت راثیا ، یگدازآ ، فرش ،

نامهم راچ  وا  ةرفس  رانک 

دشاب هک  وربا  یهز  مشچ و  یهز 

ناّرب ریشمش  یکی  سگرن  یکی 

نید مکحم  لبح  ود  شیوسیگ  ود 

ناقرف تسا و  رون  ةروس  تروص  ود 

قح تردق  تسد  ود  شیوزاب  ود 

ناشخدب لعل  زا  هراپ  ود  بل  ود 

لد درب  اباب  زا  زان  اب  یهگ 

ناج دهد  ردام  رب  دنخبل  زا  هگ 

وا كاخ  هب  ییاناوت 
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ریگ نیمز 

ناتسبد لفط  وا  شیپ  رد  درخ 

« مثیم  » تسد دریگب  شرهم  رگم 

نارین هب  دشاب  وا  ياج  هن  رگ  و 

----------

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  رد  یتیبود 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  رد  یتیبود 

دز یم  هراپ  بلق  هب  رجنخ  ودع 

دز یم  هراخ  گنس  هب  شتآ  تمغ 

اباب ناج  مدید  شیوخ  مشچ  هب 

دز یم  هراوف  نوخ  وت  قرف  زا  هک 

----------

مرگن تا  هدنز  هک  ات  مرحز  ما  هدیود 

( حدم ) مرگن تا  هدنز  هک  ات  مرحز  ما  هدیود 

مرسپ نزب  اپ  تسد و  یمک  هدید  دنبم 

ار هتخیر  ياه  هیآ  نیا  تنت  فحصمز 

مربب اه  همیخ  يوس  منک  عمج  هنوگچ 

دوخ يریپ  نینس  رد  یکدوک و  لصف  هب 

مرگج رب  تسشن  ربمیپ  غاد  راب  ود 

رگم هک  منک  یم  هیرگ  نآ  زا  نمشد  نایم 
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مرت مشچز  دسر  یبآ  وت  کشخ  ماک  هب 

ربت رازه  اب  هک  متخرد  هتسکش  نآ  نم 

مرمث نیمز  رب  داتفا  دش  هخاشز  ادج 

تخوس یم  مرس  ات  ياپ  شطعز  دوخ  هچ  رگا 

مررش لد  هب  رتشیب  دز  وت  کشخ  نابز 

ارهز مردام  رهم  دَُوب  بآ  هن  رگم 

مربب یهد  ناج  هنشت  بل  وت  دوبن  اور 

دورب رظن  زا  هچ  رگ  دورن  لدز  ناوج 

مرظن زا  هن  يور  یم  ملدز  نورب  ین  وت 

دندرک هراپ  هراپ  نم  هدید ي  شیپ  هب 

مردپ نم  تفگن  دیاین  محر  هب  یلد 

تسوا ّتبحم  دسر  یم  نم  هب  هک  یتبیصم 

مرگداد ّیح  میدقت  وت  وچ  اهرازه 

« مثیم  » شا هدید  ود  دیرگن  رشح  زور  هب 

مرحس هراتس ي  رب  دنک  هیرگ  هک  یسک 

----------

هفوک دجسم  هب  يزور  هک  تسا  تیاور 

( حدم  ) هفوک دجسم  هب  يزور  هک  تسا  تیاور 

ربکا یلع  ردپ  روضح  دوب  هتسشن 

لگ ۀخاش  وچ  يرگید  لگ و  غاب  وچ  یکی 
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رمق وچ  یکی  هدنزورف و  سمش  وچ  یکی 

درک یم  رسپ  خر  هام  هب  هاگن  ردپ 

رظن هرامه  یتشاد  ردپ  يور  هب  رسپ 

روگنا شهاوخ  درک  یلع  هنایم  نآرد 
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رشب ّنج و  ماما  نآ  ادهّشلادّیس  ز 

ادخ ّیلو  ات  روگنا  مسوم  دوبن 

رسپ تسد  هب  يا  هشوخ  افو  رهم و  دهد ز 

دندرک یم  هراظن  قیالخ  هنایم  نآ  رد 

رظنم وکن  نآ  مارآ ، دوش  یم  هنوگچ 

دوب یکشخ  تخرد  هفوک  دجسم  رانک 

رب هن  دوب و  گرب  هن  شنامز  تشذگ  زا  هک 

داهن تخرد  نآ  رب  كرابم  تسد  ماما 

رجش زبس  هرابود  شتسد  زجعم  دش ز  هک 

روگنا ۀشوخ  تشگ  وا  هخاش  هب  نایع 

رهوگ نآ  ياه  هّبح  همه  هک  يا  هشوخ  هچ 

دومن هناد  هناد  دیچ و  ارو  شیوخ  تسد  هب 

رصب غورف  نآ  كاپ  نهد  رد  داهن 

نیگمغ دوش  شلد  زیزع  هک  ات  تساوخن 

رواد تّجح  روگنا  ۀشوخ  يارب 

اروشاع زور  دای  ملد  مزاب  داتف 

رورس نآ  تساوخ ز  بآ  یلع  يا  هظحل  ز 

تشذگ هچ  همطاف  دنزرف  هب  هکنآ  منادن 

رسپ کشخ  نابل  رب  شهگن  نوچ  داتف 

حورجم همه  نت  کشخ و  بل  دور و  ات  هدید  ود 
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ررش باب  بلق  هب  دز  ششطعلا  يادص 

وا بل  دنک  رت  هک  یبآ  ةرطق  دوبن 

رس دز  نامسا  هب  شهآ  تلجخ و  دیشک 

تخیر یم  ردپ  ةدید  زا  هک  دوب  کشرس 

رب رد  ناج  وچ  ار  شیوخ  لد  رون  تفرگ 

یلع رایب  نابز  اتفگب  دوشگ و  ناهد 

ردپ کشخ  ناهد  رد  یلع  داهن  نابز 

کشخ ۀبوچ  دوب  هک  ینابز  دیکم  ردپ 

رت يدوب  کشرس  زک  یبل  تفرگ  رسپ 

کشا هب  يربک  بنیز  هاگن 
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نیسح مشچ 

ربکا یلع  رب  ساّبع  ترضح  هاگن 

ماما دومن  ادج  ار  یلع  شیوخ  ناج ز  وچ 

رپ نت  زا  شحور  غرم  يدز  هکنآ  ییوگ  وت 

نادیم يوس  وش  زاب  مرسپ  يا  تفگب 

ربمغیپ تسا  هتشاد  هگن  وت  رب  بآ  هک 

هاپس دنا  هداتسیا  ترظتنم  هک  ورب 

رجنخ مد  زا  تمسج  دوش  هراپ  هراپ  هک 

دود ّیح و  يادخ  نم  زا  هتساوخ  هک  ورب 

رپرپ يوش  لگ  لثم  نم  ةدید  شیپ  وت 

دش هک  فیرش  فحصم  نآ  زا  فیح  رازه 

رجنخ هزین و  ریت و  زا  همه  قرو  قرو 

دنزن ندب  نآ  رب  یمخز  هک  دوبن  یسک 

رگشل نآ  رد  وا  رب  دزوس  هک  دوبن  یلد 

مهد حرش  هنوگچ  نت  کی  هب  مخز  رازه 

رواب منک  نوچ  هتشک  کی  لتاق و  رازه 

نیسح دیشک  وا  شعن  رس  هک  ما  هدینش 

رگج هبترم ز  تفه  يدلو  ای  يادص 

« مثیم  » ینک یم  هچ  ار  ادخ  شاب  شومخ 

رذآ نیا  زا  رتشیب  نزم  هعیش  بلق  هب 
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----------

هدیسر هچ  ندب  نیا  رب  رجنخ  هزین و  ریت و  ز 

( تبیصم ) هدیسر هچ  ندب  نیا  رب  رجنخ  هزین و  ریت و  ز 

هدید هک  هراپ  هراپ  مسج  کی  لتاق و  رازه 

دندید همه  وت  يازع  رد  ارم  خرس  کشرس 

هدینشن یسک  ارم  بلق  ۀلان  يادص 

مدینش هک  نیمه  ار  وت  ياتبا  ای  يادص 

هدیمخ هدیمخ  مدمآ  تدق  ورس  رانک 

هتسکش هتسکش  افج  گنس  شراب  ترس ز 

هدیرب هدیرب  اهریشمش  ۀبرض  تنت ز 

دادیب هک ز  ار  تسد  نآ  دنک  ادج  ادخ 

هب ارم 
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هدیشک كاخ  هب  ار  وت  هدناشن  كاخ 

غیت زا  هتفاکش  ار  وت  قرف  لتاق ، مادک 

هدیرد وت  يولهپ  هزین  اب  ملاظ ، مادک 

نم لد  زیزع  يا  مه  زا  اشگب  دوخ  مشچ  ود 

هدیرپ همع  گنر  وت  غاد  هنوگچ ز  نیبب 

دماین همیخ  نورب ز  دش ، ادف  همع  لفط  ود 

هدیود همیخ  نانک ز  نویش  وت  شعن  رانک 

اباب لد  ةویم  موق ، نیا  هب  تفگن  یکی 

هدیچن هویم  ریت  ریشمش و  رجنخ و  هب  یسک 

« مثیم  » ۀلان هآ و  داب  ام  هگرد  لوبق 

هدیرخ هدید  کشا  هب  ار  ام  ۀنیس  زوس  هک 

----------

رواد مالس  دمحا  مالس 

( حدم ) رواد مالس  دمحا  مالس 

ردیح مالس  ارهز  مالس 

رثوک مالس  نیسای  مالس 

رفعج نوع و  سابع و  مالس 

رسارس ناوج  لسن  مالس 

ربکا یلع  كاپ  ناج  هب 

دمحا لالج  دجم و  رهپس 
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دمحا لامک  لضف و  طیحم 

دمحا لامج  ره  نسح  مامت 

دمحا لاصخ  قلخ و  باتک 

دمحا لآ  همئا ز  زج  هب 

رترب لضف ،  هب  یلوا  ردق ،  هب 

شیور راهب  ترتع  تشهب 

شیوخ لاصخ و  دمحا  لاصخ 

شیوزرآ رد  ناج  ار  دوجو 

شیوم رات  هب  لد  ار  نیسح 

شیومع با و  ما و  مشچ  هب 

رگید لوسر  یناث  یلع 

نامیا لامک  شقلخ  ضایر 

نآرق مامت  شنسح  ضایب 

ناعنک هام  ام ز  لد  درب  شخر 

نارمع روپ  هب  ناج  دهد  شمد 

نافوط رازه  شمایپ  ره  هب 

رشحم رازه  شمایق  هب 

تمارک یهز  تلالج  یهز 
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تماما رد  توبن  می 

تماقا لد  هب  شیایربک  وچ 

تمایق دق  هب  اغوغ  هرهچ  هب 

تماق مامت  دزیخ  لالج 

رظنم يادخ  نآ  رضحم  هب 

نیسای لامک  اهاط  لامج 

نیئآ نیسح  لیاصخ  نسح 

نیذآ هتفرگ  وا  زا  تعاجش 

نیز هشرع  هب  العا  یلع 

نید یمامت  وا  تیالو 

ربکا داهج  وا  تبحم 

الیل دیما  بنیز  تشهب 

الاب ماقم  شمه  جوا و  ز 

الاب هبتر  هب  يدیهش  رهز 

الوا دیهش  دمحا  لسن  ز 

الوم هرامه  مشاه  لآ  هب 

ربهر هشیمه  ملاع  قلخ  هب 

هتفرگ رمق  زا  جات  هرهچ  هب 

هتفرگ رگج  نوخ  همع  ز 

هتفرگ ردپ  زا  بات  ناوت و 
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هتفرگ رب  هب  شناج  وچ  ومع 

هتفرگ رپس  فک  رب  هنیس  ز 

رس وا  تسد  هب  ناج  وا  ياپ  هب 

بل رب  شاعد  خر ،  رب  کشرس 

بش رد  هام ،  وچ  حبص  رد  رهم ،  وچ 

بکرم راوس  نادیم  هب  ناور 

بکوک رهپس  تخیر  وا  كاخ  هب 

بنیز نیسح و  وا  هرمه  ود 

ردیح لوتب و  شزابشیپ  ود 

نماد هدیشک  ایند  گنچ  ز 

نت زا  شمیب  هب  ناج  زا  شکاب  هن 

ندرگ هب  نفک  فتک و  هب  رپس 

نمشد ریت  هب  هنیس  هدوشگ 

نهآ لقث  هب  ناشطع  ماک  هب 

رفاک مصخ  هب  دز  دش و  ررش 

كالفا رب  دش  هک  اهرذحلا  هچ 

كاخ رب  تخیر  هک  اهرس  تسد و  هچ 

كافس يودع  قرف  بلق و  هب 

دز هزین  ز 
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كاچ دز  غیت  مخز ز 

كاپان مصخ  هنیس ز  دیرد 

رکشل ناج  هب  شتآ  دنکف 

----------

هدروآ ربمغیپ  هک  الیل  یلع  ٌمالس 

( تدالو  ) هدروآ ربمغیپ  هک  الیل  یلع  ٌمالس 

هدروآ رتهب  نانج  ناتسلگ  زا  یلگ 

هدروآ ردیح  ای  هداز و  نسح  نیسح و 

هدروآ رظنم  کی  هب  موصعم  هدراچ  ای  و 

هدروآ رب  تیالو  زبس  رس  رازلگ  ز 

هدروآ ربکا  یلع  ارهز  فسوی  رب  هک 

هداز رمق  بشما  هک  الیل  یلع  ٌمالس 

هداز رت  هدنزورف  هدنبات  دیشروخ  ز 

هداز رگد  نیسح  بشما  رگد  لوتب 

هداز رشب  لکش  هب  ییابیز  دنوادخ 

هداز رسپ  ابیز  هچ  روح  ای  کلم  هتشرف 

هدروآ رتخا  کی  هب  دیشروخ  دص  ود  غورف 

شدنزرف الیل و  هب  اداب  ادخ  مالس 

شدننامه دوبن  هک  يدنبلد  دنزرف  هچ 

شدنخبل ياه  لگ  هللاراث ز  هب  ناج  دهد 
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شدنوادخ لالج  هللا  لوسر  لامج 

شدنموربآ فرش  شسوب  ناتسآ  درخ 

هدروآ رس  شکاخ  هب  میظعت  یپ  رد  بدا 

نیب ارهز  هام  ایب  یناعنک  هام  الا 

نیب ابیز  يور  کی  هب  ار  تحالم  مامت 

نیب یلاعت  قح  خر  يآ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رصم  هب 

نیب الاب  دق و  کی  هب  ار  یبوط  لخن  دص  ود 

نیب الیل  شوغآ  رد  ربکا  یلع  لامج 

هدروآ ردیح  وا  هک  نتفگ  ناوت  یم  قح  هب 

هدنبات هام  شخر  هدنیوپ  ورس  شدق 

هدنراب ربا  شفک  دیحوت  ۀخفن  شمد 

هدنب شرد  رب  کلم  لئاس ، شرد  رب  کلف 

هدنز وا  زا  تیالو  یقاب ، ودب  تلاسر 

نارازه
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هدنخ کی  هب  ناج  دهد  ار  احیسم 

هدروآ ربمغیپ  وچ  دوخ  اب  ادخ  تافص 

دشخب ناور  رکیپ  هب  ار  تماهش  صولخ و 

دشخب نانج  یلذب  هب  دریگ  ناهج  یمزع  هب 

دشخب ناوت  هّمع  لد  دناتس  اباب  ز 

دشخب ناج  ساّبع  هب  شزیگنا  لد  هاگن 

دشخب ناوج  لسن  هب  یکاپ ، افص ، تفادص ،

هدروآ رواد  دی  مزر  هب  مزع و  هب  لذب و  هب 

دزارفا رب  تماق  هب  ار  تیالو  ياون 

دزات وخ  رمش  ره  هب  دزیخ  البرک  رهز 

دزادنا رب  یتیگ  هب  ار  لطاب  داینب  هک 

دزاب دوخ  گنر  خر  ز  مصخ ، ششورخ  زا  زونه 

دزان وا  هب  یناوج  هدنز  شمد  زا  ناوج 

هدروآرب نودرگ  هب  رس  وا  زا  يدرمناوج 

باریس دنک  ار  رمق  شیور  هم  غورف 

باریس دنک  ار  رگج  شنوخ  لد  رارش 

باریس دنک  ار  رهگ  شکشخ  بل  قیقع 

باریس دنک  ار  رحس  شلصو  بش  زامن 

باریس دنک  ار  ردپ  شنوخ  زا  رپ  ناهد 

هدروآ رثوک  می  دوخ  اب  نوخ  نادیم  ز 
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ددرگ وا  رود  ردق  دسوب  وا  تسد  اضق 

ددرگ وا  رود  رمق  دیوب  وا  كاخ  کلف 

ددرگ وا  رود  رشب  دیوگ  وا  فصو  کلم 

ددرگ وا  رود  رفظ  دزاب  وا  هب  لد  ودع 

ددرگ وا  رود  ردپ  دریگ  وا  زا  حور  ومع 

هدروآ رهوگ  رُد و  شحدم  رد  هّمع  بل 

العا ماقم  رد  یلو  شیوکین  مان  یلع 

الوا رشب  فصو  وا ز  ماقم  لالج و 

هتشون ال شغیت  هب  قح  هتشون  شتسد  هب 
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الوم ناوج  لسن  هب  رورس  درخ  ریپ  هب 

الیل یلع  ٌمالس  مثیم »  » مدبمد وگب 

هدروآ ربهر  نینچ  اروشاع  لسن  رب  هک 

----------

نم رت  ةدید  شیپ  ناهج  هتشگ  هایس 

( تبیصم  ) نم رت  ةدید  شیپ  ناهج  هتشگ  هایس 

نم روانش  نوخ  رحب  رد  هم  يا  یئاجک 

ممدحبص باتفآ  مرحس  ةراتس 

نم رب  رد  رهظ  ماگنه  هب  هدرک  بورغ 

میرگ تا  هراپ  هراپ  ندب  فحصم  هب 

نم رپرپ  ياه  هلال  زا  هدش  رت  هراپ  هک 

ار دوخ  ۀتسکش  نیبج  مخز  شوپب 

نم رهاوخ  همیخ  دیآ ز  تندید  رهب  هک 

ارم تشک  هک  ودع  غیت  هب  تسین  زاین 

نم رخآ  هاگن  رد  وت  ۀتسب  مشچ  ود 

مدرک یم  هراظن  نم  دز و  جوم  تارف 

نم ربارب  رد  هنشت  مرسپ  دش  هتشک  هک 

تخوس مداهن و  ناهد  رد  ار  وت  کشخ  نابز 

نم رس  ات  ياپ  هک  هن ، نم  لد  هن ، نم  ناهد 

ار دوخ  رجنح  نوخ  شطع  ورف ز  ربم 
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نم ردام  بآ  هدروآوت  يارب  زا  هک 

مدش بیرغ  نانچ  نمشد  لد  رد  وت  زا  سپ 

نم روای  وت  همولظم ي  ۀّمع  هتشگ  هک 

مخز نارازه  هتشک و  کی  لتاق و  رازه 

نم رفاک  مصخ  هتشک  ار  وت  راب  رازه 

ار ممشچ  تفرگ  تلاجخ  گشا  همیخ  هب 

نم ربکا  ّیلع  ياشطعاو  گناب  ز 

« مثیم  » ناشف رگج  نوخ  همه  دوخ  مشچ  ز 

نم رّونم  هم  بورغ  ياه  هظحل  هب 

----------

هدروآ رتخا  هام و  دیشروخ و  نامسآ  کی  کلف 

( تدالو  ) هدروآ رتخا  هام و  دیشروخ و  نامسآ  کی  کلف 

هدروآ رثوک  زا  ناقشاع  مزب  هب  رغاس  کلم 

هدروآ ربمغیپ  رگد  راب  هنمآ  هّکم  هب 

هدروآ ردیح  هبعک  فوج  زا  دسا  تنب  ای  و 

ّما ای  و 
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هدروآ رظنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هام  نینبلا 

هدروآ ربکا  ّیلع  الیل  همطاف  سورع 

الیل يا  هداز  دمرس  ّیح  لاثم  یب  لامج 

الیل يا  هداز  دّیؤم  دبع  نیرتهب  ار  ادخ 

الیل يا  هداز  دّرجم  حور  ای  يداز و  رسپ 

الیل يا  هداز  دمحا  هس  ره  قطنم  يوخ و  قلُخ و  هب 

الیل يا  هداز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

هدروآ رشحم  دوخ  اب  هک  يداز  یتماق  تمایق 

دش ادیپ  هار  غارچ  ّقح  ناورهر  يا  الا 

دش ادیپ  هاگآ  يربهر  ار  ناهج  ناناوج 

دش ادیپ  هاش  ار  لد  کلم  ار  لد  لها  تراشب 

دش ادیپ  هام  تیالو  سمش  ۀناش  يور  هب 

دش ادیپ  هللا  ّیلو  دنزرف  هللا ، ّیلو 

هدروآ رتسگ  تیالو  دنزرف  هک  یمام  یهز 

نیا تسا  لیلج  ّبر  ترضح  لاثم  یب  لامج 

نیا تسا  لیلس  ار  دمحا  ارهز و  ردیح و  نیسح و 

نیا تسا  لیبسلس  شناهد  رثوک ، شبل  تنّج ، شخر 

نیا تسا  لیلخ  نیا ، تسا  حیبذ  نیا ، تسا  حیسم  نیا ، تسا  میلک 

نیا تسا  لیتق  لّوا  الب  تشد  رد  هللا  لآ  ز 

هدروآ رس  تسد و  ادخ  هار  رد  هیده  يارب 
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دیوش نابز  دریگ  وضو  رثوک  زا  لیربج  دزس 

دیور وا  فصو  رد  لگ  شاهبل  هچنغ ي  زا  رگم 

دیوج ادخ  يور  وا  راسخر  فحصم  رد  کلم 

دیوب وا  قلُخ  غاب  ار ز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رطع  رشب 

اهنت هن 
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دیوگ وا  حدم  نمشد  هک  ارهز ، فسوی 

هدروآ رظنم  ییادخ  نیا  مه  ار  مصخ  تریح  هب 

شنامیا صالخا و  تریغ و  رب  ایبنا  مالس 

شناج نت و  رب  رشحم  حبص  ات  نت  ناج و  دورد 

شنابرق هب  ملاع  همه  نم  ناج  لباق  هچ 

شنآرق وچ  دسوب  هتفرگب و  یلع  نبا  نیسح 

شناش رد  سمّشلاو  هروس ي  ددرگ  ریسفت  دزس 

هدروآ رتابیز  یخر  مه  نودرگ  رهم  زک  وگم ،

مزمز شبل  هبعک ، شلد  یبوط ، شدق  ّتنج ، شخر 

مکحم تیآ  شمالک  و  آرق « حور  شمایپ 

مدآ ملاع و  تایح  هتسب  شا  هّرط  رات  هب 

مّرخ هدش  وا  زا  ناهج  هللاراث  تیب  اهنت  هن 

مه اب  ار  رکذ  نیا  دنا  هتفرگب  امس  رد  کیالم 

هدروآ ربمغیپ  یلع  نبا  نیسح  رب  الیل  هک 

شدنزرف هزیکاپ  نیا  الیل و  رب  هللا  مالس 

شدنوادخ هجو  یهّللا  یلو  يوزاب  هب 

شدنباپ رشح  ات  ناج  سنا و  سوبتسد و  کیالم 

شدنموربآ تداهش  سوبناتسآ و  تفارش 

شدنسوب ساّبع  بنیز و  یبتجم و  نیسح و 

هدروآ روحم  ردام  كاپ  نیا  ار  نسح  رهپس 
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دزان شرظنم  ییایربک  لامج  رب  تّوبن 

دزان شرورپ  تداهش  مرگ  مد  رب  تماما 

دزان شرد  كاخ  رب  هدروآ  دورف  رس  یگرزب 

دزان شرشحم  زور  ياه  تمارک  رب  تعافش 

دزان شرکیپ  ياهمخزلگ  همه  رب  تداهش 

هدروآ ردیح  زا  مالس  شیوزاب  ود  رب  تعاجش 

شنییآ ّطخ و  راد  هنییآ  ناهج  ناناوج 

شنیب ادخ  مشچ  ادخ  زج  تداهش  ات  هدیدن 

هب بل  دیاشگ  مه  نمشد  هلمح  تقو  هب 
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شنیسحت

شنیز هشرع ي  زا  درذگب  نوخ  رگا  دوبن  بجع 

شنیریش ياهبل  زا  هتفرگب  اه  هسوبلگ  شطع 

هدروآ رت  مشچ  زا  ییایرد  ردپ  رب  هچ  رگا 

وا ربمیپ  ردب و  هکرعم  هاگمزر  نیمز 

وا ردیح  نیّفص و  البرک  تشدنهپ  لاتق 

وا رگید  هللاراث  روشاع  هنحص ي  مزر  هب 

وا رشحم  حبص  ات  ناگدنمزر  هوسا ي  میعز و 

وا رتورشیپ  یناشف  ناج  زور  هللا  لآ  ز 

هدروآ رتمکحم  نارگ  هوک  زا  ینامیا  قح  هب 

ربکا یلع  اروشاع  خرس  باتفآ  يا  مالس 

ربکا یلع  ارهز  فسوی  يوزرآ  يا  دورد 

ربکا یلع  ارحص  نماد  رد  نانج  غاب  لگ 

ربکا یلع  ارآ  ناهج  هام  ناج  مزب  رد  ییوت 

ربکا یلع  ار  ام  البرک  تارب  نک  تمارک 

هدروآرب اهلد  زا  هلان  تیالبرک  غاد  هک 

ییاهاط وت  ینیسای  وت  یناقرف  وت  ینآرق  وت 

ییامظع حبذ  مظعا  هللا  حیبذ  يوک  رد  وت 

ییارهز لآ  زا  الب  تشد  رد  هتشک  لّوا  وت 

ییاباب قشع  تداهش  ات  تدالو  حبص  زا  وت 
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ییانیس روط  رد  رجش  نوچمه  الب  تشد  رد  وت 

هدروآ رب  تتالامک  غاب  زا  مثیم »  » لخن هک 

----------

مالسلا هیلع  ربکا  ّیلع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

( حدم  ) مالسلا هیلع  ربکا  ّیلع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

هتشُک ارم  نت  ياه  مخز  میوگن  نم  ناج  ردپ  رسپ :

هتشک ارم  نهآ  ینیگنس  یگ  هنشت  رارش 

ار تناج  راب  دص  ادخ  هار  رد  هداد  يا  یلع  ردپ :

ار تنابز  نم  ناهد  رد  مدکی  راذگب  ایب 

نوریب نهد  زا  دیاین  هدیدرگ  کشخ  منابز  رسپ :
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نوخ زا  هدش  رت  رگنب  راذگب و  مبل  رب  ار  تبل 

ممارآ درک  نابز و  مماک  رد  تشاذگب  یبن  ردپ :

مماک رد  راذگب  نابز  ییوا  هنیئآ ي  مه  وت 

دزوس رتشیب  ار  تلد  اباب  نم  کشخ  نابز  رسپ :

دزوس رگج  نم  کشخ  ماک  رب  وت  مهاوخ  یمن 

اباب مهن  یم  تکشخ  ياه  بل  رب  هسوب  نآرق  وچ  ردپ :

اباب مهد  ناج  هن  رگ  مماک و  رد  راذگب  نابز 

وت ناوج  حورجم  مسج  زا  دور  ناج  یهلا  رسپ :

وت نابز  نم  کشخ  ماک  زا  رت  کشخ  دشاب  هک 

مزوس رگا  مزوس  شطع  زا  اهنت  هن  لد  زیزع  ردپ :

مزوس رسپ  غاد  زا  نم  يزوس  شطع  مرُه  زا  وت 

دیرگ یم  وت  رب  مه  نم  مشچ  يزیر  گشا  نم  رب  وت  رسپ :

دیرگ یم  ود  ره  يارب  بنیز  ما  هّمع  نک  هگن 

مدنزرف درک  مبآ  عمش  نوچ  وت  غاد  هچ  رگا  ردپ :

مدنزرف درگ  رب  ما  هدرک  ناناج  میدقت  ار  وت 

ظفاحادخ نک  میاهر  نمشد  رد  تسود  قوش  هب  رسپ :

ظفاحادخ نک  میاعد  نک ، میاعد  نک ، میاعد 

----------

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 
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مدیود هدایپ  تهرمه  مدز  هدرمش  شقن 

ممشچ هب  کشا  دوب و  تسد  فک  هب  منساحم 

مدیرپ ياجز  یهگ  مداتف  كاخب  یهگ 

تماق هب  هدید  تافق ، رد  ناج  وت ، شیپ  هب  ملد 

مدیشک هچ  نم  تسا  دهاش  لد  دناد و  يادخ 

میوگب هک  نک  لاؤس  اشگب و  دوخ  مشچ  ود 

رس ات  همیخ  ز 
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مدیسر هنوگچ  نم  وت  شعن 

همیخ هب  هک  نامز  نآ  دش  رت  مبل  هدید  کشا  ز 

مدیکم شیوخ  ناهد  رد  ار  وت  کشخ  نابز 

یلوخ هزین  هن  دشک  یم  ارم  رمش  غیت  هن 

مدید وت  غاد  هک  يا  هظحل  ارم  تشک  هنامز 

نادیمز هک  مشتآ  دزیم  تشطعلا  زونه 

مدینش هرابود  ار  وت  ياتبا  ای  يادص 

دیرگب ریپ  ناوج و  ره  نم  تبرغ  هب  دزس 

مدیفس يوم  باضخ  مناوج  نوخب  دش  هک 

مدرک هلماعم  ادخ  اب  وت  ۀتشک  رانک 

مدیرخ تیاهبنوخ  هب  ار  ناهج  قلخ  تاجن 

نم زا  نخس  نیا  مثیم »  » زوس ناهج  مظن  هب  وگب 

مدیرخ تسود  ياضر  متسش  همه  زا  تسد  هک 

----------

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 

( تبیصم  ) مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 

مدیود هدایپ  تهرمه  مدز  هدرمش  شقن 

ممشچ هب  کشا  دوب و  تسد  فک  هب  منساحم 

مدیرپ ياجز  یهگ  مداتف  كاخب  یهگ 

تماق هب  هدید  تافق ، رد  ناج  وت ، شیپ  هب  ملد 
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مدیشک هچ  نم  تسا  دهاش  لد  دناد و  يادخ 

میوگب هک  نک  لاؤس  اشگب و  دوخ  مشچ  ود 

مدیسر هنوگچ  نم  وت  شعن  رس  ات  همیخ  ز 

همیخ هب  هک  نامز  نآ  دش  رت  مبل  هدید  کشا  ز 

مدیکم شیوخ  ناهد  رد  ار  وت  کشخ  نابز 

یلوخ هزین  هن  دشک  یم  ارم  رمش  غیت  هن 

مدید وت  غاد  هک  يا  هظحل  ارم  تشک  هنامز 

نادیمز هک  مشتآ  دزیم  تشطعلا  زونه 

مدینش هرابود  ار  وت  ياتبا  ای  يادص 

نم تبرغ  هب  دزس 
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دیرگب ریپ  ناوج و  ره 

مدیفس يوم  باضخ  مناوج  نوخب  دش  هک 

مدرک هلماعم  ادخ  اب  وت  ۀتشک  رانک 

مدیرخ تیاهبنوخ  هب  ار  ناهج  قلخ  تاجن 

نم زا  نخس  نیا  مثیم »  » زوس ناهج  مظن  هب  وگب 

مدیرخ تسود  ياضر  متسش  همه  زا  تسد  هک 

----------

تسا ررش  زا  رپ  تلد  شتآ  هراپ  ود  تبل 

( تبیصم  ) تسا ررش  زا  رپ  تلد  شتآ  هراپ  ود  تبل 

تسا رت  کشخ  وت ، ِبل  زا  ردپ  کشخ  ناهد 

تسا نوخ  زا  رپ  نم  بلق  يدش ، هراپ  هراپ  وت 

تسا رگج  هرارش  نم  ِسفن  يا ، هنشت  وت 

مرسپ يا  راذگ  مناهد  هب  نابز  ایب 

تسا ربمایپ  ِبل  ِدهش  وت  نابل  رد  هک 

دنزرف بل  ندیسوب  رخآ و  عادو 

تسا ردپ  کی  يوزرآ  نیا  هک  تساوگ  ادخ 

مرسپ ورب  دشک  یم  ماوت  غاد  هچ  رگا 

تسا رظتنم  وت  لتاق  وت  نتشک  رهب  هک 

مرح لها  دنرگنن  ار  وت  مخز  هک  ورب 

تسا رطخ  رد  همع  ناج  دنک  هاگن  رگا 
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گرم مد  رسپ  زا  نتشگ  ادج  هنشت  يولگ 

تسا رت  هدنشک  وا  غاد  زا  ردپ  کی  يارب 

نکم هاگن  رس  تشپ  ورب  ریخ ، هب  رفس 

تسا رفسمه  وت  رس  اب  نم  هدیرب  رس 

اشگب ار  هنیس  تسد و  رس  هب  ریگم  رپس 

تسا رپس  ام  ياه  هنیس  الب  ریت  شیپ  هک 

« مثیم  » ازج فص  رد  دهد  رجا  تادخ 

تسا رگد  يا  هلعش  زوس  ار  وت  تیب  تیب  هک 

----------

؟ هدمآ الیل  هام  عولط  ای  نابعش  هام 

( تدالو (؟ هدمآ الیل  هام  عولط  ای  نابعش  هام 

؟ هدمآ اهاط  لآ  رب  يرگید  نیسح  ای 

یلع دوعسم  دالیم  بجر  هام  دَوب  ای 

؟ هدمآ ایند  هب  نابعش  هم  رد  دّمحم  ای 

لامج اپ  ات  رس  تسا و  نسح  رد  نسح  رس  ات  ياپ 

ابیز يور  اب  نسح  منیب  یم  هک  ای 
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؟ هدمآ

نیبب ار  دّمحم  نسح  رگد  راب  هنمآ 

نیبب ار  دمحا  يور  الیل  ّما  تسد  يور 

****

نیسح مشچ  رد  تسا  ناج  مدق  اترس  رسپ  نیا 

نیسح مشچ  رد  تسا  ناحیر  حور و  تشهب  کی 

میحرلا نامحرلا  هللا  مسب  ریوصت  شیوربا 

نیسح مشچ  رد  تسا  نآرق  وزج  یس  شتروص 

أبن لیللاو و  رجف و  تایداع و  یتا و  له 

نیسح مشچ  رد  تسا  ناقرف  رون و  ردق و  سمش و 

تسا هدروآ  مامت  هام  یحضلا  سمش  رسمه 

تسا هدروآ  ماما  ارهز  ترضح  هرابود  ای 

****

« لیبسلا هانیده  ّانا   » لعشم وا  تعلط 

لیلج دنوادخ  نسح  هنییآ  وگب  هن ،

تسا ربمغیپ  مدق  ات  رس  زا  دولوم  نیا  هک  سب 

لییربج درآ  یحو  شیارب  زا  رگ  بجع  ین 

دَوب ارهز  فسوی  تسد  يور  رب  یفسوی 

لیلخ تسد  رس  رب  رگید  لیعامسا  هک  ای 

نیرفآ شنینزان  يور  الاب و  دق و  رب 
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نیرفآ شنیرفآ  تروص  هب  مه  تروص ، هب  مه 

****

دیرگنب ار  نمجنا  هام  رهش ! موجن  يا 

دیرگنب ار  نمسای  غاب  یحو ، تشهب  رد 

تسد يور  رب  ناج  دیریگ  هدوشگب و  لد  مشچ 

دیرگنب ار  نت  جنپ  لامج  تروص  کی  هب  ات 

لسر متخ  ۀناحیر  ۀناش  زارف  رب 

دیرگنب ار  نکش  تب  نینمؤملاریما  کی 

تسد يور  دریگ  سای  بشما  یحو  نابغاب 

تسد يور  دریگ  سابع  ار  هنادرد  نیا  دیاب 

****

تسا ملاع  مامت  نابوخ  رتهب ز  رسپ  نیا 

تسا مکحم  باتک  مه  تسا و  مربم  باطخ  مه 

هللا میلک  نیا 
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تسایربک مالک  دوخ  نیا  هن 

تسا مد  ار  احیسم  دص  اما  تسین ، احیسم  نیا 

تسایربک یلو  دنزرف  هللا  یلو  نیا 

تسا مظعا  شرع  دیشروخ  ای  هام  ینیمز  نیا 

رسپ نیا  درآ  دنرآ  ایبنا  زاجعا  هچ  نآ 

رسپ نیا  دراد  دنراد  ناهج  نابوخ  هچ  ره 

شمد زا  دزیر  یحو  نیبج و  زا  دزیخ  رون 

شمک دیآ  نخس  شفصو  رد  دنیوگ  را  ملاع 

نیسح سابع و  اربک و  بنیز  ابتجم و 

شمد ره  کی  کی  دنسوب  یم  هللا  مالک  نوچ 

نینمؤملاریما نیب  قح  مشچ  مرادن  کش 

شمخ يوربا  رد  دنیب  يرگید  راقفلاوذ 

سوبب ار  ربمیپ  هبش  نیا  يور  الیل  ّما 

سوبب ار  ردیح  تسد  يراد  هک  تمعن  نیا  رکش 

****

تیب لها  لالج  ردق و  تتماق  رد  نایع  يا 

تیب لها  لامک  ادیپ  تترضح  دوجو  رد 

رشبلاریخ اپ  هب  ات  رس  رس ، هب  ات  اپ  رشب  کی 

تیب لها  لامج  نسح و  همه  نیا  ناوج و  کی 

همطاف زیزع  دیما  لخن  شدق  ورس 
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تیب لها  لاوز  یب  باتفآ  شیور  هام 

ایلوا ایصوا و  ایبنا و  دنراد  هچ  ره 

ایربک هدیرفآ  تنینزان  دوجو  رد 

****

بش زور و  تلالجلاوذ  كاپ  تاذ  زا  مالس  يا 

برع مه  تلامج ، ناریح  توهبم و  مجع  مه 

لالجلاوذ كاپ  تاذ  تدوجو  رد  هدرک  قلخ 

بدا مه  تحالم  مه  تحاصف  مه  تعاجش  مه 

تسرد مدید  يدمآ  تداهش  نادیم  هب  نوچ 

بهلوب نارازه  نیب  رد  هللا  لوسر  کی 

دش توهبم  تخر  هام  رب  دنکفا  مشچ  هک  ره 

دحا گنج  رد  ینور  هداهن  ربمغیپ  تفگ 
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****

البرک مه  دحا  رد  مه  یلع  ود  مراد  دای 

الب ریشمش  ریت و  شیپ  هب  اهنت  هکی و 

نیسح ییادف  نیا  دّمحم  ِییادف  نآ 

اپ هب  ات  رس  زا  شمخز  نیا  نت ، هب  شمخز  دَون  نآ 

دندز نت  ياه  مخز  رب  اه  هیخب  ار  یلع  نآ 

اه مخز  يدیسر  شمخز  ره  يور  ار  یلع  نیا 

داد بات  ار  دحا  يارحص  غیت  قرب  وا ز 

داد بآ  اباب  کشخ  ناهد  رب  شنابز  نیا 

****

دش هدیچ  تیاه  مخز  لگ  نت  هب  لگ  ياج  فیح 

دش هدیشاپ  مه  یحیبست ز  دننام  ترکیپ 

نوخ جوم  رد  ردپ  نایرگ  مشچ  هاگن  اب 

دش هدید  رگید  مخز  نارازه  تمخز  ره  يور 

تفاکش اباب  لد  نوچ  نمشد  ریشمش  زا  تقرف 

دش هدیشوپ  اهریت  موجه  زا  تکاپ  مسج 

تسوت نوگلگ  ةرهچ  زا  ردپ  يور  یخرس 

تسوت نوخ  ياه  هرطق  مثیم »  » لخن ياه  هویم 

----------

دش هراتس  مکشرس  تسشن و  نوخ  هب  مهام 
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دش هراتس  مکشرس  تسشن و  نوخ  هب  مهام 

دش هراپ  هراپ  نم  هیآ ي  هیآ  نآرق 

یکدوکز مبلق  هب  دوب  لوسر  غاد 

دش هرابود  مناوج  غاد  هب  نآ  رارکت 

نم بلق  مخز  وت و  كاچ  قرف  مخز  اب 

دش هراچ  زورما  تلتاق  نورد  مخز 

تمدادن نم  زا  یتساوخ  بآ  هک  یتقو 

دش هراخ  گنس  رگج  زا  دنلب  شتآ 

یتشاذگ مناهد  هب  دوخ  نابز  یتقو 

دش هرارش  مدوجو  تا  یگنشت  مرُه  زا 

تفرگ ارم  هاگن  هار  هآ ، هن  اهنت 

دش هراظن  ناوت  هتفرگ  ما  هدید  زا 

نت رب  دیسر  سک  ره 
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دز مخز  وت  كاپ 

دش هرامش  یب  تنت  مخز  هراتس  نوچمه 

تخیر هدیدز  مکشرس  تسشن و  لد  هب  تغاد 

دش هراشا  ممالک  دنام و  هنیس  هب  مضغب 

تفاکش ار  وت  قرف  هک  دوب  هفیقس  غیت 

دش هرامه  ربمیپ  لا  هب  متس  اجنآز 

تشذگ اهچ  ربمیپ  نادناخ  هب  مثیم » »

دش هراوخ  ریش  رب  هن  ناوج و  رب  محر  هن 

----------

هراپ هراپ  مسج  اب  كاخ  رب  هداتف  مهام 

( تبیصم  ) هراپ هراپ  مسج  اب  كاخ  رب  هداتف  مهام 

هراتس نوچ  هدید  زا  دیزیرب  اه  کشا  يا 

تشد نیا  رد  متخورفا  دیشروخ  وچمه  هک  نم  زج 

هراپهام مادنا  هدید  هراپ  هراپ  یک 

كاپان مصخ  هک  مدید  كاخ  رب  هداتف  مهام 

هرابود وا  مخز  رب  دز  یم  مخز  غیت  اب 

نم لگ  يا  تمخز  رب  نمشد  مشچ  شیپ  رد 

هراچ تسین  هآ  زج  محرم  تسین  کشا  زج 

نم ةدید  کشا  رب  وت  لتاق  دیدنخ 

هراخ گنس  بلق  زا  دمآ  رب  نوخ  هکنآ  اب 
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مدیشک رگج  زا  هآ  مدیکم  تبل  یتقو 

هرارش ما  هنیس  زا  تخیر  نورب  سفن  ياج 

مه زا  هدید  ود  اشگب  تسد  زا  هتفر  ياج  يا 

هراشا کی  هب  یّتح  اباب  هب  هدب  یناج 

ددنخب هداتسا و  ددنسپ  نینچ  نمشد 

هراظن دنک  اباب  ددنب  هدید  دنزرف 

مدید شیوخ  مشچ  اب  مدیمخ  ون  هام  نوچ 

هراتس کلف  کی  رد  ار  نوخ  هقرغ  دیشروخ 

میوزرآ غاب  رد  میور  شیپ  هک  ادرد 

هرامش یب  مخز  اب  مسای  گرب  داتفا 

دش هرز  نماد  نوچ  مناج  زیزع  مسج 

زا
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هراوس ره  غیت  را  هدایپ  ره  مخز 

كاخ رب  نیسح  ناج  كاچ  دص  مسج  هداتفا 

هرامه نک  هیرگ  نوخ  كاپ  نت  نآ  رب  مثیم » »

----------

تسادهشلادیس دنخبل  لگ  هنیدم و 

( تدالو  ) تسادهشلادیس دنخبل  لگ  هنیدم و 

تساده غارچ  هللاراث و  هناخ  تسا و  بش 

نیسح ماما  رب  هداد  يرسپ  بجع  ادخ 

تسادخ لوسر  ۀنییآ  رس  هب  ات  ياپ  هک 

نیئآ یلع  هولج و  یلع  مان و  تسا  یلع 

تسامیس یلع  تروص و  یلع  لالج و  یلع 

یحو نشلگ  نابغاب  هدش  مشچ  مامت 

تسالیل ۀلال  هب  بناج  همه  زا  شهاگن 

دیشروخ وا  يور  هّرذ ، دوب  رون  ِمامت 

تسایرد وا  نسح  هرطق ، دوب  نسح  ِمامت 

داد فسوی  هرابود  ارهز  فسوی  هب  ادخ 

تسارهز فسوی  ياپارس  هک  یفسوی  هچ 

تفگ تریح  هب  ارو  لامج  دید  هکنآ  ره 

؟ تسادهشلادیس هک  ای  یلع ؟ ؟  تسا دمحم 

؟ تسا نسحای  نیسحای ؟ یلع ؟ تسا  دمحم 
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تسا نت  جنپ  ِّلک  نسُح  نیا  مسق  نت  جنپ  هب 

رگید يرهوگ  دیشخرد  رون  رحب  ز 

رگید يرثوک  تسا  هجیدخ  تسد  هب  ای  و 

هللادبع تیب  هکم  هدش ، هکم  هنیدم 

رگید يربمیپ  منیب  هنمآ  رانک 

نیسح ماما  ۀناخ  هدش  هکم  هک  ای  و 

رگید يردیح  هدیشخرد  هبعک  ای ز  و 

نسح ماما  کی  هدروآ  همطاف  هرابود 

رگید يرظنم  تسا  نیسح  نایع ز  ای  و 

یسابع هداز  زاب  نینب  ما  هک  رگم 
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رگید يرظنم  سابعز ، هدرک  روهظ 

دنک روهظ  رگد  ینیسح  هرابود  رگم 

رگید يربکا  يور  دنک  هولج  زاب  هک 

تسادخ برق  باب  هک  ار  شمرح  ِرد  زج  هب 

رگید يرد  منز  رگ  مین  سانشادخ 

شمرکو تمحر  فطل و  ارم  تسا  سب  نیمه 

شمرح دوب  ملد  ماب و  رتوبک  ناج  هک 

شنمچ یلد  ره  ابوط و  ۀلخن  وچ  شدق 

شنمجنا دوجو ، دوجو و  غارچ  شخر 

تشهب ضایر  زا  دیآ  رگا  رادم  بجع 

شنهد بل و  رب  هسوب  ادخ  لوسر  دنز 

تسادیپ شا  « قحلا یَلَع  انَسلَوَا   » ِبتکم ز 

شنخس اب  نیسح ، رب  دهد  هزات  ناج  هک 

ادخ ناربمیپ  زا  لد  هلفاق  رازه 

شنکش رپ  فلز  هب  تبحم  گنچ  دندز 

رتوکین كاپ  ناج  زا  شرهطم  نت 

شنت ناج و  هب  ادخ  مالس  قلخ و  مالس 

تشهب يوب  دنونشب  رگا  مرادن  بجع 

شنهریپ يوب  يرصم ز  فسوی  رازه 

ردپ تسد  يور  تسد ، زا  دهد  یم  رارق 
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شندب دوب  اهریشمش  قشاع  هک  سبز 

نیسح يابرلد  راسخر  هب  هدید  هدوشگ 

نیسح يادف  دنک  ناج  ات  هدمآ  ملاع  هب 

تسلا ِماج  ِماک  هنشت  دوب  ریش  هدروخن 

تسه هک  هچ  ره  هب  اپ  تشپ  هدز  تسود  ریغ  هب 

سابع ای  نیبنیز  نسح ، نیسح ، یلع ،

تسد هب  تسد  هلال  وچمه  ار  وا  دنهد  مه  هب 

مشچ ود  هقادنق و  لد  رد  تسد  ود 
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تسد هب 

تسب اپ  دش  رای  فلز  ۀلسلس  هب  شلد 

اپ رس  رب  داتسیا  فک و  هب  ناج  تفرگ 

تسشن ریت  ياه  هبوچ  شنت  ياه  مخز  هب 

یئوجادخ قشاع  نآ  رب  قشع  ِمالس 

تسکش ، دوب تسود  دهع  زج  هب  ار  هچ  ره  هک 

تایح بآ  قلخ ، دنشونن  هک  دوب  اور 

تسمرس دوب  شطع  ماجز  هک  وا  ماجز 

متفگ یم  راکشآ  اطخ ، دوبن  رگا 

تسرپ نیسح  یکدوک  زا  دوب  رسپ  نیا  هک 

دوب ینیسح  ناج  ياپ  ات  هک  شادف  ناهج 

دوب ینیسح  ناهج  نیا  رد  هدمان  زونه 

مارم يوخ و  قلخ و  هب  دمحم  مامت  الا 

! مالس تیدمحم  مارم  يوخ و  قلخ و  هب 

دورد تیلو  زا  هک  تیالو  دیهش  یئوت 

مالس هتفگ  تادخ  ِّیلو  هک  یلع  یئوت 

: تفگ تریح  هب  نامسآ  وت  تدالو  بش 

مامت هام  هدیدن  سک  مهدزای  حبص  هک 

دیاب لصتم  وت  مایق  هب  اه  مایق 

مایق دوب  مایق  رسارس  تیگدنز  هک 
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تماق دق و  رب  دالیم  بش  زا  هک  یئوت 

مارحا تتداهش  جح  هب  دوب  طاُمق 

دیشخب وربآ  دیحوت  هب  وت  تداهش 

مالسا رد  تسام  نید  نامه  وت  تیالو 

زامن یتدابع ز  رتوکن  تسین  هچ  رگا 

مارح زامن  دوب  یتح  وت  رهم  نودب 

وت تیاده  لعشم  دهد  رون  هرامه 

وت تیالو  دوب  مثیم "  " تعاط مامت 

----------

مربکا دنوادخ  یلو  متسیک  نم 

دنوادخ یلو  متسیک  نم 
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( حدم  ) مربکا

مردیح ارهز و  دّمحم و  مدق  اترس 

همطاف دنزرف  هنیس  يور  نآرق 

مرثوک ردق و  هعقاو و  رون و  دنزرف 

دینک رظن  مقلخ  قطنم و  قلخ و  فصو  رد 

مربمیپ صخش  هب  هیبش  نیرتابیز 

مخر رد  هدید  لسر  متخ  لامج  ارهز 

مرطعم فلز  هب  هناش  هدیشک  الیل 

اهراب تسا  نیسح  هک  نایناهج  ناج 

مرب رد  تسا  هتفرگ  شیوخ  ناج  دننام 

البرک رادملع  دیهش  رگنسمه 

مرگنس تسا  نیسح  بلق  رشح  زور  ات 

ما « قحلا یلع  انسلوا   » ِبتکم ریپ  نم 

مرگید ِهللادسا  البرک  ریش  نم 

ممسجم ناج  مناج و  وچ  رس  هب  ات  اپ 

مروصم حور  محور و  وچ  اپ  هب  ات  رس 

مملکت رد  نسح  ماما  ییاناد 

مرظنم تسا  نیسح  ماما  ییابیز 

نوخو مخزوریشمشو  تداهش  اب  سونأم 

مرواد ِقالخ  ِتقیقح  رد  سوسمم 
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نیسح هداجس  هناد  هناد  حیبست 

مرهطا يارهز  هراپ  هراپ  نآرق 

نم هاگلتق  دَوب  هورم  افص و  همیخ 

مرعشم تسا و  تافرع  البرک  يارحص 

یلو مربمغیپ  رکیپ  يا ز  هراپ  نم 

مرکیپ ریشمش ، هراپ ز  هراپ  دیدرگ 

مدش یم  ریشمش  هعطق ز  هعطق  هک  یتقو 

مربارب ارهز  ترضح  هداتس  مدید 

دوب نیسح  بلق  هجهم  ناور و  کشا 

مرسزا يراج  نم  تروص  هب  دش  هک  ینوخ 

دیمخ شتماق  نم  تداهش  رد  هکنآ  اب 

مردام زارفارس  تسا  همطاف  دزن  رد 

مغ نیا 
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ین كون  هب  منیبب  هک  دشُک  ارم 

مرهاوخ ِراسخر  ِلگ  رب  دننز  یلیس 

ما هتسکش  بلق  هب  تسشن  یم  شاک  يا 

مردارب يولگ  مهس  تسه  هک  يریت 

نابغاب درک  هگن  هک  ما  هفوکش  نآ  نم 

مرپرپ دندرک  هجنکش و  اب  دندیچ 

رپ لاب و  هتسکشب  ِلمسب  غیت  ریز  رد 

مروانش نوخ  رد  ِیهام  قشع ، رحب  رد 

دیهش مدش  یناوج  لصف  هب  رگا  مثیم » »

مربهر داتسا و  ملعم و  ار  ریپ  ره 

----------

مرسپ نم ، لد  هب  تتوکس  شین  دنز  یم 

( تبیصم  ) مرسپ نم ، لد  هب  تتوکس  شین  دنز  یم 

مرسپ نمشد ، هدنخ  ارم  تشُک  اشگ  بل 

نزب فرح  رگد  راب  کی  نکاو و  دوخ  مشچ 

مرسپ نهآ ، ینیگنس  هنشت و  بل  زا 

تفر یئانیب  ةّوق  نم  ةدید  زا  وت  یب 

مرسپ نشور ، هدش  نمشد  ةدید  ضوع  رد 

دنراذگب شلد  هب  ار  شرسپ  گرم  غاد 

مرسپ نم ، لدب  تغاد  هتشاذگب  هکنآ 
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یئوگ وس  ره  هب  هداتفا  تنت  ياه  هراپ 

مرسپ نشلگ ، نماد  رد  هتخیر  لگ  گرب 

داّلج نارازه  غیت  زا  هک  تسا  هدیدن  سک 

مرسپ نت ، کی  نت  رب  دسر  مخز  همهنیا 

ار وت  كاچ  دص  نت  نم  نم و  حیبذ  وت 

مرسپ نملاُذ  قلاخ  هر  هب  مداد  هیده 

تشذگ هچ  نم  رب  وت  غاد  زا  هک  تفگ  ناوتن 

مرسپ ندینش ، بات  دَُوبَن  ار  سکچیه 

ورنآ ز  مثیم »  » بل رب  نم  لد  فرح  هدوب 

مرسپ نمادب ، هدید  زا  هتخیر  نوخ  لیس 

----------

مظعم نابعش  هم  زا  تشذگ  زور  هدزای 

( تدالو ) مظعم نابعش  هم  زا  تشذگ  زور  هدزای 

مرکا ربمغیپ  خر  هرابود  تشگ  نایع  هک 

الیل هب  داد  يرسپ  هلالج - ّلج  قح - تاذ 

مرکم دج  ۀنیآ  دوب  ياپارس  هک 

شنسح ماو ز  دهدب  فسوی  هب  هکنیا  بجع  هن 

میرم ۀناحیر  هب  حور  شسفن  زا  دهد  ای 

ارهز فسوی  دهد  حرش  ارو  فاصوا  رگم 

مک رشب  نج و  کلم و  شفصو  هب  دنرآ  هنرو 
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یتسه ملاع  همه  شوگ  دوش  هک  ات  دزس  یم 

مد ادخ  نالوسر  ياقآ  دنز  شفصو  ات ز 

قطنم و رد  همطاف  فسوی 
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تقلُخ تلصخ و  رد 

متاخ ربمغیپ  هب  دناوخ  ارو  سانلا  هبشا 

دّمحم هب  دتسرف  دنوادخ  هک  یتاولص 

مه اب  همه  شلالج  هب  لامک و  هب  لامج و  هب 

تدابع بارحم  هدش  ار  کلم  لیخ  شیوربا 

مدآ ۀیّرذ  لد  ناج و  ۀلبق  شتروص 

دشونب هعرج  یکی  شالوت  ماج  زا  رگا 

مزمز هب  زان  دنک  رشح  ات  رجاه  رسپ 

تماما نأش  نامه  تسار  وا  هک  تفگ  شنمشد 

ملاع مدرم  رگد  دنیوگب  هچ  شفصو  هب  ات 

ناشخرد رهم  زا  رتشیب  وا  هّرذ و  زا  مک  ام 

می زا  رتشیب  وا  تعسو  یلو  هرطق  یکی  ام 

فسوی ترضح  زا  هک  تسارهز  فسوی  ِفسوی 

مدقم تسا  لالج  هب  لامک و  هب  لامج و  هب 

ارهز ردیح و  شفرش  اباب  يرای  شفده 

مکحم تباث و  شمدق  امظع  تیآ  شنخس 

تیالو شوغآ  هراوهگ و  نماد  زا  ییوگ 

ممصم دوب  ناج  رس و  لذب  هب  تسود  هر  رد 

شهیبش درک  یندم  لوسر  هب  ار  وا  دیاب 

متاخ ربمغیپ  هدمآ  مدق  هب  ات  رس  هک  وا 
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مدوشگ هشوگ  شش  دقرم  نآ  رب  مشچ  فرط  ره 

مسجم تشگ  مرظن  رد  وا  ةراپدص  نت 

شماما هدناوخ  یلو  هک  یناوج  فیصوت  نم و 

؟ میوگب هچ  مناوخب ؟ هچ  مسیون ؟ هچ  مدای ؟ هب  هچ 

دّمحم نوخ  ادخ  نوخ  ادخ  نوخ  رسپ 

مرحم روشرپ  هم  شیوخ  هدنز ز  دوب  هک 

شلتق یپ  رد  دش  هک  دوب  یلع  شیمان  مان 

مهارف داّلج ، همه  نیا  الب  برک و  فص  رد 

هلال زا  هب  دوب  وا  رس  رب  اه  گنس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3498 

http://www.ghaemiyeh.com


ناحیر و 

مهرم وراد و  زا  هب  دوب  شنت  مخز  رب  مخز 

وسره هب  دوب  الب  ریت  هر  هب  شمشچ  هک  سب 

مد ره  هب  تشگ  الب  ریت  رپس  شقرف  هک  سب 

شلامج دوب  نانج  کشر  مدق  هب  ات  رس  هک  وا 

منهج لها  متس  زا  شندب  دش  نوخ  قرغ 

ناشفیب کشا  رصب  شرازم ز  رود  نامسآ !

« مثیم  » رتفد ترگج  نوخ  هب  هقرغ  دوش  هک 

----------

ار مناوج  شیوخ ، زا  مدرک  ادج  هظحل  کی 

( تبیصم ) ار مناوج  شیوخ ، زا  مدرک  ادج  هظحل  کی 

ار مناج  هبترمدص  مدرک  ادف  هک  ییوگ 

ار مدوجو  تخوس  یم  شنارجه  شتآ  رد 

ار مناور  درب  یم  نت  زا  دوخ  نتفر  اب 

نم زا  تفرگ  هظحل  کی  نمشد  یلع  غاد  اب 

ار مناوت  بات و  مه  ار  مناور  حور و  مه 

مه ناشن  میداد  مه  عادو  ماگنه 

ار مناور  کشا  نم  ار  شکشخ  رجنح  وا 

تخوس یم  شرگج  سب  زا  تخورفا  مدق  هب  اترس 

ار مناهد  دنازوس  وا  نابز  یغاد 
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مدنوادخ میلست  مدنزرف  نتشک  اب 

ار مناغف  دایرف و  ناهنپ  رگج  هب  مدرک 

برای اور  دوب  یم  غاد  نیا  نم  هب  هک  مریگ 

ار مناوج  هنشت  بل  دنتشک  ور  هچ  رگید ز 

هدنکارپ حیبست  هدنزورف ! هام  يا 

ار مناهن  زوس  نیا  ناشنبورف  زیخرب و 

سیونب رگج  نوخ  اب  نم  نابز  ز  مثیم »! »

ار منازخ  دندید  ار ؛ مراهب  دنتشک 

----------

يدروآ رهوگ  ناماد  هب  بشما  یهز  تمصع  می 

( تدالو ) يدروآ رهوگ  ناماد  هب  بشما  یهز  تمصع  می 

يدروآ رتخا  ناوزرف  بشما  باتفآ  يارب 

يدروآ روای  مه  رسپ  مه  ار  یلع  نبا  نیسح 

يدروآ ربکا  ِّیلع  الیل  ای  هللا  یلاعت 

يدروآ ربمغیپ  هنمآ  لثم  ییالیل و  وت 

يدروآ رواد  ریش  هدیدرگ  دسا  تنب  ای  و 

يداز رسپ  تنیط  یمطاف  ور  یلع  وخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

يداز رشبلا  ریخ  ای  هدروآ  رشب  يداز  کلم 

نیا تسا  نیسح  ناج  ربب  شریگ  ناج  وچ  اشگب  لغب 

نیا تسا  نیسح  نآرق  لاخ ، ّطخ و  هب  فحصم  خر  هب 
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نابرق دیع  رد  همطاف  حیبذ 
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نیا تسا  نیسح 

نیا تسا  نیسح  ناحیر  حور و  دمحا  ناتسب  لگ 

نیا تسا  نیسح  ناشخرد  رهم  اه  هام  نایم 

نیا تسا  نیسح  ناتسب  ورس  راهب و  غاب و  لگ و 

دیوگ ناوت  نوچ  ار  کلم  کشر  نآ  فاصوا  رشب 

دیوگ ناهج  ناج  نآ  فصو  دیاب  موصعم  بل 

شیوربا ود  زا  دراد  هللا  مسب  ود  هروس  شخر 

شیوزاب ود  شقن  دوب  مهیدیا  قوف  هللادی 

شیولهپ هب  دنیشنب  هام  رگ  خرز  ددرگ  لجخ 

شیور فحصم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم راّوز  هاگترایز 

شیوک ِرس  كاخ  نایهّللاراث  مشچ  يافش 

شیوس دنکاو  اشامت  مشچ  را  فسوی  ین  بجع 

ار فسوی  تسه  دریگب  یمشچ  شدرگ  زا  دابم 

ار فسوی  تسد  مه  ُدَُّرب  اخیلز  تسد  مه  هک 

دراد نسح  زا  ملح  یلع ، زا  ربص  یبن ، زا  تمارک 

دراد نمچ  ُهن  نیا  رب  هیاس  یبوط  شانعر  دق 

دراد نتُخ  کُلم  دص  رطع  شیوم  رات  کی  ره  هب 

دراد نمجنا  ره  شا  ینارون  ضراع  زا  غارچ 

دراد نهریپ  ِنورد  رد  ملاع  ناج  نارازه 

دراد ندب  رد  دمحا  حور  مان و  هب  دشاب  یلع 
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نتفگ ناوت  یم  شمامت  هام  لد  لها  مشچ  هب 

نتفگ ناوت  یم  شماما  ندید  ناوت  یم  شلوسر 

شیابیز يور  وحم  ساّبع ، نسح ، بنیز ، یلع ،

شیاشامت مرگ  ادخ ، مشچ  یلع ، نب  نیسح 

شیالاب ّدق و  رس و  هب  یبوط  هردس و  مالس 

شیاپ فک  كاخ  رسب  رس  ملاع  نابوخ  رس 

شیارآ لد  مان  یلع  نب  نیسح  نب  ّیلع 

زا دزیخرب  البرک  ياون 
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شیاضعا رازین 

منیسای لآ  لیتق  لّوا  البرک  رد  نم  هک 

منیریش ناج  ناناج  میدقت  نوخ  جوم  رد  دوش 

نم میاقب  بآ  هنشت ي  رضخ و  هللا  لوسر 

نم میافص  یعس ئ  قشاع  تداهش  ياعسم  هب 

نم میالبرک  يانم  رد  مظعا  حبذ  حیبذ 

نم میاونین  تشد  ریش  ار  یلع  نب  نیسح 

نم میادخ  نوخ  هناحیر ي  منوخ و  ار  ادخ 

نم میالب  ماج  هنشت ي  ردام  ریش  ياج  هب 

ادرف نم  نوخ  اب  دنک  یم  يزارفرس  تداهش 

ادرف نم  نوگلگ  تروص  رب  دهن  تروص  ردپ 

مریوصت تسادیپ  نوخ  جاوما  رد  هک  منسح  نآ  نم 

مریدقت زاغآ  زا  هدوب  نامیا  قشع ، تداهش ،

مریسفت هدرک  تیالو  راثیا و  تایآ  منم 

مریبکت گناب  زا  نایهّللاراث  دنیآ  شوج  هب 

مریش هّچب ي  نم  ما  يریش  لفط  دیرادنپم 

مریشمش تسوا  راقفلاوذ  تسد و  تسا  هللادی 

الیل درورپ  یم  الب  ره  رب  زرپس  هنیس  ارم 

الیل درورپ  یم  البرک  يارب  ار  مدوجو 

مناد یم  تس  اروشاع  زور  تدالو  زور  ارم 
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مناد یم  تسارحص  نماد  رد  لگ  گرب  نوچ  منت 

مناد یم  تسارآ  ناهج  نوخ ، ربا  تشپ  زا  مخُر 

مناد یم  تس  يربک  رشحم  رد  ادخ  اب  مباسح 

مناد یم  تسارآ  ناج  لذب  يارب  زا  میادخ 

مناد یم  تسارهز  نماد  يور  زور  نآ  مرس 

مشوغآ رد  نوخ  جوم  هب  دریگ  یم  هللا  لوسر 

مشون یم  بآ  تداهش  نادیم  هب  وا  تسدز 

ربکا یلع  يراثیا  ماج  تسم  هراوهگ  رد  وت 

يراکیپ ِریش  يریش  نارود  زا  وت 
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ربکا یلع 

ربکا یلع  يراداد  ِهللا  نیع  نیع  رون  وت 

ربکا یلع  يراشرس  دیحوت  رثوک  زا  دوخ  وت 

ربکا یلع  يراد  نایهّللاراث  بلق  رد  اج  وت 

ربکا یلع  يرای  ار  هللاراث  هراّثلا ، نبا  وت 

تمشخ نارفاک  میحج  رهم و  نافراع  تشهب 

تمشچ رد  ساّبع  لد  خر  رب  بنیز  هاگن 

يراد يربهر  رشحم  حبص  ات  ناوج  لسن  رب  وت 

يراد يرترب  نادیهش  لیخ  رب  ساّبع  نوچ  وت 

يراد يرورس  ناماما  زا  دعب  یبن  لآ  رب  وت 

يراد يربمغیپ  ِقطنم  يور و  يوخ و  قلُخ و  وت 

يراد يردیح  ناوت  غیت و  وزاب و  تسد و  وت 

يراد يرگنشور  تیآ  کی  نت  مخز  ره  رد  وت 

یهّللا تّجح  غارچ  مشچ و  یهّللا و  یلو 

یهار ِلعشم  ار  یملاع  قلخ  هک  ار  مثیم »  » هن

----------

رصم فسوی  دص  ود  هک  ارهز  ِفسوی  ِفسوی 

رصم فسوی  دص  ود  هک  ارهز  ِفسوی  ِفسوی 

شنهریپ شوخ  يوب  زا  هتفای  یگدنز 

شا هنیآ  زا  رگ  هولج  یبن  ریوصت  نسح 
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شنمسای زا  دمد  تیالو  رازلگ  رطع 

شرپ لاب و  نت  هب  راکیپ ، فص  رد  اهریت 

شنکش رد  نکش  يوسیگ  هب  هناش  اه  غیت 

سرف تخات  مرح  هب  نادیمز  دوب ، بل  هنشت 

شنمز یّح  تّجح  دهد  بآ  رگم  ات 

اما رت ، نیبج  نوخ  زا  شضراع  ۀلال 

شنمی قیقع  ود  یکشخ  ۀبوچ  نوچ  دوب 

بآ ۀنشت  یلع  دوب  رگا  تسیلاؤس  نیا 

شنز جوم  ناور  بآ  تارف  مشچ  رد  دوب 

دوب اباب  بل  لعل  شطع  وا  شطع 

هب تیالو  حور  دمد  زاب  رگم  هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3507 

http://www.ghaemiyeh.com


شنت

رگج زوس  زا  دز  هلان  ورب  هب  شتفرگ  هش 

شنخس ياج  هدز  رس  ناهد  لد  ررش 

مریگ رب  ناهد  هب  تنابز  راذگب  تفگ 

شنم بلق  زا  دسر  یبآ  هک  ریس  مکمب 

تلجخ کشاز  دنزرف و  بل  رب  دز  هسوب 

شنرتسن لگ  هدرمژپ  هب  داد  یم  بآ 

یلع دوب و  یلع  کشخ  بل  هب  اباب  بل 

شنهد زا  ناور  دوب  نوخ  هدید و  زا  کشا 

دورس زوس  ناهج  مظن  نیا  هک  هظحل  نآ  مثیم ) )

شنتخوس شوخ  لاح  لد  شتآ  رد  دوب 

----------

سابع ترضح 

(! تدالو ) كرابم رمث  بدا ، لخن  يا 

كرابم رمث  بدا ، لخن  يا 

! كرابم رهگ  فرش ، رحب  يو 

! كرابم رمق  الو ، سمش  يا 

! كرابم رجش  یلع ، روط  يا 

! كرابم ردپ  افو ، قشع و  يا 

! كرابم رسپ  ادخ ، ریش  يا 
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دمآ رگید  نیسح  دالیم 

دمآ ردیح  هرابود  هک  قحلا 

تسا نیسح  ردارب  تسیک ؟ نیا 

تسا نیسح  روالد  ریش  نیا 

تسا نیسح  رکیپ  ةراپ  نیا 

تسا نیسح  رغاس  یقاس  نیا 

تسا نیسح  رهطم  ِحور  نیا 

تسا نیسح  رکشل  ةدنامرف 

تسا نینمؤمریما  هام  نیا 

تسا نیرفآ  تروص  ِتروص  نیا 

تسا بالگ  رسپ ، نیا  لگ و  ردیح ،

تسا باتفآ  ِتسد  رس  رب  هم 

تسا باقن  شتروص  هب  رون ، زا 

تسا بارتوبا  مدق ، هب  ات  رس 

تسا بالقنا  ِدیشر  ِرادرس 

تسا بات  چیپ و  هب  ردپ  تسد  رد 

همه شکشا 
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تسا نیع  ود  زا  يراج 

تسا نیسح  رب  لاح  همه  شمشچ 

هدیرفآ روش  بل و  نیریش 

هدیرب لد  تسد ، هدید و  زا 

هدیرپ سفق  زا  شلد  غرم 

هدینش ار  نیسح  ياوآ 

هدید ود  رد  کشا ، لد و  رد  نوخ 

هدیرد ار  ربص  نهاریپ 

دراد رای  لاصو  گنهآ 

دراد رارق  ادخ  نوخ  اب 

شماقم دَوب  یلع  شوغآ 

شمالس همطاف ، ترضح  زا 

شمارم مرک  وا  لئاس و  ام 

شماج تسام ، مشچ  یقاس و  وا 

شمان تسافو ، بدا و  قشع و 

شماما لغب  رد  وچ  تفرگب 

ار یلجنم  رهم  ود  دندید 

ار یلع  دمحم و  راسخر 

تسارهز زیزع  نامه  سابع 

تسایرد هشیمه  وا  بل  ناشطع 
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تسارحص ناگراتس  هام  وا 

تساقس رادساپ و  هدنامرف و 

تساهنت هچ  رگا  ادهش ، زا  رود 

تساه نمجنا  غارچ  رشح ، ات 

شیالبرک یلِگ ز  تشم  لد ،

شیالط ِدبنگ  ِرئاز  ناج ،

درادن مرک  شفک  وچ  ایرد 

درادن مرح  مرح  هک  وا  یب 

درادن ملع  فک  هب  مالسا 

درادن مغ  نیسح  تسه ، ات 

درادن مک  هاپس ، نیب  رد 

درادن مجع  برع و  زا  كاب 

ریش دوب  ار  يادخ  ریش  وا 

ریشمش تسا و  تمارک  دنزرف 

! تیالو ردیح  ردیح  يا 

! تیالو رگنس  بحاص  يا 

یماح يا 
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! تیالو روای  و 

! تیالو رس  یب  رگشلرس 

! تیالو ردارب  دنزرف و 

! تیالو ردام  ود  سابع 

ینیعم ار  ماما  راچ  وت 

ینید رای  تسخن ، زور  زا 

تسوت رس  ین  هب  ادهش ، هام 

تسوت رکیپ  نیسح ، نآرق 

تسوت ِرَد  ایبنا  همه  باب 

تسوت رگنس  نیسح ، شوغآ 

تسوت رغاس  هب  شهگن  ایرد 

تسوت رثوک  وت  يولگ  نوخ 

رصع ره  هب  نید  هاپس  رادرس 

رصن ةروس  وت  زجر  اهنت 

! بات یب  وت  شتآ  رحب ز  يا 

! بآ تتلاجخ  زا  مه  بآ  يا 

بان تقیقح  تمدق  ات  رس 

بارحم تسار  قشع  وت  يوربا 

بابرا وت  کچوک و  ةدنب  ام 

بایرد وت  ارم  دیوگ : ایرد 
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متسه وت  ۀنشت  مبآ و  نم 

متسد ریگب  مرح ! ياقس 

لضفلاابا ای  وت  مرک  ام و 

لضفلاابا ای  وت  مرح  فوط 

لضفلاابا ای  وت  مدق  كاخ 

لضفلاابا ای  وت  مغ  يایرد 

لضفلاابا ای  وت  مد  نوهرم 

لضفلاابا ای  وت  ملع  ریز 

! یهاپس تمدآ  ملاع و  يا 

یهاگن مه  شیوخ  مثیم " " رب

----------

؟ اجک وت  اجک  رس  وت  كاخ  لباق  هچ  مرس 

( حدم (؟ اجک وت  اجک  رس  وت  كاخ  لباق  هچ  مرس 

؟ اجک وت  اجک  رهگ  مزیرب  تاپ  هب  رهگ 

؟ اجک وت  اجک  رمق  یناهج  باتفآ  وت 

؟ اجک وت  اجک  رشب  یتسا  رشب  زا  رتارف 

یسای ۀقیدح  تیاده  غاب  ورس  وت 
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یساّبع وت  رس  هب  ات  اپ  نیسح ز  کی  وت 

****

مزان تتمایق  تمایق ، تسوت  مایق 

مزان تتمارک  تمارک ، تسوت  مارم 

مزان تتماما  تماما ، ِماما  ِیپ 

مزان تتماقا  تماقا ، تیلد  ره  هب 

یلع بالگ  لگ و  تیالو  مشچ  غارچ و 

یلع باتفآ  ود  نیب  همطاف ، ود  هم 

يرحس ةراتس  ار  نایمشاه  لیخ  وت 

يرمق وت  هتفگ  هک  یناهج ، باتفآ  وت 

يربمایپ لد  زیزع  باب و  تیلع 

يردپ یملاع  هب  يرسپ و  یضترم  هب 

دشوج یم  تایح  بآ  وت  ماک  نانچ ز 

دشون یم  بالگ  تکشخ  بل  زا  رضخ  هک 

****

تنابرق هب  نینب  ینینب ، ّما  هام  وت 

تنابرق هب  نیمز  نامز و  قلخ  مامت 

تنابرق هب  نیمی  راسی و  رشب ز  کلم ،

تنابرق هب  نیرفآ  تسه  ِیتسه  مامت 

دیور یلع  ۀسوبلگ  وت  ياه  تسد  ز 
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دیوگ یلو  تهّللا  یلو  هک  دزس  نامه 

اه ناملسم  لد  غارچ  تسوت  رازم 

اه ناملس  دنوش  لسوتم  تترضح  هب 

اه ناج  ترئاز  كاخ  دوش  هچ  رگا  تسا  مک 

اه ناسنا  مهو  رتارف ز  تسوت  ماقم 

« تنا یسفنب  « ؟ اجک ام  اجک  وت  تلالج 

« تنا یسفنب  اخا  ای   » ار وت  تفگ  ماما 

****

زاجعا ینک  ندب  زا  ادج  تسد  ود  اب  وت 

زاورپ ینک  نامسآ  رد  هکئالم  اب  وت 

زامن رهب  هداتسیا  ترد  كاخ  هب  بدا 

زارد تسا  یملاع  تسد  تمرک  نماد  هب 

ره هب  تسوت  باوج 
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نیسح باوج  یلئاس 

« نیسح باب   » هب ددع  مه  تشوخ  مان  هتشگ  هک 

وت ةدیرب  ْنت  ِتسد ز  ود  تساشگ  هرگ 

وت ةدید  تسد و  هب  ارهز  فسوی  مالس 

وت ةدیشک  نوخ  كاخ و  رد  نت  رب  دورد 

وت ةدینشان  ِدایرف  تسا ز  رپ  ناهج 

يراد وگتفگ  لسن  ره  هب  هک  اه  نرق  هچ 

يراد اوُمتعطَق » ْنِا   » ۀمزمز زونه 

****

سابع مسق  تردام  نینب  ّما  هب  ار  وت 

سابع مسق  ترهاوخ  ۀبترم  هب  ار  وت 

سابع ترکیپ  تاحارج  قح  هب  ار  وت 

سابع تردارب  يولگ  نوخ  هب  ار  وت 

نادرگ دوخ  نآ  زا  ناتسب و  نم  ارم ز 

نادرگ دوخ  ناتسآ  ِگس  امن و  مرک 

وت تدابع  زا  تسا  یناشن  هدجس  ناشن 

وت تدالو  نیرتهب  دَوب  وت  تداهش 

وت تداع  دوج ، ناسحا و  هّیجس و  مرک ،

وت تدایس  ییاقآ و  هب  بآ  ِمالس 

تربص رب  دورد  دیوگ  همقلع  زونه 
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تربق رئاز  تسارهز  ترضح  زونه 

****

يراثیا افو و  رهم و  تریغ و  درم  وت 

يرارک يردیح و  تردپ  نانچمه  وت 

يراداد ِّیح  نوخ  نامه  نیسح ، نوچ  وت 

يرادملع یلو  يرادن ، هاپس  کی  وت 

یتسد ار  نیسح  يرادن ، تسد  هچ  رگا 

یتسا هاپس  دوخ  هک  يرادن  زاین  هپس 

تسه هک  هچنآ  هب  مسق  دوب و  هک  هچنآ  هب  مسق 

تسد تدالو ، زا  يداد  تدوخ  يادخ  اب  وت 

لد مامز  ادخ 
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تسب وت  فلز  هب  ار  قلخ 

تسکش قرف  داتف و  نت  زا  وت  تسد  هچ  رگا 

سابع مسق  مروخ  یم  ترسو  مشچو  تسد  هب 

سابع ملع  ییوت  نادیهش  مامت  رد  هک 

****

تمرتحم میرح  نحص و  هب  هبعک  ِمالس 

تمرح ِرئاز  دنیادخ  ناربمیپ 

تمرک زا  تمارک  دلابب  هشیمه  دوخ  هب 

تمک قلخ ، يانث  دشاب  هک  تساوگ  ادخ 

مخ تماما ، ِتماق  تمغ  هوک  دوش ز 

؟» مثیم  » دروآ هچ  تحدم  ِنتفگ  يارب 

----------

مناج هب  يدز  شتآ  بآ ، يا  يریگب  شتآ 

( تبیصم  ) مناج هب  يدز  شتآ  بآ ، يا  يریگب  شتآ 

مناوختسا زغم  ات  تخورفا ، وت  يدرس ، زا 

دیاب وت  ار ، وت  مشون  دیاشن ، ارم  زگره 

مناگدید کشا  زا  بآ ، يا  يدرگ  باریس 

ار دوخ  درس  جاوما  شیامن ، یهد  یم  وت 

مناشن یگنشت  اب  ار ، ملد  ۀلعش  نم 

هنیکس ۀیرگ  زا  مبلق ، هتفرگ  شتآ 
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مناتس یم  بآ ، زا  ار ، وا  ِداد  زورما 

مزیرگ یم  رحب ، زا  مزیتس ، رد  سْفن ، اب 

مناج هب  نزب  شتآ  یهاوخ  هچ  ره  بآ  يا 

منید تسا  یگنشت  نیا  منیسح ، ۀنشت  نم 

مناحتما دندرک  تدالو  بش  زا  شیپ 

بل منک  رت  بآ  زک  هب ، نآ  زا  دَوب  شتآ 

منابز هدمآ  دنب  هچ  رگا  یگنشت  زا 

متسد ود  دتفوا  ات  میوشن ، شطع  زا  تسد 

مناور رگا  دزوس  مشونن ، ناور  بآ 

نم تدالو  زور  بآ  يا  دشاب  زورما 

منادواج رشح  ات  تداهش ، اب  هک  اریز 
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محدم باتک  ددرگ  نم ، رکیپ  مخز  ره 

مناوخ هحیدم  ددرگ  مثیم »  » رازه اهدص 

----------

هراتس دزیر  لگ  ياج  نماد  بشما ز  نامسآ 

( تدالو ) هراتس دزیر  لگ  ياج  نماد  بشما ز  نامسآ 

هراظن توهبم  رهم  اشامت  مرگرس  هام ،

هرابود يدروآ  هام  نابعش ، هام  يا  ابحرم !

هراپ هام  کی  هن ! هام ، هرابود  يدروآ  هام 

نشور سانلاریخ  مشچ  مرخ ، هللا  لآ  بلق 

نشور سابع ، تعلط  زا  هدش  الوم  ۀناخ 

****

ینیبب ربکا  قلاخ  هجو  هک  اشگب  لد  مشچ 

ینیبب ردیح  نماد  رد  ار  هللاراث  ریش 

ینیبب رگید  ردیح  ردیح ، شوغآ  رد  هکلب 

ینیبب رثوک  یقاس  رانک  ترتع  یقاس 

ار نیقیلا  قح  ۀنییآ  يرگنب  ات  وش  مشچ 

ار نینمؤملاریما  ریشمش  هللاراث و  ریش 

****

يداز ریش  ار  ادخریش  نینبلا ! ما  همطاف !

يداز ریشمش  ادخ  تسد  رب  هک  ردام ! ابحرم !

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3520 

http://www.ghaemiyeh.com


يداز ریسفت  نیهب  ار  انحتف  انا  ةروس 

يداز ریم  ار  البرک  تشد  زوریپ  رکشل 

نیا تسا  ردیح  رس  ات  ياپ  نیا  تسا  رواد  ریش  ِریش 

نیا تسا  رگید  نیسح  ار  ارهز  هک  میوگ  یم  شاف 

****

شلوسر يوخ  تلصخ و  ردیح  تسد ، رواد  يور ،

شلوزن مه  شدوعص  مه  یهلا  جارعم  ریس 

شلوتب يارهز  هک  ردیحلا  هناحیر  نیا  تسیک 

؟ شلوبق يدنزرف  هب  يزارفارس  جوا  رد  هدرک 

تسا نیسح  رای  نیا  هک  نیا  دشاب  شیناشیپ  شقن 

تسا نیسح  رادملع  اقس و  سابع ، ترضح 

****

شماما زج  ار  وا  تخانشن  سک  هک  يدبع  نآ  تسوا 

شمامت هام  رگا  مناوخ  ما  هدناوخ  شمامتان 

شمان رفک ، هاپس  تشپ  رب  هدنکفا  اه  هزرل 

ادخ و زا 
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شمالس اداب  ایلوا  ایبنا و 

تمارک تسد  وا  تسد  تماما  نأش  وا  نأش 

تماق تسار  تمایق  ات  تمایق  شدق  ۀیاس 

****

شتسکش دشاب  وا  حدم  دیوگب  سکره  یلع  زج 

شتسد مشچ و  نیبج و  يور و  یضترم  هاگ  هسوب 

شتسه دوب و  تداهش  زور  ادخ  میدقت  تشگ 

شتسلا دهع  رد  تسش  ناج  رس و  تسد و  زا  تسد 

! يرآ داتسا ، ناج  ياپ  ات  دوخ  دهع  يافو  رب 

! يرآ داد ، رس  مه  دادرس  ناج  لذب  راعش  مه 

****

ییادخ نوخ  یجوزمم و  ادخ  نوخ  اب  هک  يا 

ییادج نت  زا  تسد  رادرس  ملاع و  ریگتسد 

ییادهلا حابصم  حابصم  همطاف ، مشچ  رون 

ییادتقم نادیهش  رب  تمایق  زور  رد  هکلب 

ینیسح رای  دبا  ات  ینیسح  رادملع  وت 

ینیسح راثیا  درم  نوخ و  ياروشاع  ریش 

****

تیادج رکیپ  زا  تسد  ارهز  دنزرف  يوزاب 

تیانث رکذ  بل  هب  دشاب  ار  موصعم  هدراچ 
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تیاعد قح  ریش  هدرک  تدالو  ماگنه  هکلب 

؟ تیادف نم  ناج  تفگ  تماما  هک  وت  یتسیک 

وت ییاقآ  دهاش  نادرمدازآ  همه  يا 

وت ییاقس  ۀنشت  شتایح  بآ  اب  رضخ 

****

یشونب نآ  زا  يا  هعرج  ات  دز  هرعن  ایرد  بآ 

یشوجب ایرد  لد  نوچ  دیاب  تفگ  یم  تتریغ 

یشونن ار  ایرد  بآ  یشاب  هنشت  ایرد  نیب 

یشوکب دیاب  شطع  طخ  نیرخآ  ات  ابحرم !

وت بتکم  غارچ  رون  یگنشت  رارش  يا 

وت بل  ناشطع  بآ  وت  بت  نازوس  رحب 

****

ترارق یب  ایرد  بآ  اما  مارآ  تلد  وت 

هدرک ز یگنشت  عفر  رحب ،
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تراب کشا  مشچ 

ترازم درگ  رب  هدیدرگ  اه  نرق  ایرد  هکلب 

تراذع رب  يراج  تشگ  نیبج و  نوخ  دش  بآ 

وت رس  ات  اپ  ناگنشت  رب  ناور  بآ  رد  تخوس 

وت ردام  ار  دوخ  هدناوخ  ارهز  هکنیا  مرادن  کش 

****

ینیسح راتفرگ  وت  اما  وت  راتفرگ  لد 

ینیسح رادیرخ  تناج  اب  یناناج و  ناج 

ینیسح رادید  وحم  تداهش  ات  تدالو  زا 

ینیسح رادملع  مه  تمایق  يادرف  هکلب 

تیاقب بآ  شطع  يا  وت ؟ یتسیک  وت ؟ یتسیک 

تیارب زا  دروآ  بآ  ربمیپ  نداد  ناج  تقو 

****

تمایق ات  تکشخ  ياه  بل  رب  بآ  مالس  يا 

تماما رای  مه  شیوخ  ناج  راثیا  زا  سپ  يا 

تمالس تیوزاب  نوخ  زا  افو  قشع و  هتفای 

تمارک دوج و  ییاقآ و  وت  هاگرد  لئاس 

يداهن مثیم »  » رس رب  تنم  هک  الوم ! ییوت  نیا 

يداد بآ  تمارک  یب  رحب  ار ز  شکشخ  لخن 

----------
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ار نیمز  بشما  نک  هسوب  لگ  رد  قرغ  انامسآ 

( تدالو  ) ار نیمز  بشما  نک  هسوب  لگ  رد  قرغ  انامسآ 

ار نیتملا  لبح  هتشر  رهوگ  دیدرگ  نارتخا 

ار نینبلا  ما  رد  كاخ  نک  هدجس  بشما  هام 

ار نینموملا  ریما  دیشروخ  صرق  ینیبب  ات 

دمآ سای  رطع  يوب   ، هدما ساسح  اه  هظحل 

دمآ سابع  ترضح   ، هدمآ سانلا  ریخ  دیع 

دش نیرب  دلخ  زا  رت  تمرخ  وا  دالیم  زا  ملاع 

دمآ هام  ار  یمشاه  نامسآ  نارتخا 

دمآ هاگشناد  داتسا  ار  راثیا  بتکم 

دمآ هاگآ  يربهر  ار  نوخ  طخ  نایهار 

دمآ هللاراث  ياروشاع  رهظ  راثن  ناج 

مشاه لالجا  بحاص   ، مشاه لامآ  هبعک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3525 

http://www.ghaemiyeh.com


مشاه لآ  باتفآ   ، مشاه لابقا  رتخا 

دش نینزان  امج  زا  نکفا  وترپ  بش  لد  رد 

شسوبتسد رواخ  دیشروخ  دش  هک  یهام  نآ  دمآ 

شسوبتسد ردیح  ياهبل  دوب  متفگ  طلغ  ین 

شسوبتسد رهطا  يارهز  رتخا  کین  رتخد 

شسوبتسد ربمیپ  دنزرف  قاشعلا  دیس 

نیا تسا  رگنل  ار  ناج  کلف   ، نیا تسا  رهوگ  ار  لد  رحب 

نیا تسا  ربهر  ار  ناقشاع   ، نیا تسا  رغاصس  ار  ناگنشت 

دش نیرفآ  روش  بل  نیریش  نآ  سوباپ  مه  قشع 

شنیسح اب  اهنت  تفر  یم  لد  دالیم  بش  زا 

شنیسح ای  مالک  الا  دوبن  یفرح  نابز  رب 

شنیسح ات  ندیدب  دمآ  دز  هدنخ  درک و  هیرگ 

شنیسح الوم  رس  درگ  رب  دنادرگ  همطاف 

تیالبرک ملاع  ود  يا  تیادف ،  مسابع  تفگ 

تیاپب دتفا  وا  تسد  تیارب ،  مدروآ  قشاع 

دش نینچنیا  تدالو  زا  شیپ  رسپ  نیا  تشونرس 

دزیم هنامیپ  وا  نیریش  بل  زا  یتسم ،  وچ  لد 

دز یم  هناناج  نآ  يور  درگ  لاب  یغرم ،  وچ  ناج 

دز یم  هناحیر  ابرلد  نآ  هدنخ ب  ناج  زا  ردام 

دز یم  هناش  شدنلب  يوسیگ  هب  يربک  بنیز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3526 

http://www.ghaemiyeh.com


شزاس زوس و  ياپ  هب  هگ  شزان ،  دهم  درگب  هگ 

شزاب مین  مشچ  هب  هگ  شزاونلد ،  نسح  هب  هگ 

دش نیتملا  لبح  هناخ  يداش  يربک ز  رشحم 

تیاکح دراد  رگداد  يادخ  نسح  زا  شنسح 

تیاکح دراد  رشب  نآرق  وا ز  لاخ  طخ و 

تیاکح دراد  رشبلاریخ  تعلط  زا  شتعلط 

تیاکح دراد  ردپ  زیرنوخ  غیت  زا  شیوربا 

حدم
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شللیلذ دبع  اهقلخ  شلیلج  یح  ناوخ 

شلیلخ دوخ  حیبذ  اب  شلیمج  يور  یخرب 

دش نینبلا  ما  هداز  هجرگ  تسارهز  شردام 

شتسدب یتسه  هتشر  دشاب  هک  یتسد  یب  تسوا 

شتسم مشچ  دای  دنتسم  دبا  ات  نارایشوه 

شتسلا ماج  هنشت  رشحم  حبص  ات  ایبنا 

شتسب ياپ  سوبتسد و  ملاع  ود  ناریگتسد 

شلامک نوهرم  لقع  شلالج ،  توهبم  ردق 

شلامج دیشروخ  شیپ  شلاصو ،  قاتشم  قشع 

دش نیمز  كاخ  رب  حبص  ات  ناشف  رتخا  نامسآ 

هداد میلعت  افو  سرد  نایهللاراث  هب  يا 

هداتفوا تمایق ،  روش  نایئاروشاع  رد  يو 

هداهن رس  ناشطع  ياهبلاب  قشع  ياپب  يو 

هداتسیا ملاع  ود  يدنلب  رب  كاخ و  شقن 

وت یئوت  اهناج  هبعکوت  یئوت  اهناونع  رخف 

وت یئوت  اهناسنا  ریپ  وت  یئوت  اهناسحا  باب 

دش نید  نآرق و  بتکم  اب  انشآ  ناسنا  وت  زا 

تیافو قشع و  بتکم  نینوخ  درگاش  اهلسن 

تیافق رد  رشحم  حبص  ات  هر  دنیوپ  اه  لصف 

تیافشلاراد یهار  ملاع ]  ود  نادنمدرد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3528 

http://www.ghaemiyeh.com


تیافطصم لآ  ياقس  یکدوک  زا  دنا  هدناوخ 

وت بکوک  وحم  خرچ  وت  بتکم  تام  لقع 

وت بل  ناشطع  رحب  وت  بت  زا  بات  ار  هلعش 

دش نیعم  ءام  همشچ  ار  یملاع  تکشخ  ماک 

ایرد هدید  نادیهش ،  رالاس  هدرک  تدایب  يا 

ایرد هدیطلغ  تبکرم  امیپ  جوم  ياپب  يو 

ایرد هدیچ  لگ  لد  ناماد  رد  وت  ریوصت  يو ز 

ایرد هدیشون  یگدنز  بآ  تخوس  کشا  يو ز 

تمار رحب ،  رد  اهجوم  تماکب ،  ایرد ،  دص  ود  يا 
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تماج قاتشم ،  اهبآ  تماگ ،  ز   ، نازرل اهرحب 

دش نیزح  نالفط  ياقس  تا  هدید  نوخ  اب  هچ  زا 

تمشچ هب  ایند  ناگنشت  هآ  دیدرگ ز  یم  هریت 

تمشچب ایرد  مدبمد  دش  یم  دود  دش  یم  هلعش 

تمشچ هب  اروشاع  رهظ  تدالو  حبص  زا  دوب 

تمشچ هب  ای  تتسدب  ای  دمآ ،  ریت  دمآ ،  غیت 

يدرک رادید  ادخ  اب  يدرک ،  راکیپ  ودع  اب 

يدرک راثیا  رس  مشچ و  يدرک ،  رای  يادف  ناج 

دش نیمی  زا  راسی و  زا  تتسد  ود  نت  زا  ادخ  ات 

جئاوحلا باب  ای  سانلاریخ  تالوم ،  زا  سپ  يا 

جئاوحلا باب  ای  ساسحا  ار  قلخ  درد  هدرک 

جئاوحلا باب  ای  سابلا  دص  رصح و  دص  تا  هنشت 

جئاوحلا باب  ای  سابع  ترضح  لد  هبعک 

هراتس لد  رهپس  رد  هراچ ،  هراچ  یب  ره  هب  يا 

هراظن نک  ار  تمثیم "  " هراپ هام  ار  یضترم 

دش نیگمرش  یهایس  ور  تناتسآ  رد  یجتلم 

----------

یگنشت زا  رارش  دش  اه  سفن  ار  تمصع  لآ 

( تبیصم  ) یگنشت زا  رارش  دش  اه  سفن  ار  تمصع  لآ 

یگنشت زا  راکشآ  دیدرگ  هرهچ  رد  ناشگرم 
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باتفآ ریز  تفر  ناش  اه  هدید  زا  رون  هک  سب 

یگنشت زا  راهن  لیل و  ناشمشچ  رد  یکی  دش 

دوب هدیکشخ  اه  هدید  رد  ناشکشا  یّتح  هچ  رگ 

یگنشت زا  راز  راز  ناشاه  هلان  لد  رد  دوب 

اهریشمش مد  بآ  زا  باریس  اه  هلال 

یگنشت زا  راخ  ریز  رد  ناج  دنداد  ناریاط 

تسیرگ اّقس  یتسدیب  یبآ و  یب  رب  کشم 

رد تخوس 
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یگنشت زا  راوخ  ریش  لفط  هراوهگ 

نیسح مشچ  رد  دید  تلاجخ  زا  بآ  دش  بآ 

یگنشت زا  رات  ماش  نوچ  نامسآ  هتشگ  دود 

هاگلتق ات  هگ  همیخ  زا  دود  یم  ارهز  تخد 

یگنشت زا  رابغ  شمشچ  رد  هدیدرگ  نامسآ 

نامک ددرگ  نابغاب  تشپ  نوخ و  لبلب  بلق 

یگنشت زا  راهب  لصف  یلگ  ددرگ  نازخ  رگ 

بل هنشت  ارهز  دنزرف  نز  جوم  ایرد  بآ 

یگنشت زا  رارش  دتفا  لد  هب  ار  ایرد  شاک 

بآ هب  تنایرگ  مشچ  مثیم »  » داتفا اجک  ره 

یگنشت زا  رآ  دای  نیسح و  رهب  نک  هیرگ 

----------

دمآ ربخ  دمآ  ربخ  تیالو  ناتسلگ  زا 

( تدالو  ) دمآ ربخ  دمآ  ربخ  تیالو  ناتسلگ  زا 

دمآ رحس  دمآ  رحس  ار  نارظتنم  بش  هک 

دمآ رمق  دمآ  رمق  ار  بدا  لضف و  قفا 

دما رهگ  دمآ  رهگ  ار  افو  راثیا و  می 

دما رثا  دمآ  رثا  ار  یلزا  راکهاش 

دمآ رسپ  دمآ  رسپ  ار  نینب  ما  همطاف 

كرابم رای  خر  يالجت  حبص  همه  هب 
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كرابم رازاب  رس  رگید  فسوی  هولج 

كرابم راثیا  تریغ و  فرش و  نوخ و  نشج 

كرابم رارک  ردیح  همطاف و  هدنخ 

كرابم رادملع  لضفلاوبا  دالیم  دیع 

دمآ رمث  ار  يولع  دیما  زبسرس  لخن 

شریش تلوص  دوب  هک  يریش  كدوک  نا  دمآ 

شریما دنناوخ  همه  تعاحش  ناریش  هکلب 

شریسا فلز  هلسلس  رد  هلسلس  ره  لد 

شریت رس  مخز  عدعو  دوب  ریش  زا  رتشوخ 

شرینم راسخر  ندید  اب  هک  سابع  تسوا 

دمآ ردپ  ار  وا  یناشیپ  وزاب و  نز  هسوب 
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شماما راچ  دنز  هسوب  نیبج  تسد و  رب  هک  وا 

شماقم هب  ترسح  همه  نادیهش  دنراد  هک  وا 

شمامز ثاریم  هب  هدنام  بدا  باب و  زا  تلوص 

شمالس داب  یلع  ز  شدورد ،  داب  یبن  ز 

شمامت هام  رگا  مناوخ  بدا  دشاب ز  رود 

دمآ رتبوخ  رت و  هدنزورف  دیشروخ  هک ز 

اهاط تعلط  هنیآ  خر  هداز و  يولع 

اهایض دیشروخ  لد  رد  وا  خر  زا  رمق و 

؟  اهلا يوب  نب  اب  گنر و  نب  اب  تسیک  زا  لگ  نیا 

اهافص تفای  نید  نشلگ  ششوخ  سافنا  هک ز 

اهادفب یحور  همطاف  نآ  رب  هدژم  درب  هک 

دمآ رگد  ینیسح  هولج  رد  همطاف  نیا  زا  هک 

یئاهن قشع  همزمز  زا  یئالال  رکذ 

یناث دمحا  شردپ  تسا و  رگد  نیسح  وا 

ناشن شوزاب  ود  هب  اباب  هسوب  زا  هدنام 

یناشف کشا  دنک  هاگ  دنز و  مسبت  هگ 

یناوج نارود  هبرقلاوبا ز  هدوب  شا  هینک 

دمآ ربماغیپ  هیرذ  یقاس  لزا  زک 

شیاحص سمش  رمق  هدومرف  هک  تسا  نامه  نیا 

شیادخ ریش  ادخ  ریش  رگا  دناوخ  بجع  هن 
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شیادفب مدآ  ملاع و  همه  ناج  نم  ناج 

شیافو جح  هدز  تریح  هلاو و  نایجاح 

شیافص یعس  نوخ  هورم و  شطع  تاقیم و  قشع 

دمآ رجح  شدومع  دیدرگ و  همقلع  شمزمز 

یهابت شقن  ودع  قرف  رب  هدز  شغیت  قرب 

یهایس شابیز  خر  رهم  وترپ  اب  هام 

یهاوگ هداد  وا  يرادافوب  وزاب ،  نوخ 

یهاپس دننایمشاه  هپس و  ریما  وا 

فص ات 
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یهلا نادیهش  رخف  دوب  رشح 

دمآ رختفم  وا  زا  مه  تداهش  هک  يدیهش  رب 

ار ادخ  دید  ادخ  ریش  وا  رد  دالیم  بش 

ار افص  قدص و  فرش و  افو و  راثیا و  قشع و 

ار ادهش  تداهش  نادیمب  هداد  وربآ 

ار می ال  رشحم ،  فص  ات  نوخ  درک ز  نوگ  هلال 

ار الب  تفگ  یلب  درک و  رپس  هنیس  رتشیب 

دمآ رتشیب  الب  ریت  وا  رکیپ  رب  هچ  ره 

شدوجو يایردب  تسا  یخرس  رهوگ  البرک 

شدوجو يان  همزمز  زا  يا  هشوگ  اونین 

شدوجو يایندب  تسا  يروش  همغن  ترخآ 

شدوجو يادیش  قشاع  ناهج  ود  رد  ادهش 

شدوجو ياپارس  مخز  زا  دوش  ناتسلگ  ات 

دمآ رپس  شدوجو  ياپارس  ریشمش  شیپ 

تیور رس و  تسد و  هب  هسوب  ادخ  تسد  هدز  يا 

تیولگ بانوخ  زبس ز  افو  ناتسلگ  يا 

تیوم هقلح  ادهش  مامت  قشع  هتشر 

تیوس هتخوس  رگج  لافطا  وچ  قلخ  هدید 

تیوک رس  يادگ  هکلب  ماوت  حادم  هن  نم 

دمآ رسب  مرمع  وت  يوک  رس  هک  منآ  زا  داش 
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تیانع فطل و  یهز  وت  حدوم  لباقان و  نم 

تیاده هناخ  نیا  يوس  متشگ  مدوب و  یهرمگ 

تیامح هراچیب  نم  زا  ینکن  رگ  منک  هچ 

تیاکح هدرک  یهنگ  زا  منت  وضع  ره  هچرگ 

تیالو غاب  نیا  رد  هک  ار  ادخ  هتسویپ  رکش 

دمآ روراب  امش  فصو  زا  همه  مثیم "  " لخن

----------

متسد رس و  تیاپ  هب  رید  ارچ  داتفا 

( تبیصم  ) متسد رس و  تیاپ  هب  رید  ارچ  داتفا 

لد دوخ  ندوب  زا  رتشیپ  نم 
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متسب وت  هب 

مدیربن لد  وتز  دوب  منت  هب  ناج  ات 

متسشنن اپ  زا  متشاد  نت  هب  تسد  ات 

مدروخن هک  یبآ  هب  دروخ  اضقز  متسد 

متسا لجخ  تمایق  حبص  ات  همطاف  زا 

اما ما  هنیس  نت و  تسد و  رس و  تسکشب 

متسکشن زگره  وت  نامیپ  مداد و  ناج 

متشذگ مشچ  نت و  ناج و  رس و  تسد و  زا 

متسلا دهع  نیمه  دوب  لزا  زور  زک 

داتفا وت  هب  مهاگن  هک  تدالو  حبص  زا 

متسم وت  ياشامت  درک  دبا  ماش  ات 

تسد مشکن  ترهم  نماد  زا  هک  تسناد 

متسد هب  هسوب  مردپ  تدالو  زور  دز 

دش مرپ  لاب و  وت  هر  رد  نم  یتسد  یب 

متسه وت  رایط  رفعج  نم  دمحا و  وت 

دش یم  هک  شاک  دنک  رخف  نینب  ما  ات 

متسرفب ردام  هب  هیده  دوخ  نهاریپ 

مزاین هچ  نمشد  همان ي  ناما  هب  مثیم 

متسسگ هتشر ، دَُوب  تسود  زج  هب  هچ  ره  زک 

----------
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سای ِلگ  نیمز  رب  دیزیر  هکئالم  الا 

( تدالو ) سای ِلگ  نیمز  رب  دیزیر  هکئالم  الا 

ساّنلا ریخ  يالولا  تیب  هب  هدجس  دیرب 

ساسحا نآ  ياضف  رد  ادخ  يوب  دینک 

ساپس دورد و  اب  دییوگب  مامت  سپس 

ساّبع ترضح  هب  ارهز  فسوی  مالس 

ماما هس  هدید ي  هب  شنسحز  هداد  رون  هک 

هداد رمث  یضترم  يوزرآ  تشهب 

هداد رسپ  نینبلا  ّما  ترضح  هب  ادخ 

بدا و تعاجش و 
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هداد ردپ  ار  قشع 

هداد رگد  يردیح  دوخ  ردیح  هب  وگب 

هداد رت  بوخ  زاب  منک  فصو  هچنآ  ره 

مامت هام  تسوا  دیشروخ  ود  رانک  رد  هک 

نیسح مامت ، وا  يایاجس  قلُخ و  لاصخ و 

نیسح مارم ، قطنم و  تفرعم و  لامک و 

نیسح مالس ، ششوخ  رکذ  تدالو ، بش 

نیسح مارتحا ، لاح  ره  هب  هتفرگ  وا  زا 

نیسح ماما  هدش  کح  شلد  حول  يور  هب 

مارآ يا  هظحل  تشگ  یمن  نیسح  یب  هک 

وا تدالو  هدنخرف ي  بش  رب  مالس 

وا تدابع  رب  دوبعم  ترضح  دورد 

وا تدایس  یسک  درادن  هّمئا  سپ 

وا تداهش  زا  یکاح  وا  تدالو  بش 

وا تداع  دوجو  ناسحا  هّیجس و  مرک 

مادم شیوخ  رون  لذب  دنک  رهم  هک  نانچ 

تسادُه غارچ  شخر  يربک  تمایق  شدق 

تسادیپ وا  لامج  رد  ادخ  ریش  لامج 

تسادخ تسد  هاگ  هسوب  وا  کچوک  تسد  ود 

تسادن هتسجخ  نیا  شا  بلق  شپط  سفن  ره  هب 
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تسادهّشلا دّیس  فقو  نم  هدید ي  تسد و  هک 

مادنا رب  تسا  شوخ  تداهش  سابل  ارم 

دوب همزمز  نیسح  ای  ارم  رمع  مامت 

دوب همه  زا  هدیرب  مدوجو  نیسح ، زج  هب 

دوب همهاو  هچ  ارم  رجنخ  هزین و  ریتز و 

دوب همقلع  رانک  رد  ملد  تسخن  زا  هک 

دوب همطاف  يادص  ار  ملد  شوگ  هرامه 

مالعا ارم  شا  يدنزرف  هب  دومن  یم  هک 

نم ربارب  رد  هک  هب  نیا  زا  راختفا  هچ 

نم ردارب  نم ، هب  دیوگ  همطاف  زیزع 

هیاس هرامه 
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نم رس  رب  مادتسم ، وا  ي 

نم ردام  تسه ، دوب و  وا  ردام  زینک 

نم رکیپ  ناج و  تسد و  رس و  تسا  لباق  هچ 

مامه ماما  نآ  ياه  مدق  هب  دتفوا  هک 

ییایرد ضیف  هدیکشخ  بل  اب  تسارم 

ییاقآ جوا  تسا  نیسح  هب  ما  یمالغ 

ییاّقس راختفا  شمرک  زا  متفرگ 

ییافوکش دوب  ار  مخر  هرامه  نآ  زا 

ییارهز تسخن  زا  نم  ردام  هدوب  هک 

مایق دومن  یم  زین  وا  بنیز  روضح 

دزان تتقلخ  هب  قلاخ  هک  وت  رب  مالس 

دزان تتمصع  هب  نآرق  هک  وت  رب  مالس 

دزان تتریغ  هب  ردیح  هک  وت  رب  مالس 

دزان تتعلط  دیشروخ  هب  هرامه  رمق 

دزان تتّمه  ربص و  بدا و  رب  تارف 

مالس داب  تادخ  زا  یحلاص و  دبع  وت 

وت تمارک  وت و  رب  مرک  دوج و  ِمالس 

وت تماقتسا  راثیا و  وت و  رب  مالس 

وت تماهش  تریغ و  بدا و  رب  مالس 

وت تماما  دوب  تماما  هّمئا  زا  سپ 
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وت تمایق  دوب  تمایق  رشح  زور  هب 

مالسا تماق  وت  مایق  هب  دش  تسار  هک 

ساّبع يرس ، ّقح  نادیهش  مامت  زا  وت 

ساّبع يرترب ، فیصوت  هحیدم و  زا  وت 

ساّبع يردیح ، ریشمش  وزاب و  تسد و  وت 

ساّبع يرکشل  ریم  مرح و  یقاس  وت 

ساّبع يرگنل  دیحوت  هنیفس ي  رب  وت 

ماقم لالج و  همه  نیا  رب  وت و  رب  مالس 

تمرک لئاس  مییام  تجاح و  باب  وت 

تمرح رئاز  تسام  لد  غرم  هرامه 

مامت
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تملع هیاس ي  ریز  الب  برک و 

تمدق رب  جوم  جوم  هدز  هسوب  تارف 

تمد هب  مد  ياطع  فطل و  مئاد و  ضیف  هب 

مامت وت  زا  تمارک  يا  یمرک  تمثیم »  » هب

----------

رگید هام  دش  رگ  هولج  تیالو  جرب  زا  بشما 

( تدالو ) رگید هام  دش  رگ  هولج  تیالو  جرب  زا  بشما 

رگید هاگآ  ةدنامرف  هدمآ  ار  قح  بزح 

رگید هار  الوم  تیب  زا  ادخ  يوس  دش  زاب 

رگید هللاراث  هداد  قح  نینمؤملاریما  رب 

تیالو راثیا  درم  تیالو ، رای  نیا ، تسیک 

تیالو راکیپ  ریش  تیالو ، رازلگ  ورس 

ار ادخ  ریش  رگد  يریش  قح  هداد  يرآ  يرآ 

كرابم تسای  یلع  ياهوزرآ  تشهب  يا 

كرابم تساسحا  دنخبل  یلگ  ره  رد  هن  سای 

كرابم تساّنلا  عجشا  دیع  حبص  تعاجش ، يا 

كرابم تساّبع  دالیم  نینمؤملاریما  ای 

نیب رمث  ار  تقشع  لخن  نیب ، رگ  هولج  ار  دوخ  هام 

نیب رمق  صرق  زا  رتهب  نیب ، رسپ  يابیز  يور 

ار ابرلد  لامج  هام  نآ  هسوب  رد  نک  قرغ 
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ینیبب ار  رواد  ّیح  نسح  هک  لد  يا  وش  هدید 

ینیب هب  ار  رگید  نآرق  یبن  شوغآ  رد  ای 

ینیبب ار  رثوک  یقاس  هن  هنشت  بل  یقاس 

ینیب هب  ار  رس  یب  تسدیب و  ۀنشت  بل  قشاع 

شیوبس تسم  نافراع  شیور ، وحم  نّویمشاه 

شیوک راّوز  ایلوا  شیور ، وحم  ایبنا 

ار البرک  ناتساد  ّلک  دندناوخ  شخر  رد 

شیابرلد لامج  وحم  نینبلا  ّما  شردام 

شیالبرک يوسب  لد  نیسح و  يور  رب  هدید 

شیاه تسد  رب  نینمؤملاریما  الوم  نز  هسوب 

دنک بش  زامن  رد  ارهز  تخد 
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شیاعد بش  ره 

شمایپ قاتشم  حور  شمالک ، تسم  رس  قشع ،

شماما يوس  لد  مشچ  شمالغ ، كاخ  ناج  يور 

ار انشآ  رای  هراوهگ  لد  رد  دسانش  یم 

هراوهاگ رد  نینبلا  ّما  لد  رون  نآ  درک 

هراظن ارهز  ۀناحیر  ضراع  تشهب  رب 

هراشا شنیب  ادخ  مشچ  اب  درک  یم  ایئوگ 

هراوشوگ ار  قح  شرع  يا  همطاف  زیزع  یک 

متسه وت  رابرد  دبع  متسه ، وت  رادملع  نم 

متسه وت  رای  دبا  ات  متسه ، وت  راثیا  درم 

ار الب  يابهص  ریش  زا  رتشیب  مدیشک  رس 

تراثن مزاس  رس  مشچ و  تسد و  ناج و  ات  مدمآ 

ترانک رد  منامب  يداش  مغ و  رد  ات  مدمآ 

ترادساپ مه  مشاب و  تمالغ  مه  ات  مدمآ 

ترابغ زا  مریگ  هرهچ  رب  وربآ  ات  مدمآ 

تیادص قح  يادص  يا  تیادن ، ناج  شوگ  هب  يا 

تیادف ساّبع  ناج  تیادخ ، هتفگ  انث  يا 

ار افو  راثیا و  قشع و  سرد  لیمکت ، منک  ات 

نم ییاروشاع  قشع  باتک  تلاخ  طخ و  يا 

نم ییایرد  هدید ي  رد  تمغ  کشا  رهوگ 
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نم ییاقآ  طخ  رس  تناتسآ  رد  يرکون 

نم ییاّقس  ۀمان  تدالو  زا  شیپ  دش  رهُم 

مشوگ مشچ و  رس  ات  ياپ  مشوه ، ربص و  تقشع  هدرب 

مشون تسا  ریت  ره  شین  مشورخ ، رد  ایرد  وچمه 

ار اسّنلاریخ  میزابناج  اب  دونشخ  منک  ات 

تیالو اروشاع  زور  رد  یکّتم  ّتیصخش  هب  يا 

تیانع هوک  مرک ، رحب  يا  دوج ، رهپس  يا 

تیاده حابصم  وت  يور  يدهلا  حابصم  دعب 

يوم يور و 
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تیآ هلمج  تیوخ  قلُخ و  لاخ و  ّطخ و  و 

ییاوق ّلک  ربهر  یئاونین ، ار  اونین 

ییاود ار  ملاع  درد  ییاول ، بحاص  ار  حتف 

ار افش  ار و  اود  لد  ضیرم  دریگ  یم  وت  زا 

تشون هعرج  لد  شتآ  زا  شطع  ماگنه  رضخ 

تشوک تخس  مزع  هب  هدروآ  هدجس  يرابدرب 

تشوگ ّرد  یلاسدرخ  زا  الب  برک و  ۀّصق 

تشود هب  ییاّقس  کشم  مه  فک  هب  يرادملع  مه 

وت بتکم  سرد  ربص  وت ، بل  ناشطع  رحب ،

ار الو  لها  لفحم  هداد  روش  هداد  زوس 

تیارس نحص و  رئاز  هعمج  ياه  بش  ایبنا 

تیالط ناویا  يوس  تجاح  دنرآ  ایلوا 

تیالب البرک و  اه  هنیس  تارف و  دور  اه  مشچ 

تیادف نم  ناج  هک  هدومرف  تارهز  فسوپ 

تلاصو مزب  همقلع  تلامج ، وحم  البرک 

تلامج رب  ارهز  مشچ  تلاح ، روش و  تام  قلخ 

ار ادخ  هجو  تخر  رد  هدید  هللا  هجو  هک  يا 

ینیلسرملا متخ  دالوا  لفحم  عمج  عمش 

ینینمؤملاریما دنبلد  دنزرف  یتسار 

ینینبلا ّما  ةداز  هچ  رگ  تسارهز  تردام 
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ینیرفآ روش  اه  لسن  مامت  رد  تمایق  ات 

ترادغاد هشیمه  لد  ترارقیب ، ریسا  ناج 

تراثن مکشا  رهوگ  ترازم ، رب  مثیم »  » مشچ

ارایرهش میادگ  نک  میادگ  تیوک  رس  رب 

----------

دمآ سای  لگ  يوب  یلع  تیب  زا  بشما 

( تدالو ) دمآ سای  لگ  يوب  یلع  تیب  زا  بشما 

دمآ ساسحا  تریغ و  بدا و  قشع و  يوب 

دمآ ساّنلا  فرش  بلصز  ساّنلا  عجشا 

دمآ ساّبع  هک  راثیا  هب  دیریگب  ناج 

دش ادیپ  يرگد  نیع  ود  رون  یلع  رب 
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دش ادیپ  يرگد  نیسح  دنتفگ  همه 

داز رگید  يرهگ  تیالو  جاوم  رحب 

داز رگید  يرمث  تماما  زبس  رس  لخن 

داز رگید  يرسپ  ارهز  ترضح  رگم  ای 

داز رگید  يرمق  تمارک  دجم و  کلف 

هدروآ راهب  دیحوت  نبلگ  نماد 

هدروآ رای  همطاف  رسپ  رب  همطاف 

مدرگ شیادف  تسابوط ، هلخن ي  شتماق 

مدرگ شیادف  تساباب ، تبیه  شتبیه 

مدرگ شیادف  تسالعا ، ّتنج  شتروص 

مدرگ شیادف  تسارهز ، مّوس  رسپ 

دنداد شناشن  راثیا  طخ  تدالو  زا 

دنداد شناشن  رادلد  تماق  فلا 

تسا یلزا  نسح  فحصم  شبل  لاخ و  تروص و 

تسا یلزی  مل  دحا  لامج  قرف  ات  ياپ 

تسا یلو  هس  سالک  درگاش  ّتیلوفط ، زا 

تسا یلع  نب  نیسح  ریش  نیا  قح  ِریش  شردپ 

تسا ساّنلا  ریخ  هداز ي  نیا  هللا و  یلو  وا 

تسا ساّبع  نیا  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  وا 

شهار كاخ  هب  هدجس  درب  رهم  بجع  هن 
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شهام دناتس  رون  خر  هم  زا  بجع  هن 

شهاج لالج و  توهبم  همطاف  شردام 

شهّللا راث  رس  رود  هب  دنادرگ  دُرب و 

ددرگ تیادف  ساّبع  ردام  يا  تفگ 

ددرگ تیادف  ساّبع  رس  مشچ و  تسد و 

مدروآ رمق  صرق  ناهج  هب  میوگن  نم 

مدروآ رحس  شوغآ  رد  دیشروخ  هک  ای 

مدروآ رگد  ریش  ادخ  ریش  رب  هک  ای 

مدروآ رسپ  وت  يادف  هب  ناج  دنک  ات 

امرف شلوبق  تسوت  هپس  ریما  نیا 

امرف شلوبق  تسوت  هر  ّییادف  نیا 

ساّبع ای  يدُه  حابصم  لد  غورف  يا 

همه يا 
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ساّبع ای  ادف  هب  تناهج  ناج 

ساّبع ای  ادخ  ریش  رگد  نیسح  يا 

ساّبع ای  ادهش  مامت  قوف  تا  هبتر 

یلع نب  نیسح  ریش  ادخ ، ریش  رسپ 

یلع نب  نیسح  ریشمش  هدنمزر و  تسد 

وت رکیپ  رد  گر و  رد  یلع  نوخ  همه  يا 

وت ردام  ردپ و  يادف  داب  مردپ 

وت رظنم  هتخابلد ي  همطاف  فسوی 

وت رس  مشچ و  وت ، تسد  هدش  تسود  هیده ي 

تانث هب  مناوخب  هچ  میوگب  هچ  مرایب  هچ 

تادف هب  مناج  هک  دومرف  همطاف  رسپ 

يا همطاف  ود  ِیساّبع  هلال ي  خر  هب  وت 

يا همه  تاجن  باب  رگد و  نیسح  وت 

يا همهاو  یب  هناورپ ي  وت  وت ، عمش  گرم ،

يا همقلع  رد  همطاف  یلع و  نابزیم 

دوب ردام  ضوع  ترانک  هب  ارهز  هچ  رگ 

دوب ربمغیپ  وت  رادید  رئاز  نیلّوا 

وت ییاقآ  هدنب ي  ناهج  قلخ  همه  يا 

وت ییاّقس  هنشت ي  اقب  بآ  اب  رضخ 

وت ییایرد  هدید ي  نابل  هنشت  زا  لجخ 
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وت ییارآ  لد  هب  فک  زت  لد  هداد  ادهش 

هدش باتیب  وت  تسد  فک  قوش  زا  رحب 

هدش بآ  هتخوس و  تبل  دای  اب  بآ 

هدب بآ  دوخ  بل  زا  ارم  تفگ  یم  بآ 

هدب بات  دوخ  بت  اب  ارم  تفگ  یم  جوم 

هدب بان  رهگ  مگشاز  تفگ  یم  رحب 

هدب بابرا  هب  بآ  زاتب  تفگ  یم  کشم 

کشم می و  جوم و  یهام و  هم و  ارحص و  تشد و 

رب دنتشگ  همه 
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کشا هب  لیدبت  وت  لاوحا 

يردپ ار  فرش  لضف و  یلضافوبا و  وت 

يرت بوخ  ادهش  مامتز  دیهش و  وت 

يرمق نانآ  رب  وت  دنرمق و  نّویمشاه 

يرسپ ارهز  هب  ینّینب و  ِّما  هداز ي 

تسوت بل  لاخز  راثیا  هللا  مسب  ءاب 

تسوت بش  زامن  گشا  هتفیش ي  بش  غرم 

دناوت راب  رهگ  لعل  بل  هنشت  اه  بآ 

دناوت راثیا  هظحل ي  هتفیش ي  اهرحب 

دناوت رادیرخ  تسد  رس  هب  ناج  اه  قلخ 

دناوت رادملع  دندیشک و  هلعش  اه  هلان 

هدروآ راب  وت  فصو  رد  همه  مثیم »  » لخن

هدروآ راهب  ّیغاب و  هدش  شگرب  گرب 

----------

تدورد ایبنا  همه  زا  يا 

( حدم ) تدورد ایبنا  همه  زا  يا 

تدوجو رد  همئا  حور  يا 

لئاس وت  رد  رب  همه  ملاع 

! لئاضفلاوبا یلع ! دنزرف 

ردیح ریش  نیسح و  ریشمش 
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رگید نیسح  مدق  هب  ات  رس 

مشاه لآ  هام  وت  راسخر 

مشاه لآ  هاپسریم  دوخ 

هتفرگ وضو  تسفن  زا  قشع 

هتفرگ وربآ  تخر  زا  نوخ 

تدابع نیرتهب  وت  فاصوا 

تدالو بش  ار  وت  زور  ره 

تمایق ات  تسوت  هدنیاپ ز 

تماما توبن و  دیحوت و 

وت بتکم  غارچ  راثیا ،

وت بل  رب  هسوب  هدز  شناد 

يراوخریش رود  ملع ز  دش 

يراج وت  ۀنیس  هب  ریش  اب 

وت ملعم  یلو  راچ  يا 

وت ملعم  یلزا  تاذ 

تلامج یّلجت  شیپ  رد 

تلامک زا  دندزن  یفرح 

يراد هنیس  هب  ردپ  ملع  وت 

يراد هنیمز  ادخ  شرع  ات 

يا
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تنیتسآ رد  یلع  تسد 

تنیبج ایربک  ۀنییآ 

یتایح ار  بآ  هنشت و  وت 

یتاجنلا هنیفس  حابصم 

وت رئاح  نیسح  بلق  يا 

وت رئاز  هعمج  بش  ارهز 

لضفلاابا همطاف  ود  دنزرف 

لضفلاابا همقلع  وت  هب  دزان 

ییامنادخ ۀنیآ  وت 

ییایربک یلو  تشپ  وت 

وت ةراودای  همه  ملاع 

وت ةرازه  دوب  زور  ره 

داّجس ماما  دنک  وت  حدم 

داب تکرابم  فرش  ردق و  نیا 

اه نامز  همه  رد  وت  زاورپ 

اه نامسآ  رد  کلم  لیخ  اب 

وت تریس  مامت  دیحوت ،

وت تریصب  همه  قشمرس 

يدوب بآ  نایم  هک  یتقو 

يدوشگ یگنشت  هب  دنخبل 
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تفگ نیرفآ  تافو  هب  ایرد 

تفگ نینچ  نیا  بآ ، وت  فصو  رد 

یبارتوب لجن  وت  هک  اقح 

یبآ رد  یگنشت  ۀنشت  بل 

تسا بات  چیپ و  هب  تمغ  ایرد ز 

تسا بآ  بلق  هب  وت  بل  غاد 

یتشذگرد بآ  هن ز  اهنت 

یتشذگ رس  ناج و  هظحل ز  کی 

دش ادف  وت  مشچ  رس و  تسد و 

دش ادخ  تجح  هب  میدقت 

رون ۀیآ  هیآ  ةروس  يا 

روط ۀلبق  تارس ، نحص و  يو 

وت نماد  هب  ناگمه  تسد 

وت نت  قرو  قرو  نآرق 

ردیحز تتعاجش  ثاریم 

ردام دوب ز  تبدا  ثرا 

گنرین گنر و  رازه  هب  ایند 

گنت وت  هار  هلیح  تفرگب ز 

تیارب ناما  طخ  دروآ 

تیادج دنک  ناهج  ناج  زک 
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يدنار مشخ  هب  ترد  ار ز  وا 

يدناشف ناج  تسود  يرای  رد 

وت ار  نیسح  هتسویپ 
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یتسد

یتسا ردارب  وا  رب  رشح  ات 

دش ادف  تا  یتسه  هک  دنچره 

دش ادج  ندب  زا  ترس  تسد و 

دیآ رصع  ماما  هک  يزور 

دیاشگ جرف  هر  قلخ ، رب 

رای ار  نیسح  يا  تمنیب  یم 

رادملع وا  رب  ییوت  زور  نآ 

يرصن ياول  اب  وت  زور  نآ 

يرصع ماما  ملع  بحاص 

هتفرگ وخ  تانث  هب  مثیم » »

هتفرگ وربآ  وت  كاخ  زا 

----------

كرابم رحس  بش ، يا  دیشروخ ، حبص ، ماب  يا 

( تدالو  ) كرابم رحس  بش ، يا  دیشروخ ، حبص ، ماب  يا 

كرابم رمق  صرق  هراتس ، نماد  رد 

كرابم رگد  سای  تیالو  نبلگ  رب 

كرابم رهگ  ایرد  كرابم ، رمث  یبوط 

دمآ هار  دیشروخ  دمآ ، هام  دالیم 

دمآ هاپس  ریم  دمآ ، هاچ  فسوی ز 
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مالسلا مهیلع  ردیح  نیسح و  ریش  مشاه ، لآ  ریشمش 

دینیبب رهگ  فک  رد  ار  تفرعم  يایرد 

دینیبب رمق  صرق  دیشروخ  عولط  زا  دعب 

دینیبب رگد  ریش  ار ، یلع  ادخ  ریش 

دینیبب ردپ  يور  سابع ، يور  هام  رد 

نیا تسا  تبحم  ناج  نیا ، تسا  توتف  حور 

نیا تسا  ترتع  ياقس  نیا ، تسا  تریغ  يایرد 

رگید نیسح  بشما  ار  نسحلاوب  دنداد 

شتسد قرف و  مشچ و  رب  تیالو ، هسوبلگ 

شتسلا هنامیپ  دنداد ، ریش ، هدروخان 

شتسه نیسح  فقو  لوا ، هاگن  رد  دش 

شتسم مشچ  ماج  دش  زیربل ، قوش  کشا  زا 

تشاد وهو  ياه  دهم  رد  تشاد ، وب  گنر و  قشع  زا 

تشاد وگتفگ  رای  اب 
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تشاد وزرآ  راگنا 

ردارب ینابرق  ددرگ ، ریش ، هدروخان 

هراپهام تسد  رد  هتفرگ ، نینبلا  ّما 

هراتس شمدقم  رد  ناشفیب ، نامسآ  يا 

هراوهاگ هدیدرگ  وا ، رب  رای  شوغآ 

هراشا کی  هب  شمشچ  هتکن ، رازه  دیوگ 

مراد تسد  يور  رس  مرای ، راثن  ناج  نم 

مرابکشا مشچ  نیا  مرارق ، یب  بلق  نیا 

رپ دنز  البرک  رد  محور ، هراوهاگ  زا 

تسا ییاون  ین  ياوآ  مدوجو ، ین  ره  رد 

تسا ییادخ  همه  مقشع  ینیسح ، همه  مروش 

تسا ییادف  مرس ، متسد ، مدوجو ، منت ، مناج ،

تسا ییالبرک  سابع  دننادب ، همه  ملاع 

منیز بیز و  تسا  مخز  منید ، نید و  راثیا 

منیسح قشاع  نم  منیع ، رون  تسا  گرم 

رب رد  حور  وچ  ار  وا  مریگب ، ات  گرم  وک 

سابع تسافو  حور  تریغ ، خرس  يایرد 

سابع تسادخ  نوخ  ینعی ، نیسح  نوخ 

سابع تساور  نامرف  ار ، فک  هب  ناج  قاشع 

سابع تساشگ  لکشم  قلخ ، جئاوحلا  باب 
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تدابع شا  هدادلد  تداع ، شافو  رهم و 

تداهش هظحل  ات  تدالو ، هظحل  زا 

رس رد  نیسح  روش  لد ، رد  نیسح  قشع 

ار الب  رغاس  دز  ردام ، ریش  هدروخان 

ار البرک  يارحص  دید ، یم  زان  دهم  رد 

ار خرس ال  يابهص  دیشون ، ریش  رتشوخ ز 

ار الص  نیا  دینشب  تدالو ، هظحل  زا 

ییالب قشاع  وت  ییالو ، هتشک  وت 

ییالبرک ياقس  ییال ، رحب  ناشطع 

تدسوب هک  دبیز 
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ررکم ادخ  ریش  تسد ،

تمان رحب ، جوم  رد  دشخرد ، یم  رشح  ات 

تماک هنشت  تسایرد  یماک ، کشخ  نیع  رد 

تماقم رب  رشح  رد  قاشع ، دنرب  ترسح 

تمالس ایبنا  زا  تدورد ، ایلوا  زا 

وت رکیپ  هب  دشوج  وت ، ردارب  نوخ 

وت ردام  تسارهز  وت ، رس  ات  ياپ  زا 

رشحم هب  ار  وت  تسد  درآ ، تعافش  رهب 

سابع تایح ، بآ  وت ، بل  هنشت  يا 

سابع تاجنلا ، باب  سابع ، دارملا  باب 

سابع تارف ، بآ  تربق ، رود  هدیدرگ 

سابع تادف ، مناج  دومرف ، تادخ  نوخ 

تیور نیسح  يور  تیوخ ، نیسح  يوخ 

تیوک يادگ  مثیم  تیوس ، نیسح  مشچ 

رد زا  ینارب  ار  وا  دراذگ ، یمن  تفطل 

----------

كرابم رحس  بش ، يا  دیشروخ ، حبص ، ماب  يا 

( تدالو ) كرابم رحس  بش ، يا  دیشروخ ، حبص ، ماب  يا 

كرابم رمق  صرق  هراتس ، نماد  رد 

كرابم رگد  سای  تیالو  نبلگ  رب 
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كرابم رهگ  ایرد  كرابم ، رمث  یبوط 

دمآ هار  دیشروخ  دمآ ، هام  دالیم 

دمآ هاپس  ریم  دمآ ، هاچ  فسوی ز 

مالسلا مهیلع  ردیح  نیسح و  ریش  مشاه ، لآ  ریشمش 

***

دینیبب رهگ  فک  رد  ار  تفرعم  يایرد 

دینیبب رمق  صرق  دیشروخ  عولط  زا  دعب 

دینیبب رگد  ریش  ار ، یلع  ادخ  ریش 

دینیبب ردپ  يور  سابع ، يور  هام  رد 

نیا تسا  تبحم  ناج  نیا ، تسا  توتف  حور 

نیا تسا  ترتع  ياقس  نیا ، تسا  تریغ  يایرد 

بشما ار  نسحلاوب  دنداد 
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رگید نیسح 

****

شتسد قرف و  مشچ و  رب  تیالو ، هسوبلگ 

شتسلا هنامیپ  دنداد ، ریش ، هدروخان 

شتسه نیسح  فقو  لوا ، هاگن  رد  دش 

شتسم مشچ  ماج  دش  زیربل ، قوش  کشا  زا 

تشاد وهو  ياه  دهم  رد  تشاد ، وب  گنر و  قشع  زا 

تشاد وزرآ  راگنا  تشاد  وگتفگ  رای  اب 

ردارب ینابرق  ددرگ ، ریش ، هدروخان 

****

هراپهام تسد  رد  هتفرگ ، نینبلا  ّما 

هراتس شمدقم  رد  ناشفیب ، نامسآ  يا 

هراوهاگ هدیدرگ  وا ، رب  رای  شوغآ 

هراشا کی  هب  شمشچ  هتکن ، رازه  دیوگ 

مراد تسد  يور  رس  مرای ، راثن  ناج  نم 

مرابکشا مشچ  نیا  مرارق ، یب  بلق  نیا 

رپ دنز  البرک  رد  محور ، هراوهاگ  زا 

****

تسا ییاون  ین  ياوآ  مدوجو ، ین  ره  رد 

تسا ییادخ  همه  مقشع  ینیسح ، همه  مروش 
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تسا ییادف  مرس ، متسد ، مدوجو ، منت ، مناج ،

تسا ییالبرک  سابع  دننادب ، همه  ملاع 

منیز بیز و  تسا  مخز  منید ، نید و  راثیا 

منیسح قشاع  نم  منیع ، رون  تسا  گرم 

رب رد  حور  وچ  ار  وا  مریگب ، ات  گرم  وک 

****

سابع تسافو  حور  تریغ ، خرس  يایرد 

سابع تسادخ  نوخ  ینعی ، نیسح  نوخ 

سابع تساور  نامرف  ار ، فک  هب  ناج  قاشع 

سابع تساشگ  لکشم  قلخ ، جئاوحلا  باب 

تدابع شا  هدادلد  تداع ، شافو  رهم و 

تداهش هظحل  ات  تدالو ، هظحل  زا 

قشع
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رس رد  نیسح  روش  لد ، رد  نیسح 

****

ار الب  رغاس  دز  ردام ، ریش  هدروخان 

ار البرک  يارحص  دید ، یم  زان  دهم  رد 

ار خرس ال  يابهص  دیشون ، ریش  رتشوخ ز 

ار الص  نیا  دینشب  تدالو ، هظحل  زا 

ییالب قشاع  وت  ییالو ، هتشک  وت 

ییالبرک ياقس  ییال ، رحب  ناشطع 

ررکم ادخ  ریش  تسد ، تدسوب  هک  دبیز 

****

تمان رحب ، جوم  رد  دشخرد ، یم  رشح  ات 

تماک هنشت  تسایرد  یماک ، کشخ  نیع  رد 

تماقم رب  رشح  رد  قاشع ، دنرب  ترسح 

تمالس ایبنا  زا  تدورد ، ایلوا  زا 

وت رکیپ  هب  دشوج  وت ، ردارب  نوخ 

وت ردام  تسارهز  وت ، رس  ات  ياپ  زا 

رشحم هب  ار  وت  تسد  درآ ، تعافش  رهب 

****

سابع تایح ، بآ  وت ، بل  هنشت  يا 

سابع تاجنلا ، باب  سابع ، دارملا  باب 
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سابع تارف ، بآ  تربق ، رود  هدیدرگ 

سابع تادف ، مناج  دومرف ، تادخ  نوخ 

تیور نیسح  يور  تیوخ ، نیسح  يوخ 

تیوک يادگ  مثیم  تیوس ، نیسح  مشچ 

رد زا  ینارب  ار  وا  دراذگ ، یمن  تفطل 

----------

شطعلا بآ  بل  هب  هتخوس  رحب  يا 

( تبیصم ) شطعلا بآ  بل  هب  هتخوس  رحب  يا 

شطعلا بات  رد  وت  بات  مه ز  بآ  يا 

مرح یقاس  یمشاه و  لآ  هام  وت 

شطعلا باتهم  هدش  شطع  زا  خر  ار  ام 

همطاف لآ  شطعلا  يادص  بشما 

شطعلا بآ  رگج  رب  تسا  هدز  شتآ 
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يا هظحل  دننیبب  باوخ  هب  ار  بآ  ات 

شطعلا باوخ  دورن  ناگنشت  مشچ  رد 

مرح رد  ههام  شش  كدوک  هدادن  ناج  ات 

شطعلا باتشب  همطاف  لآ  ياقس 

همطاف نازیزع  دنتسیرگ  سب  زا 

شطعلا باریس  هدش  ناشکشا  ایرد ز 

تیب لها  ياقس  همطاف  ود  لد  رون 

شطعلا بایرد  همطاف  ود  نیا  هب  ار  ام 

----------

تسد رواد  يادخ  تسد  هب  يا 

( حدم  ) تسد رواد  يادخ  تسد  هب  يا 

تسد ربهر  راچ  هدیسوب  وت  زا 

قشع بتکم  رادیاپ  دبا  ات 

تسد ردارب  اب  هداد  لزا  زا 

نیسح باکر  رد  اروشاع  رهظ 

تسد ربمیپ  رب  میدقت  هدرک 

ارهز فسوی  هداد  لد  وت  هب 

تسد ردیح  صخش  هدیسوب  وت  ز 

کشخ بل  اب  رحب  هب  يدرک  زان 

تسد رب  دز  هسوب  تایرد  بآ 
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اروشاع رهظ  هب  رگ  بجع  هن 

تسد ربکا  یلع  دسوب  وت  زا 

منایرگ مشچ  هب  اپ  یهن  رگ 

تسد رتارف  کلف  زا  مرب  یم 

تسیرگ رحب  گنس و  هب  رس  دز  جوم 

تسد رت ، ینک  ناور  بآ  هک ز 

سابع کی  هاپس و  نابایب  کی 

تسد روای  دوب و  مشچ  وت  رای 

رون رگید  دوب  وت  مشچ  هب  هن 

تسد رگید  دنام  وت  مسج  هب  هن 

دیرپ نیسح  هرهچ  زا  گنر 

تسد رکیپ  ار ز  وت  دش  ادج  ات 

تشگ
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ادخ باتک  نوچ  لاماپ 

تسد رکشل  ياپ  ریز  رد  وت  زا 

؟ ریت اب  يدش  اور  تجاح  هچ  زا 

تسد رد  تجئاوح  دیلک  يا 

بنیز يداتفوا و  اپ  وت ز 

تسد رس  رب  داهن  نمشد  نیب 

تکاپ نت  زا  هک  میوگ  هک  هب 

تسد ره  زا  دیسر  یم  اه  مخز 

تناماد هب  بش  زور و  هدز  يا 

تسد ررکم  کلم  سنا و  نج و 

تما تعافش  رب  همطاف 

تسد رشحم  زور  وت  زا  دروآ 

" مثیم  " رس رب  فطل  زا  دوش 

؟ تسد رخآ  ياه  هظحل  یشکب 

----------

مبآ هدرک  وت  بل  غاد  يا 

( تبیصم  ) مبآ هدرک  وت  بل  غاد  يا 

مبآ شونب  ارم  سابع 

مبابک دنک  تشطع  مرُه 

مبارتوب لآ  هدنمرش ز 
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سابع شورخ  رگج  هب  مراد 

سابع شونب  نم  هعرج ز  کی 

مرادن وربآ  مبآ و  نم 

مرارش زا  یهوک  هدش  مجوم 

مراوخریش لفط  هدنمرش ز 

مرارق یب  هنیکس  دننام 

سابع شوج  هب  ما  هدمآ  تخس 

سابع شونب  نم  هعرج ز  کی 

نک اونین  تشد  هب  زاجعا 

نک اور  متجاح  روآ و  تسد 

نکاو هدقع  بآ  هنیس  زا 

نک اود  ار  رحب  لد  مخز 

سابع شوپم  رظن  بآ  زا 

سابع شونب  نم  هعرج ز  کی 

هراتس ار  بآ  وت  کشا  يا 

هدش تسفن  زا  رحب 
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هرارش

هراظن نک  بآ  تبرغ  رب 

هرامه لد  نورد  ونشب ز 

سابع شوگ  هب  ارم  دایرف 

سابع شونب  نم  هعرج ز  کی 

میوزرآ رآرب  هظحل  کی 

میوربآ دزیرب  راذگم 

میوشن تشتآ  هرهچ ز  رگ 

میوگ هچ  همطاف ¬ خساپ  رد 

سابع شود  ممغ ز  رادرب 

سابع شونب  نم  هعرج ز  کی 

: بآ اب  سابع 

مرارش لد  هب  نزم  بآ  يا 

مرابکشا مشچ  هب  دنگوس 

مرای لصو  ماج  هنشت  نم 

مراد راک  هچ  ناور  بآ  اب 

بات یب  هچ  رگا  شطع  متشگ ز 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 

مبارتوب لآ  یقاس  نم 

مبات هن  فک ، هب  دوب  بآ  هن 
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مبابک دنک  یم  وت  جاوما 

مبآ تیب  لها  تلجخ  زا 

بآ موش  شطع  زا  رگ  راب  دص 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 

تسا باتفآ  تسا و  شطع  مرُه 

تسا بابک  شطع  زا  همه  اه  لد 

تسا بابر  هنیس  لصاح  نوخ 

تسا بآ  طحق  همیخ  هب  هک  سب  زا 

بایان کشا  هدید  هب  هدیدرگ 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 

هنیدم لبلب  هلان  زا 

هنیس هب  رو  هلعش  هدش  مهآ 

هنیکس هدید  هدش  اقس 

هنیزح نآ  يولگ  هدیکشخ 

باتهم رتدرز ز  هدش  شگنر 

کی
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بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق 

رس اه  همیخ  هب  نزب  هظحل  کی 

رگنب هلاس  هس  كرتخد  رب 

رپ دنز  یم  همع  نماد  رد 

رخآ هک  نیا  زا  مرگج  دزوس 

باریس وت  زا  تشگن  ههام  شش 

بآ يا  وت  زا  مشونن  هرطق  کی 

----------

مشچ راهب  تنسح  نشلگ  هب  هتخود  يا 

( حدم ) مشچ راهب  تنسح  نشلگ  هب  هتخود  يا 

مشچ راز  هلال  دص  وت  روبع  رد  هچوک  ره 

تسد لوسر ، سیفن  سفن  وت  زا  هدیسوب 

مشچ راگدرورپ  تّجح  وت  رب  هدوشگب 

دنتخود یماما و  راچ  غارچ  مشچ و 

مشچ راهچ  ره  تیدّمحم  ضراع  رب 

منک یمن  اشامت  وت  تماق  لخن  زج 

مشچ رازه  دص  رگا  مرآرب  لگ  غاب  نوچ 

یمشاه ناناوج  هراتس  نوچ  دنراد 

مشچ راسی  نیمیز و  تتعلط  هام  رب 

وت ياپ  هب  مکشا  رهوگ  هرامه  دزیر 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3575 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ راختفا  دوخ  ۀیرگ  هب  نآ  زا  دراد 

تیرکون طخ  زا  متفای  رابتعا  ات 

مشچ رابتعا  یب  ملاعز  ما  هدیشوپ 

مرح مداخ  ملع و  بحاص  اّقس و 

مشچ راگزور  رد  وت  لثم  هدیدن  هللااب 

دنا هدرمش  ناجرم  رهوگ و  رُّد و  رت ز  شوخ 

مشچ راثن  تیاپ  هب  هدرک  هک  ار  کشا  نآ 

ار يادخ  ربص  رهظم  هک  یتسیک  وت 

مشچ رایتخا  یب  هتسیرگ  تمتام  رد 

بآ جوم  هب  ناشطع  هک  هدوبن  سک  وت  زا  ریغ 

مشچ رادغاد  رگج  اب  بآز  دشوپ 

تسیرگ تا  يدیمون  هب  بآ  کشم  هن  اهنت 

مشچ راکشآ  تمغز  ار  مصخ  تسیرگب 
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بل هنشت  لافطا  هب  هاگ  بآ و  هب  یهاگ 

مشچ راوخریش  نآ  ۀمیخ  هب  یتخود  هگ 

لد زوسب  ترسح  شتآ  رد  لد  هب  یتفگ 

مشچ رابب  تلاجخ  کشا  مشچ ، هب  یتفگ 

ریت شیپ  هب  یتفرگ  هک  یئوت  قشاع 

مشچ رای  میدقت  هب  تسد  ود  نداد  اب 

ار تسد  ود  نک  رپس  هک  وس  ود  زا  دمآ  غیت 

مشچ رایب  ار  ادخ  هک  نامک  زا  دمآ  ریت 

تسود راثن  نک  رس  هک  دومع  رس  تشادرب 

مشچ راثن  مناج  نت و  رس ، تسیچ  هک  یتفگ 

تمغ زا  تشگ  نوخ  ۀمشچ  نیسح  مشچ 

مشچ رازراک  رد  وچ  تسد  ود  زا  سپ  يداد 

بآ ياج  هب  رب  مرح  يوس  هب  نوخ  زیخرب و 

مشچ رادم  ردارب  ماک  هنشت  لفط  زو 

تارف يوس  لد  فک  هب  ماج  هک  نیب  زیخرب و 

مشچ راس  همشچ  نوخز  تسار  هنشت  لافطا 

سرپب دوخ  ياهنت  ردارب  زا  زیخرب و 

مشچ رایرهش  نآ  وت  يوس  زونه  دراد 

فرط ره  هب  ار  نایمشاه  هراتس ، نوچ  يا 

مشچ رات  ياه  بش  هب  وت  ضراع  هام  رب 
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نوخ قشع ، نادیهش  مخزز  دکچ  یم  ات 

مشچ راهب  ار  نازخ  کشاز ، دنک  یم  ات 

لد رارق  یب  وت  تبحم  رد  هتسویپ 

مشچ رابکشا  وت  تبیصم  رد  هراومه 

شخبب لد  هدولآ  مثیم )  ) ناج هب  يزوس 

مشچ راگن  تیازع  هب  دنک  لد  نوخ  زک 

----------

سابع ای  نیسح  اپ  ارس  يا 

( حدم ) سابع ای  نیسح  اپ  ارس  يا 

سابع ای  نیسح  ات  وت  ریس 

همه
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سابع ای  نیسح  اب  اج 

سابع ای  نیسح  ای  تنخس 

يا همه  جئاوحلا  باب  وت  مه 

يا همطاف  ود  لد  غارچ  مه 

تسا یلع  هام  وت  خر  باتفآ 

تسا یلع  هار  تسخن  زا  وت  هار 

تسا یلع  هاگن  وت  يوزاب  ود  هب 

تسا یلع  هاگ  هسوب  وت  مشچ  تسد و 

ار همطاف  ود  لد  تمشچ  هدرب 

ار همقلع  هراوهاگ  رد  هدید 

وت نماد  هب  کلم  لیخ  تسد 

وت نت  رد  تسادخ  نوخ  حور 

وت نشوج  ياه  هقلح  نت  مخز 

وت نمیا  روط  وت  هاگلتق 

یساسحا مهف و  كرد و  زا  رترب 

یسابع هک  ار  وت  مناوخب  هچ 

ینم بان  رعش  نیماضم  وت 

یندب رد  حور  وچ  ار  افو  وت 

ینمجنا هام  مزب ، ره  هب  وت 

ینسح ای  نیسح  ای  یلع  وت 
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تسا وت  قیال  دارملا  باب  مان 

تسا وت  قشاع  نیسح  یتسه  هک  ره 

تمرح رب  مالس  درآ  هبعک 

تمدق ره  راثن  ملاع  ناج 

تمغ کشا  تسایبنا  رهوگ 

تملع هیاس  ریز  ادهش 

سانلا ریخ  صخش  هک  یتسه  هک  وت 

سابع ای  تادف  مناج  تفگ 

ییایرد وت  هنشت و  اه  بآ 

ییالوم وت  هدنب و  ناورسخ 

ییاقس وت  يرادملع و  وت 

ییارهز زیزع  زیزع  وت 

تساسفناو زور  هک  رشحم  زور 

هدید وت  تسد  ود  رب 
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تسارهز

نیسح رارق  یب  هراوهگ  يا ز 

نیسح رایتخا  رد  تناج  لد و 

نیسح رانک  اجک  ره  يرضاح 

نیسح راثن  ترس  مشچ و  تسد و 

دوب همقلع  تسخن  زا  تمرح 

دوب همطاف  وت  رئاز  نیلوا 

سابع يرکشل  رادملع  وت 

سابع يردیح  ریشمش  ریش و 

سابع يرفعج  هک  ای  يا  هزمح 

سابع يردارب  يادف  وت 

نیسح يادف  دوخ  ناج  ینک  ات 

نیسح يارب  ار  وت  ردام  داز 

ییابیز وت  خر  زا  لجخ  يا 

ییارهز ياه  هلال  یقاس 

ییایرد مشچ  کشخ و  بل  اب 

ییاقآ لالج و  نیا  زا  یهز 

تبات بت و  نانچ  اب  بجع  هن 

تبآ دهد  ایبنالا  متاخ 

یتسا نیسح  روای  طقف  هن 
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یتسا نیسح  رد  تقیقح  رد 

دناوت هار  كاخ  قشع  بدا و 

دناوت هاپس  کلم  سنا و  ّنج و 

دنگوس تا  هدید  ود  کشرس  هب 

دنگوس تا  هدیقع  مارم و  هب 

نک مبابک  تمغ  رارش  رد 

نک مباطخ  نتشیوخ  مثیم 

----------

نم ساّبع  نم  ساّبع  نمچ  رد  هتفخ  ورس  يا 

( حدم  ) نم ساّبع  نم  ساّبع  نمچ  رد  هتفخ  ورس  يا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نت  هراپ  دص  ۀتشک  يا 

همطاف دوخ  ردام  اب  همقلع  رد  مدمآ  نم 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نزب  یفرح  اشگ  یمشچ 

تنشوج ياه  هقلح  زا  تنت  مخز  نوزف  هتشگ 

نم ساّبع  نم  ساّبع  ندب  نیز  هدنامن  يزیچ 

دعب
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مرتخد مشچ  ود  دیرگ  مرح  ياّقس  وت  زا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نمجنا  عمش  وچ  دیرگ 

مرغصا کشخ  ياه  بل  مرح  رد  یماک  هنشت  زا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نخس  مه  وت  اب  هدیدرگ 

ناور بآ  ندوب  اب  ناگ  هنشت  بل  یقاس  يا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نهد  رد  نوخ  ارچ  يراد 

دنکفا اپ  زا  وت  رجه  دنز  شتآ  لد  هب  تغاد 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نطو  رد  ار  نینبلا  ّما 

ترتهب لگ  زا  مادنا  ترجنخ  ریت و  مخز  زا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نهریپ  نوچ  یکی  هتشگ 

نیبج نوخ  زا  وت  لسغ  نینهآ  دومع  اب  دش 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نفک  تنابایب  كاخ 

منک ادیپ  ار  وت  تسد  منک  ارحص  بناج  ور 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نرتسن  گرب  وچ  میوب 

« تمثیم  » روش زوس و  اب  تمغ  حرش  نداد  زا 

نم ساّبع  نم  ساّبع  نزحلا  تیب  هدش  ملاع 

----------

تماق تسار  هشیمه  ورس  يا 

( حدم  ) تماق تسار  هشیمه  ورس  يا 

تمایق تتماق  ۀیاس  يو 
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لسوت تتیانع  هب  ار  ناج 

تماقا تتیالو  هب  ار  لد 

خر ۀحفص  هب  تمخ  يوربا 

تماقتسا سرد  هللا  مسب 

دیواج تساوت  غیت  ۀیاس  رد 

تماما تّوبن و  دیحوت و 

زاغآز هدرب  يادخ  ریش  زا 

تماما تعاجش و  ثاریم 

وت یلئاصخ  ادخ  يدبع و 

وت یلئاضفلاوبا  سابع و 

ترادغاد قشع  ۀنیس  يا 

ترارق یب  لاصو  بلق  يو 

قح تجح  راچ  ۀسوب  لگ 

تراب رازه  نیبج  تسد و  رب 

لوُّحم ناگنشت ، یئاّقس 
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ترابکشا مشچ  هب  تسد ، زا 

یسیع رازه  دص  رورپ  ناج 

تراذع رب  هتسشن  هک  يدرگ 

ناناج راثن  ناج  رس و  يدرک 

تراثن نایناهج  ناج  يا 

داد وربآ  قشع  هب  وت  نوخ 

داد وضو  ار  داهج  راسخر 

مشاه لآ  هام  وت  يور  يا 

مشاه لآ  هانپ  تشپ و  يا 

تلاثم یب  لامج  سمش  رب 

مشاه لآ  هاگن  هتسویپ 

تیور غارچ  بش  تملظ  رد 

مشاه لآ  هار  رگنشور 

دیّما حبص  وت  مدق  ات  رس 

مشاه لآ  هایس  ماش  رد 

شود رب  کشم  هشیمه  ياّقش 

مشاه لآ  هاپس  رادرس 

شود رب  کشم  هاپس و  رادرس 

شومارف دنک  اجک  خیرات 

تداشر تتماق  ۀیاس  يا 
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تدایس تمدقم  هب  هداتفا 

ردام نیسح ، رس  درِگ  رب 

تدالو بش  ار  وت  هدنادرگ 

يزاب قشع  نیسح ، يوک  رد 

تدابع نیرتهب  وت  رهب  دش 

یگرزب تکچوک  هدنب ، رب 

تدارا رس  ورف  هدروآ 

شوغآ رد  تردارب  هتفرگب 

تداهش تدالو و  ماگنه 

یتشگن ادف  شمدق  رد  ات 

یتشگن ادج  وا  زا  هظحل  کی 

درادن رس  هک  ره  وت  كاخ  رب 

درادن رب  كاخ  لد  زا  رس 

هدربن هر  مهو  وت  يوک  رد 

درادن ربخ  سک  وت  هاج  زا 

ارهز باتفآ  ود  نیب  رد 

درادن رمق  یلع  وت  لثم 

وزاب تسد و  هب  وت  وچ  هسوبلگ 

درادن رت  هنشت  بل  وت  زا 

ینیملاع غارچ  مشچ و  وت 
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ینیسح همه  مدق  هب  ات  رس 

نوخ کشرسز و  یکشم 
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تشود هب 

تشورخ زا  رپ  تفص  رحب  لد ،

لافطا يارب  يرب  بآ  ات 

تشون دوب  ریت  رس  شین 

تمشچ هب  ناگنشت  مغ  کشا 

تشوگ هب  ناگتسخ  لد  هآ 

بکرم هب  یمه  يدز  زیمهم 

تشوک تخس  دنلب و  مزع  اب 

همیخ يوس  بآ  ندرب  رب 

تشوت ناوت و  همه  فرص ، دش 

تتسد ود  ره  داتف  هک  نآ  اب 

تتسه دوب  هک  يدز  دنخبل 

بآ رد  هنشت  هداهن  اپ  يا 

بآ رگجنوخ  وت  بل  دای  يا 

شتآز يا  هرارش  تشگ  یم 

بآ ربخ  تلد  زا  رگ  تشاد  یم 

وت نوچ  هک  ما  هدینشن  اّقس 

بآ رب  بآ  هنشت  بل  دزیر 

دولآ لِگ  دش  مرش  تّدش  زا 

بآ رظن  تا  هرهچ  هب  درک  ات 
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دوب تا  هنشت  ماک  هب  دنگوس 

بآ رت  هنشت  وت  رب  وت  ماک  زا 

دش نوچ  تارف  تمغز  یناد 

دش نوخ  وت  رب  بآ  لد  یتح 

كاخ رب  بآ  تخیر  هک  سوسفا 

كاخ رگجنوخ  تشگ  وت  کشاز  و 

دوب ناگنشت  دیما  هک  یبآ 

كاخ رد  تفر  وت  يوزرآ  اب 

نوخ دوخ  کشاز  یکی  دروخ  یم 

كاخ رس  هب  مغز  یکی  تخیر  یم 

بآ مد  هب  مد  کشمز  تخیر  یم 

كاخ رتشیب  بآز  تخوس  یم 

ددرگ هک  ما  هدینشن  زگره 

كاخ رو  هلعش  بآ  شزیر  اب 

تخورفارب تا  هلانز  كاخ  مه 

تخوس تیدیماان  هب  بآ  مه 

مشچ رظن  شدتفا  وچ  بآ  رب 

مشچ رتشیب  وت  مغز  دیرگ 
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لد رب  هرارش  هدز  وت  زوس 

مشچ رهز  ناور  هدش  وت  نوخ 

وت نوچ  هک  ما  هدینشن  قشاع 

مشچ رپس  دنک  الب  ریت  رب 

يدیشک نورب  دوخ  يوناز  اب 

مشچ رد  ياج  تفرگ  هک  يریت 

مرآرد شا  هساکز  هک  دیاب 

مشچ رگا  وت  هب  دوشن  نایرگ 

نم تداع  هتشگ  وت  هب  هیرگ 

نم تدابع  نیرت  بوبحم 

دیوگب ردپ  دزس  وت  حدم 

دیوگب ربمایپ  ارهز و 

دشابن بجع  مسق  هللااب 

دیوگب رسپ  تا  همطاف  رگ 

نودرگ هک  دزس  ار  وت  راسخر 

دیوگب رمق  نایمشاه  رب 

دسانش کلم  ار  وت  هاج  نوچ 

؟ دیوگب رشب  ار  وت  فصو  نوچ 

نک یتیانع  دوخ  مثیم )  ) رب

دیوگب رتشیب  وت  حدم  ات 
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مزاس زوس و  هدوب  وت  فصو  اب 

مزارفرس وت  مغ  راد  رب 

----------

یلع لامک  رحب  رهگ  يا 

( حدم ) یلع لامک  رحب  رهگ  يا 

یلع لالج  ردق و  نایع  وت  زو 

وت هار  ةدشمگ  ادعس  يا 

وت هاج  روخ  هطبغ  ادهش  يو 

تمد زا  حیسم  ناج  دص  ود  هدنز 

تملاع رس  هب  تیانع  تسد 

تا یئاقآ  تزع و  ادهش  رب 

تا یئاقس  ۀنشت  یلع  لآ 

تشرس وکین  يوناب  نآ  تردام 

تشهب نانز  ياهلد  ۀلبق 

دنک تیادف  هک  ات  ار  وت  هداز 

دنک تیادخ  نوخ  شکشیپ 

وشگ یم  تخر  هام  رب  وچ  هدید 

دوب هتسهآ  همزمز  نیا  شبل  رب 

نیع رون  لد و  غاب  رمث  یک 

نیسح يادف  راب  دص  وت  ناج 
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بش هچ  رگ 
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منک تیاعد  زور  و 

منک تیادف  هک  ات  تمرورپ 

هتخوس لد  ردام  ۀمزمز 

هتخورفارب هلعش  وا  لد  زک 

یکدوک زا  وت  شوگ  رُد  دوب 

یکدوک زا  وت  شوه  رسز  درب 

دیرپ یم  مد  همه  تقشع  ریاط 

دیسر ینیسح  روشاع  بش  ات 

تشونرس بش  روشاع و  ۀلیل 

تشهب میحج و  نیب  یسب  قلخ ،

رس كرت  بلط  رد  نایتنج 

رز میس و  سوه  ار ، نایخزود 

شورخ ناج  رب  هدز  شخرس  رز  نآ 

شود رابرس  هدش  شزبس  رس  نیا 

دوب ران  زا  تنج و  زا  همزمز 

دوب رادلد  یپ  نیا  لد  یپ  نآ 

راد هدنز  بش  ةدید  ار  وت  دوب 

راگدرک مرح  ساپ  هب  زاب 

فرش رحب  رهوگ  يا  یتشاد 

فک هب  رس  رگج  هب  نوخ  خر  هب  کشا 
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رون تایآ  رهظم  يا  یتفای 

رودز یهایس  تخات  یم  وت  يوس 

شیک رفک  رس و  هریخ  یلد  هریت 

شیپ هب  تدناوخ  دمآ و  شیپ  وت  يوس 

نخس شدوب  وت  ناوخا  وت و  اب 

نم تُخا  ونب  دنیاجک  تفگ 

تساجک نابات  هم  ار  نینب  ّما 

تساجک نامثع  رفعج و  اجک  نوع 

دارمان نآ  وت  ناوخا  وترب و 

دایز نبا  همان ز  ناما  تشاد 

يا هداز  انز  همان ، ناما  تشاد 

يا هدازآ  ةداز  يولع  رب 

بیرف رسارس  همان ، ناما  طخ 

بیبح اب  متس  همان ، ناما  مکح 

نیملاع فرش  يا  ار  وت  تساوخ 

نیسح يوک  رس  زا  دنک  رود 

یتخود رظن  هکمان  ناما  هب  نوچ 
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یتخوس دوخ  تریغ  ررش  رد 

شوج هب  دمآ  تا  یهللادی  نوخ 

شورخ لد  زا  يدز  ایرد  لد  نوچ 

اهریت فده  تناج  نت و  یک 

اهریشمش ۀمعط  تلد  تسد و 

تا هماک  دوخ  یلاو  وت و  هب  فا 

تا همان  ناما  هب  نیرفن  تنعل و 

ادخ بزح  رسفا  مدش  هک  نم 

ادج ارهز  ةداز  زا  موش  یک 

ریسا یسفن  رد  ژا  فک  هب  دوخ 

ریما ددرگن  وت  ریسا  هک  ور 

بش هریت  نآ  رد  حبص ، رظتنم 

بلب ناج  فک و  هب  رس  ار  وت  دوب 

تفات هدنزورف  دیشروخ  هک  حبص ،

تفاکش تملظ  لد  شرون  ةزین 

دش راب  ررش  گنج ، ۀقئاص 

دش راصنا  تماق  نیمز  شقن 

كاچ كاچ  ناشرکیپ  نایمشاه 

كاخ ناماد  هب  هتفخ  نوخ  میرد 

وت دوب و  الو  زیخالب  مزب 
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وت دوب و  الب  يابهص  یقاس و 

گنس قاتشم  هدمآ  تا  هنیآ 

گنت هنیس  دش و  ریگولگ  ضغب ،

دوب تاناوت  تسد  هپس  تشپ 

دوب تالاب  دق و  رب  مرح  مشچ 

يدز ردارب  راسخر  هب  هسوب 

يدز رکشل  هب  یتشگ و  هقئاص 

باتش اب  يدش  يدومن و  هلمح 

بآ يایرد  دراو  نوخ  می  زا 

دید وت  هار  رس  ار  دوخ  هک  بآ 

دیشک تلجخ  وت  ناشطع  بل  زا 

تفرگ لگ  تخر  رادیدز  بآ 

تفرگ لسوت  تسد  تیوس  جوم ،

رس هب  ات  اپ  هتخوس  شطعز  یک 

رت هنشت  وت  بل  زا  وت  هب  بآ 

تبت بات و  شتآ  زا  متخوس 

ات
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تبل زا  ملجخ  رشحم  فص 

لد زوس  اب  وت  جوم و  مزب  نم 

لجخ رغصا  ةدیکشخ  بل  زا 

دنتخادنا مشتآ  رد  مبآ و 

دنتخاس میوربآ  یب  هک  هآ 

وربآ بآ  هب  زاب  یهد  وت  ات 

ولگ نکرت  روآ و  بآ  هب  يور 

الب یئوگب  زاب  الب  هب  ات 

دوب ال تبل  هب  ایرد  خساپ 

یتخورفا ررش  ایرد  لد  رد 

یتخوس يدش  بآ  يدش  عمش 

درس بآ  يا  مشتآ  ینز  هچ  زک 

دربن رد  ام  هدروخ ز  نیمز  سفن ،

تسیچز ندیرد  هنیس  تنم  شیپ 

تسین بآ  نم  دصقم  نزم  جوم 

ما يداو  نیا  رد  هنشت  رگج  هک  نم 

ما يدازآ  مراثیا و  ۀنشت 

مدمآ تایح  رضخ  ربز  نم 

مدمآ تارف  يوس  رگا  هنشت 

منک رت  ولگ  هک  ات  ما  هدمان 
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منک رس  نت و  كرت  ما  هدمآ 

شوپ مشچ  شکب ، ياپ  وشب ، تسد 

شومخ ددرگن  وت  اب  نم  شتآ 

سوه رارش  تسین  نم  هلعش ،

سب تسا و  قشع  شتآ  زا  نم  بآ 

يدز ایرد  لد  رد  شطع  ماج 

يدز اپ  سوه  نوناق  رس  رب 

نوخ قرغ  تلد  بآ و  زا  رپ  کشم 

نورب ایرد  لد  زا  يدش  هنشت 

دنتخات وس  همه  زا  نایرکشل 

دنتخادنا وت  ریگ  ملع  تسد 

دوب کشا  رپ  وت  نیب  ادخ  مشچ 

دوب کشم  رپس  تگنت  ۀنیس 

تخیر کشم ، رب  وچ  دروخ  ودع  ریت 

تخیر کشا  وت  یمولظم  هب  کشم ،

ریس تشگ  ندب  تزیزع ز  ناج 

هدید
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ریت رهب  زا  یتخود  هر  هب 

تسشن تکاپ  ةدید  رب  هک  ریت 

تسد هب  يرآ  رد  هک  تدوبن  تسد 

اپز يرآ  رد  هک  ات  شا  یتساوخ 

انشآ دومع  وت  قرف  هب  تشگ 

كاخ شقن  نیزز  تشگ  تدق  ورس 

كاچ كاچ  تلد  وچ  مه  تندب  دش 

َمبَا ُّما و  نم و  تیادف  هب  يا 

مبش زور و  شوخ  رکذ  وت  حدم 

مادم مدوب  وت  ناوخانث  هک  نم 

ماش حبص و  بش و  زور و  هم و  لاس و 

تسالب تسا و  بَرُک  مبیصن  هچ  زا 

تسالببرک هر  میور  هب  هتسب 

نک زاجعا  همطاف  رسپ  يا 

نک زاب  ناگمه  يور  هب  هار 

نیع رون  ار  همطاف  یلع و  يا 

نیسحلا برک  ِفشاک  ای  فشکا 

ماوت ياپز  هداتفا  مثیم ) )

ماوت يالب  برک و  ۀتفیش 

----------
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ساّبع ریما  ار  قح  رکشل  يا 

( حدم  ) ساّبع ریما  ار  قح  رکشل  يا 

سابع ریظن  یب  نادیهش  رد  يو 

تدالو ۀلیل  رد  قح  ریش  يا 

سابع ریش  هدومرف  ار  وت  مان 

ردام كاپ  ناماد  رد  هدیشون 

سابع ریش  ياج  ار  الب  ماج 

دازآ تیور  قوش  اب  سفق  زا  ناج 

سابع ریسا  تفلُز  مَخ  رد  لد 

ارهز زیزع  تسد  رد  وت  تسد 

سابع ریدغ  دیع  روآدای 

هدرک لاح  هناتسم  نوخ  مزب  رد 

سابع ریت  ریشمش و  هزین و  اب 

وت زا  دنتخومآ  ناگدازآ 

سابع ریذپلد  تیب  هفرط  نیا 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

راثیا قشع و  يا 
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وت ةدیرفآ 

وت ةدیپط  نوخ  رد  لمسب  لد 

دیحوت مشخ  ریشمش  يزیرنوخ 

وت ةدیشک  يوربا  غیت  زا 

هداهن ادخریش  یسابع و 

وت ةدید  تسد و  رب  اه  هسوبلگ 

ملاع دوب  تسه و  زا  لزا  زور 

وت ةدیزگرب  تداهش  قشع و 

هدیشک نیمز  رب  تریغ  ریوصت 

وت ةدیکچ  یناشیپز  ِنوخ 

ندوب نیسح  اب  لتقم  دهم و  رد 

وت ةدیا  طخ و  مارم و  یشم و 

هتشون زجر  نیا  خیرات  بلق  رب 

وت ةدیرب  يوزاب  نوخ  زا 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

وت تداع  هّللاراث  قشع  يا 

وت تداهش  زا  دیحوت  هدنز  يو 

راثیا زامن  زور  نوخ  جاوما 

وت تدابع  خرس  ةداجس 
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رشحم زور  حبص  ات  یگدازآ 

وت تدارا  ضرع  بلب  دراد 

يدیهش ره  رشح  رد  درب  ترسح 

وت تداعس  دجم و  تّزع و  رب 

ایردب یتخیر  فک  زا  هک  یبآ 

وت تدایس  رب  دراد  رارقا 

تسا یئالبرک  اروشاع و  هک  اج  ره 

وت تداشر  سرد  زا  تسا  یّطخ 

ندناوخ هشیمه  دیاب  ار  تیب  نیا 

وت تدالو  نشج  بش  یتح 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

مشچ ردپ  تضراع  رب  دنکفا  ات 

مشچ رسب  رس  هدیدرگ  لگ  غاب  نوچ 

دراد هرامه  ینیسحلا و  سمش 

مشچ رمق  تینارون  ضراع  رب 

هداهن ادخ  مشچ  ادخ ، تسد 

مشچ رب  هاگ  هسوب  تتسدب  یهاگ 

قح تعافش  رب  رشحم  يادرف 

دراد وت  تسد  رب 
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مشچ ربمایپ 

رکیپ ادج ز  تتسد  دش  هک  يزور 

مشچ رد  تسب  هقلح  تقوش  دنخبل 

سابع هک  رس  تسد و  لباق  هچ  یتفگ 

مشچ رب  هدیرخ  ار  تبحم  ریت 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

تفگ رمق  ار  وت  يور  ارچ  نودرگ 

تفگ رتبوخ  هام  زا  ار  وت  دیاب 

ارهز هکنیا  زا  دیلاب  نینّبلا  ما 

تفگ رسپ  ار  وت  اروشاع  زور  رد 

تدالو بش  زا  شیپ  ار  وت  حدم 

تفگ ردپ  البرک  ناتساد  رد 

تیالبرک نیّفص و  ۀهبج  رد 

تفگ رگد  يردیح  نیسح و  نمشد 

مناوخب کلم  ایآ  ار  وت  مان 

تفگ رشب  کلم  کشر  يا  دیاب  ای 

ار نخس  نیا  داب » تیادف  مناج  »

تفگ ربمایپ  طبس  وت  هب  اهنت 

درک رس ، تسد و  هک  سکنآ  ییوت  اهنت 
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تفگ رپس ، نانمشد  غیت  شیپ  رد 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

درک يرتسگ  رون  تیور  هام  ات  -

درک يرتخا  بات و ، زا  تفر  دیشروخ 

داد ینشور  هّللا  نیع  هب  تمشچ 

درک يربلد  هّللا  هجوز  تیور 

ارهز زیزع  رب  یمالغ  يدرک 

درک يردام  وت  نیلابب  ارهز 

يدناوخ نیسح  دبع  ار  شیوخ  وت 

درک يردارب  راهظا  وت  رب  وا 

ار ناگنشت  هک  مزان  ار  وت  مشچ 

درک يرغاس  بآ  ياجب  نوخ  اب 

دش ادج  تتسار  تسد  هکنآ  اب 

درک يردیح  زاجعا  تپچ  تسد 

تمایپ زا  راثیا  رگنس  رد 

يربهر تیب  نیا  ار  لسن  ره 
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درک

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

هدیرپ یگنشت  زا  گنر  اقس و 

هدید ود  زا  يراج  شبآ  يایرد 

هتسکش نیبج  نوخ ، زا  نوگ  هلال  نت 

هدیرب ندب  زا  تسد  هنشت و  بل 

هداهن رسب  ار  تداهش  غیت 

هدیرخ ناجب  ار  ّتبحم  ریت 

يزارفرس جوا  رد  فک و  رب  ناج 

هدیشک ناکدوک  کشاز  تلجخ 

هتفرگ ام  مشچ  زا  کشا  يایرد 

هدیکچ تیوزاب  زک  نوخ  هرطق  ره 

هتسشن ندب  رب  تغیت  مخز  ره 

هدینش تبل  زا  یقشع  کیّبل 

مراد تسود  وت  کشخ  رجنح  زا 

هدیصق دص  رتهب ز  ار  تیب  نیا 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

يدرک باضخ  نوخ  زا  خر ، هام  ات 
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يدرک باتفآ  يادف  ار  دوخ 

تساوخ یم  بآ  وت  ياه  بلز  ایرد 

يدرک باوج  ار  ایرد  وت  هّللاب 

تهآ يدز ز  شتآ  ار  رحب  مه 

يدرک بآ  مرش ، زا  ار  بآ  مه 

بآ رب  دوب  هتسب  اهناج  هک  يزور 

يدرک باختنا  ار  یگنشت  وت 

نوخ شتآ و  نیب  زا  بآ  هدروخان 

يدرک باتش  همیخ  نتفر  رب 

مشچ لگ  زا  يدناشفا  کشا  ردقنآ 

يدرک بالگ  قرغ  ار  کشم  ات 

داتفا تسود  ياپ  رد  نت  تتسد ز 

: يدرک باطخ  نمشد  رکشل  اب 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

منینزان مشچ  نیا  مصخ  ریت  نیا 

منینهآ زرگ  نیا  رس  قرف  نیا 

تسود رب  هیده  هدید  ددرگ  هک  دیاش 
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منیبج دنکشب  مهرد  هک  دشاب 

دنیشن ورف  نوخ  اب  هن ، بآ  اب 

منیشتآ بلق  ياه  هلعش  نیا 

تسا ینیسح  یلع ، هدیسوب  هک  یتسد 

منیا نم  نتز  ددرگ  ادج  مریگ 

دیدنبب رس  نوخ  اب  ارم  مشچ 

منیبن ار  هنیکس  ۀیرگ  ات 

مراسی زا  دزیر  ناج  رب  هلعش  رگ 

منیمی زا  دیآ  نت  رب  غیت  رگ 

مراک تسا  یلع  لآ  یئاقس 

منید تسا  یلع  نبا  نیسح  قشع 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

تسا بآ  بآ  دایرف  اه  همیخ  رد 

تسا بابک  یگنشت  زوس  اهلد ز 

كاخ رب  هداتفوا  یهام  ۀشوگ  ره 

تسا باتفآ  رد  نازوس  يرتخا  ای 

هنیکس ةدید  رد  رگج  نوخ 

تسا بابر  خر  رب  تلاجخ  کشا 

دنادن سک  تسا و  شوماخ  ههام  شش 
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تسا باوخ  هک  ای  هراوهگ  رد  هداد  ناج 

مهاوخن رس  مشچ و  ناج و  تسد و  نم 

تسا بآ  هرطق  ود  نیا  مدیما  اهنت 

دنزیرن ار  بآ  دنزیرب  منوخ 

تسا بآ  بآ  هعرج  کی  رب  هک  لد  سب 

نم بهذم  نید و  مارم و  یشَم و 

تسا بارتوب  دالوا  زا  تیامح 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

مرای لاصو  ماج  ۀنشت  نم 

مرارش دنز  لد  رب  یگنشت  نیا 

منورد زا  شتآ  دزیخ  هکنآ  اب 

مرایبآ یحو  ياه  هلال  رب 

متیبلها ياقس  مراد و  رس 

مراختفا ییاقس  نیا  هدیدرگ 

زورما هتفرگ  ییاقس  روتسد 

مشچ مه  نم  تسد  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3608 

http://www.ghaemiyeh.com


مرابکشا

مناسر یم  همیخ  رد  ار  بآ  ای 

مراذگ یم  بآ  يور  هب  ناج  ای 

مکاچ كاچ  مسج  نیا  اهغیت  يا 

مرادغاد بلق  نیا  اهریت  يا 

قرغ موش  رگا  نوخ  رد  اپب  ات  رس 

مرادن رب  شیوخ  ماما  زا  تسد 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

يرامش یب  هدید  رهپس  زا  شود 

هراتس متخیر  یم  متخوس  یم 

نالفط يارب  مدرک  یم  هیرگ  نم 

هراوخریش لفط  يارب  نالفط 

بآ زا  یلاخ  ماج  اب  یکدوک  ره 

هراشا اب  داد  یم  شطع  حرش 

نینوخ کشا  هدیراب  نآ  مشچ  زا 

هراوشوگ هدیزرل  نیا  شوگ  رب 

یّظلت دنک  رغصا  نم و  اقس 

هراوهاگ نیب  رد  یگنشت  زا 

دیئایب اهریت  يا  اه  غیت  يا 
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هراپ هراپ  دیزاس  ارم  بلق 

نوخ شتآ و  جوم  رد  ناوخب  مثیم » »

هرامه نم  لوق  زا  ار  تیب  يا 

ینیمَی اومتعطق  نا  هّللا  و 

ینید نَع  ًادبَا  یماُحا  ّینا 

----------

لضفلاابا رادرس  رس و  ار  قح  رکشل  يا 

( حدم  ) لضفلاابا رادرس  رس و  ار  قح  رکشل  يا 

لضفلاابا راکیپ  فص  رد  یلع  تسد  يو 

تکاپ نت  رد  یلع  نب  نیسح  نوخ  مه 

لضفلاابا راثیا  رکیپ  رد  وت  حور  مه 

دیشروخ هس  هام  همطاف ، ود  هناحیر 

لضفلاابا رارک  ردیح  لد  مارآ 

هدید هک  مالسا  شترا  رد  وت  دننام 

لضفلاابا رادملع  اقس و  هدنامرف و 

کیرات بش  ام  یمشاه و  ینب  هام  وت 

لضفلاابا راخ  ام  یسابع و  هلال  وت 
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یتسه همطاف  رسپ  برک  فشاک  مه 

لضفلاابا رای  ار  همطاف  ینب  لیخ  مه 

تبون هس  یس و  دص و  هدرک  دوخ  تجاح  رب 

لضفلاابا رارکت  وت  مان  یلد  هتسخ  ره 

ارهز فسوی  رب  هدش  تیالو  رصم  رد 

لضفلاابا رازاب  همقلع  يرتشم و  وت 

تداهش راثیا و  تریغ و  بدا و  قشع و 

لضفلاابا رارقا  تا  ییاقآ  هب  دندرک 

ینیسح راتفرگ  شیوخ و  زا  يا  هتسر  وت 

لضفلاابا راتفرگ  وت  قشع  هب  دنقلخ 

هدنخ وت  مخز  دنز  نایرگ و  وت  رهب  ام 

لضفلاابا رابررش  ریشمش  هب  هتسویپ 

تسوت رظتنم  مرح  هب  هنیکس  زیخرب 

لضفلاابا راسخر  هب  کشا  فک و  هب  شماج 

هلاس هس  لفط  هدش  بآ  شطع  زوس  زا 

لضفلاابا راز  مرح  هب  دیرگب  راذگم 

يرادن تسد  نت  هب  دننیبب  هک  نآ  ات 

لضفلاابا رادرب  همقلع  زا  رس  هظحل  کی 

يریسا هب  يربک  بنیز  دور  راذگم 

لضفلاابا رآ  نورب  تسد  یلع ،  تسد  يا 
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تمشچ هب  ریت  هدز  هک  ینیسح  مشچ  وت 

لضفلاابا رادیب  وت  مشچ  مرح  رود  يا 

تساهنت همقلع  رد  وت  كاپ  نت  هتفگ  یک 

لضفلاابا راوز  همطاف  ار  وت  هدیدرگ 

تیازع کشا  هدش  هک  ار  ام  لد  نوخ 

لضفلاابا رادیرخ  دنا  نیسح  ارهز و 

" مثیم  " هدید یمد  کشخ  دوش  راذگم 

لضفلاابا رایسب  وت  هب  میرگب  هک  یمشچ 
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----------

وت تسد  يادگ  ملاع  همه  يا 

( حدم ) وت تسد  يادگ  ملاع  همه  يا 

وت تسد  ياطع  ایرد  دص  ود  يو 

ادخ تسد  یلع ، تسد  ّقح ، تسد 

وت تسد  ياوس  یتسه  رد  تسین 

تبل غاد  هنشت ي  بل  اهبآ 

وت تسد  ياج  باریس  اه  جوم 

لجخ تنوخ  زا  رپ  مشچ  زا  گشا 

وت تسد  يارب  زا  نایرگ  کشم 

تبکرم رود  هدیدرگ  اه  جوم 

وت تسد  ياپ  هب  نایرگ  اه  بآ 

یملاع ياشگ  لکشم  دوخ  هچ  رگ 

وت تسد  ياشگ  لکشم  دش  غیت 

تساهدایرف مدمه  تمایق  ات 

وت تسد  يادص  یب  ياه  هلان 

همقلع رد  وت  ياّقس  یفطصم 

وت تسد  يازع  بحاص  همطاف 

نوخ يایرد  تمتام  رد  همقلع 

وت تسد  يالبرک  دش  البرک 
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كاخ هب  يداتفا  تسد  یب  نت  اب 

وت تسد  يادف  ملاع  همه  يا 

درک هدنز  ار  یلع  وفعلا  گناب 

وت تسد  ياعد  بش  تونق  رد 

نیسح ارحص  نآ  رد  مدید  یم  شاک 

وت تسد  ياجک  رب  دز  یم  هسوب 

نیسح ياهبل  ياج  مرادن  کش 

وت تسد  ياه  مخز  يور  دنام 

نیسح ياهبل  ياج  تسد ، ياهب  اب 

وت تسد  ياه  مخز  يور  دنام 

يدش نید  رای  تسد ، ياهب  اب 

وت تسد  ياهبنوخ  دش  ادخ  ات 

دندز تتسد  رب  هسوب  تّجح  راچ 

وت تسد  يانث  مثیم »  » دنک نوچ 

----------

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو  رد  لیوط  رحب 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تدالو  رد  لیوط  رحب 

لوا دنب 

، نآرق هم  ترتع ، هم  نابعش ، هم  زا  دیسر  وچ  موس  بش 

هچ
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هرابکی همطاف  ِرسپ  لامج  ِدیشروخ  هک  دوب  يرحس  كرابم 

ِهام نآ  یپ  نابعش ، مراچ  بش  هک  نیب  بدا  دیشخرد ،

هب راثیا ، تریغ و  فرش و  جرب  تشگ ز  نایع  هدنزورف 

ترضح نینب   ِ ما ِهم  راداد ، تجح  نآ  یلع  تیب 

ریش نامه  تسا  نیا  هک  تفگ  اضق  رادملع ، سابع 

لیخ هب  تسا  نیا  هک  تفگ  ردق  رارک ، ردیح  یلع  ِناشورخ 

؟ نیا تسا  کلم  ای  رشب  تفگ  کلف  رالاس ، رورس و  ادهش 

لد مشچ و  افص  دیشخب  هک  راسخر  لگ  نیا  زا  یهز 

.ار افص  لها 

مود دنب 

داب ترهگ  الوت ! رحب  فدص  الوم ! مود  ۀمطاف  يا  هله 

رمق تبان  ةویم  دوب  هک  تیالو ، لخن  نآ  یئوت  كرابم !

، كرابم داب  ترمث  تیانع ، يایرد  رُد  تیاده ، جرب 

! كرابم داب  ترسپ  یمارگ  ِراسخر  ِلگ  كرابم ! داب  ترمق 

ۀلالو وت  هب  تیالو  ياّلجت  يادنلب  هب  یمالس  داب  یلع  ز 

، تسا نیسح  تسمرس  هک  سابع  خر  هام  وت و  سای 

، تسا نیسح  تسه  همه  تسا ، نیسح  تسب  اپ  هک 

تبیه و وا  ینارون  خر  رد  نیبب  تسا ، نیسح  تسد  وگب 

.ار ادخریش  یلع  لالِجا 

موس دنب 
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نشج نیمز ! تاوامس و  قلخ  ! رشب نج و  ! کلم روح و  الا 

نسح نینب و  ما  ۀمطاف  همطاف و  یلع و  بشما  هک  دیریگب 

فصو همه  دنتفرگ و  نشج  یلع  نب  نیسح  ِصخش  و 

دندوشگ و سابع  هب  مشچ  همه  دندورس ، رادملع  لضفلاوبا 

رد هک  دندومن  دنوادخ  دمح  همه 
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، الو غاب 

سابع ترضح  ادخریش  رسپ  دمآ  شوخ  سای  ِلگ  هتسد 

هب شلامج ، هام  رب  همطاف  یلع و  تاولص  دمآ ! شوخ 

، شلاله يوربا  ود  هب  شلاصخ ، هب  شلامک ، هب  شلالج ،

.ار انث  حدم و  رهگ  شیاپ  هب  دیناشفب  شلآ  هللا و  لوسر  ز 

مراهچ دنب 

؟ دوب نینب  ما  ِلغب  رد  نیبج  هام  نآ  ۀقادنق  هک  دیدینشن 

رد رگم  هک  یئوگ  وت  دوب ، نیمز  ماب  رب  هک  دیشروخ  وچ 

دنوادخ ریش  یلع  رارک ، ردیح  دسا ، تنب  ۀمطاف  لغب 

هک هدنبات  رتخا  کی  وچ  هدنخرف  ردام  نآ  هک  دوب ، نیبم 

رود هب  دنادرگ  دمآ و  بدا  هب  ددرگب ، دیشروخ  رس  رود 

رون يا  هک  داد  ادن  ار و  شرمق  ارهز  ۀناحیر  رس 

دَوب هک  نک  شهگن  تیادف  هب  مزیزع  سابع  همطاف  لد 

.ار ادهش  مامت  رالاس ، رورس و  وت و  ِرای 

مجنپ دنب 

هللادسا تسد  رس  رب  دوب  سابع  ۀقادنق  هک  دندید  همه 

یناشیپ هب  هسوب  دنز  هام و  لغب  هب  دریگ  هک  دیشروخ  وچ 

حبص زا  يو  دالیم  بش  رد  دنک  دای  نآ  زا  سپ  شتسد ، و 

نت ناج و  رس و  ددرگ  همطاف  رسپ  يادف  هک  شتسلا 

لک یهدنامرف  یئاقس و  يرادملع و  دای  دنک  و  شتسد ، و 
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قدص و فرش و  شیافو ، قشع و  بدا و  شیاوق ،

انعر و تماق  ادخ ، شرع  زا  ندمآ  نیمز  هب  شیافص ،

برک و ۀعقاو  همه  هرهچ  نآ  رد  دید  ابجع  شیاسر ،
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.ار الب 

مشش دنب 

ملح ۀنییآ  تفص ! ارهز  تلوص و  یلع  يوخ و  یبن  يا 

قرغ دوخ  هک  هام  نآ  ییوت  ینیسح ! رادیب  ةدید  نسح و 

، الب برک و  فص  روشاع و  بش  رد  طقف  هن  ینیسح ، راونا  رد 

رسپ ینیسح  رای  اج  همه  ینیسح ، راتفرگ  دالیم  بش  زک 

هدنامرف لضافوبا و  وت  ینیسح ، رادملع  یئادخریش و 

ناماما نالوسر و  کیالم ز  دنوادخ و  ز  ینیسح ، راصنا 

تمالس داب  اج  همه  تدورد ، داب  مد  همه  یهلا ، نادیهش  و 

یتسود دوخ  يزابناج  تریغ و  بدا و  زا  لامک  هب  يدناسر  هک 

.ار افو  قشع و  و 

متفه دنب 

یب هب  وت  دزان ، وت  هب  ربمیپ  هک  یئافو  راثیا و  تریغ و  می  وت 

، دزان وت  هب  رثوک  یقاس  یلع  هک  یئادخ  تسد  دوخ  یتسَد 

تجح نآ  نسح  دزان ، وت  هب  رهطا  ۀقیدص  هک  سابع  یئوت 

نبا نیسح  هک  ینیسح  رای  نامه  وت  دزان ، وت  هب  رواد 

نامه وت  دزان ،  وت  هب  رشحم  فص  رد  یلع 

نآ یئوت  دزان ، وت  هب  ربکا  یلع  انامه  هک  یهاپس  ریم 

نینب ما  رسپ  دزان ، وت  هب  رغصا  یلع  یتح  هک  بآ  یب  یقاس 

يدرک وت  هک  دزان ، وت  هب  ردام  همه  زا  شیب  یتسا و 
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.ار اده  حابصم  يرای  الب  برک و  فص  هب 

متشه دنب 

يایرد هب  وت  یئادهش  عمش  مشاه و  ینب  هام  نامه  وت 

دوخ ۀنشت  رگج  اب  شطع 
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نوخ مرح  رانک  وت  یئاقب ، بآ 

زا دوخ  یتسد  یب  هب  وت  یئالط ، ناویا  بحاص  ادخ 

زور ادهش  مامت  رتارف ز  وت  یئاشگ ، هدقع  ناگمه 

وت ییاعد ، بابرا  ۀبعک  دوخ  همقلع ، تمرح  یئازج ،

بحاص ادخ  هب  یئادخ ، نوخ  وت  همطاف ، ِرگد  ِنیسح 

وت جئاوح ، باب  نامه  وت  یئاخس ، دوج و  مرک و  فطل و 

، یئام هر  غارچ  وت  ملاع  همه  دیما  وت  یئاطع ، رحب  نامه 

تسد دوش  هچ  یئادهش ، لک  ةدنامرف  يرادملع و  وت 

؟ ار اپ  هداتفا ز  مثیم " مرک " يریگب ز 

----------

سابع ترضح  لیوطرحب 

سابع ترضح  لیوطرحب 

لگ رطع  بدا ، غاب  زا  نهد  رب  منز  ساسحا  ةدرپ  زا  سفن 

یقاس منز ؛ سابع  ترضح  تبقنم  زا  مد  هک  ات  منز  سای 

ردیح الب ، برک و  هپس  ریما  هّکی  الب ، ماج  بل  هنشت  الو ، يابهص 

دق و تماق ، هتشارفا  لی  تماما  باب  نایمشاه  رمق  ردیح ،

هب شلامج ، هام  رب  همطاف  رسپ  تاولص  تمایق ، شالاب 

دهع ۀتخابلد  همه  شلاصخ ، هب  شلامک ، هب  شلالج ،

هدش شتسد ، هب  هسوب  هدز  هللادی ، هللادسا ، شتسلا ،

همه شتسه ، همه  ارهز  فسوی  یلع ، نب  نیسح  میدقت 
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هب مرایب  هچ  شیاطع ، جاتحم  همه  شیادف ، هب  اه  ناج 

.ار ادخریش  رسپ  نآ  تبقنم  ادخریش ، زج  هب  تفگ  ناوتن  شیانث ؟

شتسد هب  هسوب  ردپ  دالیم ، بش  زک  نینب  ما  ما ، همطاف  رسپ 

سپس داد و  ششرورپ  یلع  نب  نیسح  يالوت  هب  ردام  دز و 

افو رهم و  هر  ششوگ ز  هب  دنادرگب و  شارهز  فسوی  رس  رود 

، سابع هتشاذگب  وت  مان  ردپ  سای ، لگ  هتسد  يا  هک  دناوخ :
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وت

رس رادرس  وت  ییادخ و  نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  ادهش ، عمش 

هش رادملع  وت  ییاده ، حابصم  ینابرق  وت  ییادج و  تسد  و 

ییادف ارهز و  ةدناوخ  رسپ  وت  ینیع  ود  رون  ارم  وت  ییالبو  برک 

نیا هک  هسوب  منز  وت  مشچ  هب  تسد و  رس و  هب  ینیسح 

سابع وت  تسا  نیسح  فقو  همه  مشچ ، رس و  تسد و 

ینک وت  يدیما ، دیشروخ  وت  ّيدیهش و  رادرس  وت  ّيدیشر و 

.ار ارسود  لوسر  دنزرف  يرای  ناج  نت و  تسد و  رس و  اب 

ریش ییوت  لضفلاابا ! رارک ، ردیح  رسپ  يا  الا 

ياه لد  ۀلبق  ییوت  لضفلابا ! رارحا ، ربهر  یلع ، نب  نیسح 

، رالاس دیس و  البو  برک  هپس  رب  ییوت  لضفلابا ! راتفرگ ،

وت لضفلابا ! رادملع ، يریما و  زین  ازج  زور  رد  وت  لضفلابا !

ثراو ییوت  لضفلابا ! رابررش ، ریشمش  مد  زا  ینت  هراپدص 

هراوهگ نماد  رد  وت  لضفلابا ! راکیپ ، فص  رد  یلع  ریشمش 

رد هدش  ارهز  ترضح  ار  وت  لضفلابا ! رادلد ، قشاع  يدش 

وت یناج  لد و  عمش  وت  لضفلابا ! راوز  همقلع 

دیما وت  یناور  بآ  رد  هتخوس  لد  یقاس  نیرت  هنشت  رگج 

هش رصع ، یلو  گرزب  رادملع  وت  ینابل  هنشت  ۀتخوس  رگج 

.ار البو  برک  ملع  ارهز  يدهم  يور  شیپ  يربب  ینامز  رصع و 

رارش هب  يدادن  تسد  ناور  بآ  رب  يدوب و  شطع  جوا  رد  وت 
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تسد فک  هب  ار  ناج  رس و  يداشگ  دنخبل  لگ  لد  شطع 

دنتسب وت  هب  هر  فرطراچ  زا  هپس  يداهن  يور  مرح  هب  يداهن 

ملع و تتسد  هب  غیت و  فک  هب  .دنتسخ  وت  كاپ  لد  و 
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، کشم

کلف هب  تشوگ  هب  دوب ، نابل  هنشت  ۀمزمز  مرح  تشود ز  هب 

يرارف دنتشگ  همه  تغیت  هلمح ز  کی  هب  هک  تشورخ  تفر 

تلوص و نیا  وزاب و  نیا  ورین و  نینچ  تنسحا  هک  دنتفگ  همه 

، راثیا تمه و  نیا  تریغ و  نیا  تکوش و  نیا  تبیه و  نیا 

هب تخیر  وا  ۀلمح  اب  هک  راکیپ  حتاف  یهز  رادملع  ریم و  یهز 

هتخیگنارب هلمح  کی  هب  رافک ، رکشل  ةرسیم  هنمیم و  مه 

.ار ادخریش  یلع ، نیسحت 

، ندب شتسد ز  ود  داتفا  دش و  شتآ  ۀلعش  شطع  زوس  زا  سفن 

، کشا می  ود  شمشچ  هب  کشم و  رپس  شزیزع  ناج 

هب ناباتش و  همیخ  يوس  هب  ناکیپ  هدروآرد ز  لاب  شنت 

، نایامن ههام  شش  ِرغصا  یلع  کشخ  ِنهد  شمشچ 

زا دندز  کشم  نآ  رب  هاگان  هک  کشخ  شنهد  نوخ ، شرگج 

همه كاچ ، شرگج  دش  نآ  زا  هک  يریت ؟ هچ  ریت  نیک  هر 

، ریس ناج  تشگ ز  رگد  كاخ و  يور  تخیر  وا  یتسه 

شمشچ ود  ریشمش و  هزین و  رپس  دمآ  همه  شدوجو 

؛ دش البو  برک  شرظن  رد  هیس  تشگ و  الب  ریت  فده 

هک تساوخ  سپس  داد  تکرح  بناج  ود  هب  ار  دوخ  رس 

هک درآرد  هب  نینوخ  ةدید  زا  دوخ  يوناز  ود  هب  ار  الب  ناکیپ 

.ار ادهش  ماما  يور  دوخ  نداد  ناج  مد  دنیبب  زاب  رگم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3625 

http://www.ghaemiyeh.com


ناج نآ  مغ  رد  دزس  دیرآرب  هلان  نورد  زوس  زا  همه  ار  ادخ 

هک دیراگنب  دوخ  ۀتخوس  رگج  نوخ  هب  دیراپسب  ناج  ناهج 

رس و شداتف ز  همامع 
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رگج رد  شطع  زوس  رصب و  رد  افج  ریت 

هن یتسد و  هن  یمشچ و  هن  .دوب  لد  ۀلعش  شسفن  ره  و 

، هوک یکی  وچ  نیگنس  ۀبرض  کی  هب  هک  یبات  هن  یبآ و 

كاخ يور  داتفیب  كاچدص  رکیپ  اب  دمآ و  شرس  هب  يدومع 

ایب وت  ردارب ، يوس  یهگن  رثوک ! یقاس  رسپ  ردارب ! داد : ادن 

.ار اطخ  لها  مرح ، لافطا  یقاس  رب  رود و  زا  نک  رود 

، رادملع دایرف  همقلع  زا  وچ  دینشب  همطاف  رسپ 

گنر ملا  شدیرپ ز  رابررش ، هآ  شا  هتخوس  رگج  زا  دیشک 

، رابنوخ ةدید  اب  همقلع  يوس  تشگ  ناور  راسخر ، ز 

، كاخ يور  هداتفا  هک  كاچدص  رکیپ  نآ  رب  درک  رظن 

ناج يا  هک  داد  ادن  كاپ ، ندب  نآ  مه  هتشگ ز  ادج  تایآ  وچ 

مشچ و اشگب  ردیح ! لگ  ارهز ! لگ  ربمیپ ! لآ  رمق  ردارب !

غاد ادخ  هب  .ار  لد  هتخورفا  ِنم  کشا  نمشد و  ۀلهله  نیبب 

ار و مرگج  شتآ  يدز  ار ؛ مرس  هب  ات  اپ  دنازوس ز  وت 

دنداهن هک  ییوگ  وت  ار و  مرمک  انامه  وت  لتق  هب  دنتسکش 

رکیپ و مرگن  یلاح  هچ  هب  ار  مرسپ  هناگی  غاد  رگج  هب  هرابود 

؟ ار ادج  هتشگ  نت  تسد ز  ملع و  کشم و 

----------

مدینش بآ  يادص  لیرد  لد  زا  مشوگ  هب 

( تبیصم ) مدینش بآ  يادص  لیرد  لد  زا  مشوگ  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3627 

http://www.ghaemiyeh.com


مدیشک هرارش  هتخوس  رگج  زا  شتآ  وچ 

هنیکس سکع  داتف  ممشچ  هب  جوم  نورد 

مدیرد هنیس  بآ ، لثم  مدز  هرعن  رحب ، وچ 

مدنکف هاگن ، نآ  رد  متفرگ  بآز  یفک 

نآ نایم 
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مدید همطاف  زیزع  کشخ  بل 

مدروخن بآ  مداد ، بآ  بآ  هب  شیوخ  گشاز 

مدیرب شیوخ  تایح  زا  لد  هک  بآز ، لد  هن 

رغصا تلاجخ  زا  بآ  مدش  بآ  نایم 

مدیبلط ادخ  زا  دوخ  گرم  هبترم  رازه 

رپ دوش  هگک  ات  دوب ، کیراب  وچ  کشَم  ناهد 

مدیرخ شیوخ  ناج  هب  ار  ودع  ریت  رازه 

میاپ هب  رحب  جوم  دنکفا  هلسلس  رازه 

مدیرپ رحب  مادز  مدادن  تسد  بآ  هب 

نم زا  نک  لوبق  نک و  یفطل  همطاف  زیزع 

مدیشر تسد  ود  دش  وت  ِرس  کی  فقو  هک 

مشود هب  دوب  بآ  کشم  نیا  نم  دیما  همه 

مدیما تخیر  كاخ  هب  رخآ  هک  فیح  رازه 

رثوک همشچ ي  رانک  ات  دورن  مرطاخز 

مدینش هنیکس  زا  هک  ار  یشطعلا  يادص 

تعافش رهب  زادگ  زوس و  همه  نیا  رجا  هب 

مدیون رشح  زور  هدولآ  مثیم »  » هب دسر 

----------

دنرپس ار  الب  جوم  می ال ، ناگ  هنشت 

( حدم ) دنرپس ار  الب  جوم  می ال ، ناگ  هنشت 
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دنرگج ِنوخ  هنشت ي  ناور  بآ  بل  رب 

دنربا باقن  يوس  نآ  هک  دنا  باتفآ 

دنرگ هولج  اج  همه  نوخز و  هدیشوپ  هرهچ 

دنا شطع  ماج  هنشت ي  یلو  دنا  ماک  هنشت 

دنرت هنشت  ناشبل  زا  ناشبل  رب  اهرحب 

قشع لتقم  رد  هک  دنا  نوخ  هب  هقرغ  لمسب 

دنرفسمه گکلم  لیخ  اب  هدوشگب و  لاب 

ناربخ شوخ  نیا  هک  تس  هدرپ  سپ  رد  يربخ 

دنربخ یب  دوخز  دنا و  ناهج  ود  زا  ربخ  اب 

ساّبع نوچ  مه  هتخود  الب  ریت  رب  هدید 

ریگتسد
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دنرس تسد و  یب  هتشک ي  دوخ  همه ،

رشح نماد  ات  هک  هنشت  بل  یقاس  نآ  مزان 

دنرو هلعش  شا  هتخوس  سفن  زا  اهرحب 

ادهش تمایق  يادرف  هک  تسا  يدیهش  نیا 

دنربب ترسح  همه  شماقم  يادنلب  هب 

لد ایرد  یگ  همه  ناشون  هعرج 

دنرظن بحاص  همه  شهاگن  نادنمتسم 

دنناوخ نایمشاه  رمق  ملاع  همه 

دنرمق دوخ  نایمشاه  همه  هک  يدوجو  اب 

« مثیم  » نک بلط  ساّبع  تبرت  زا  تجاح 

دنرد كاخ  یگ  همه  شیاعد  بابرا  هک  نآز 

----------

وت يراد  یلع  يوزاب  لد و  تسد و  مشچ و 

وت يراد  یلع  يوزاب  لد و  تسد و  مشچ و 

؟ وت يرارک  ردیح  رسپ  ای  يردیح 

نایمشاه همه  راسخر ، هب  دنهام  هچرگ 

وت يرات  بش  بلق  رد  همه  هام  صرق 

یتسد یب  یملاع و  ۀمه  ریگتسد 

وت يراکیپ  فص  رد  یلع  يوزاب  هکلب 

وت ییاقس  ییاقآ و  وت و  يادف  يا 
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وت يران  ررش  ایرد ، لد  رد  شطع  زک 

لاحم تسا  لاحم  یتسا و  شطع  رس  ات  ياپ 

وت يرآ  دورف  میلست  رس  ایرد  هب  هک 

سابع ای  تملع  ریز  هب  قلخ  همه  يا 

وت يرادملع  سابع  هک  زبس  تملع 

اروشاع طقف  هن  الب و  برک و  طقف  هن 

وت يرای  یلع  نب  نیسح  هب  تمایق  ات 

هاپس رادرس  یقاس و  مرح و  رادساپ 

وت يرآ  ییوت  تسیک  ادهش  عمج  عمش 

دناد یم  ادخ  تسا و  نینب  ّما  تردام 

وت يراوازس  وت  ارهز  يدنزرف  هب  هک 

يدش تسه  همه  هدیرب ز  تسود  هر  رد 

هک تسا  يزور  وت  دالیم  زور 
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يدش تسد  یب 

****

تسادج تسود  مدق  رد  نت  هک ز  يدوجو  اب 

تسادخ تسد  یلع  تسد  یلع ، تسد  وت  تسد 

یملع نادیهش  نیب  مه  يرادملع و  مه 

تسادهش قوف  وت  ردق  فرش و  رشحم  زور 

تمرح كاخ  هب  هدجس  منک  هک  ات  ما  یک  نم 

تسارهز هعمج  بش  ره  وت  تبرت  رئاز 

هللاراث مرتحم  مرح  فوط  دعب 

تساعد تسا و  مالس  وت  رازم  هب  ار  ایبنا 

وت ینارون  یناشیپ  هب  هدجس  رثا 

تساباب زا  رسپ  ثرا  دنتسم  دنس 

دناد یم  ادخ  ییادخ و  ریش  رسپ 

تسادیپ دّمحم  وت  يور  ۀنییآ  رد  هک 

ددرگ یم  تمرح  رود  هب  بآ  اه  نرق 

تسایرد تکشخ  بل  زا  لجخ  رشح  فص  ات 

میدید یم  تمرح  رود  هب  میتشگ  هچ  ره 

تسام لد  يالب  برک و  نامه  وت  رازم  هک 

؟ بجع هچ  دیاس  وت  هاگرد  هب  هرهچ  کلم  رگ 

؟ بجع هچ  دیایب  هبعک  تمرح  فاوط  هب 
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****

تناشطع بل  غاد  زا  هدش  شتآ  بآ 

تناماد رب  هدز  لسوت  تسد  مه  جوم 

اقآ یناهج  نابوخ  همه  زا  رت  بوخ 

تنابرق ناهج  نابوخ  همه  ناج  رس و 

بجع تسین  ادخ  هب  ینیسح  هللادی  وت 

تنآرق ضوع  دسوبب  هللادی  هک 

دز ایرد  لد  هب  شتآ  وت  ربص  بدا و 

تناریح شطع  دیدرگ  دز و  وناز  بآ 

گرم مد  یتفرگن  ربمیپ  تسد  زا  بآ 

تناشطع رگج  کشخ و  بل  يادف  يا 

ددرگ یم  اور  وت  تسد  هب  قلخ  تجاح 

تناسحا مرک و  نیهر  دنتسه  همه 
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نیسح ناماد  هب  دوب  ترس  هک  مد  نامه  رد 

تنامهم دش  همقلع  رد  همطاف  ترضح 

دنکش تنیبج  تسد و  رس و  راب  دص  ود  رگ 

تنامیپ دنکش  مد  کی  هک  تسا  لاحم  نیا 

تسام ۀناوید  لد  دنمک  رشح  فص  ات 

تنادند رس  هب  یتفرگ  هک  یکشم  دنب 

تارف نازوس  ۀنیس  زا  و  مثیم »  » لد زا 

تاولص تکشخ  رجنح  بدا و  افو و  هب 

----------

تصش لاس  رد  هّجحیذ  تشه  مرح 

( حدم  ) تصش لاس  رد  هّجحیذ  تشه  مرح 

تسد داد  رگد  يروش  جاّجح  هب 

همه هاگن  هبعک  فارطا  رد 

همطاف فسوی  خر  هام  هب 

عمج هتشگ  وا  فارطا  مشاه  ینب 

عمش درک  رب  هناورپ  وچ  وس  رهز 

اهریوزت گنرین و  هب  یهورگ 

اهریشمش مارحا  ریز  ناهن 

فالخ قیرط  زا  ات  هک  رس  نآ  رب 

فاوط رد  ارو  نوخ  دنزیرب 
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یلع لجن  ساّبع  لاح  نآ  رد 

یلو ار  ادخ  نآ  نیسح  رما  هب 

داهن هبعک  ماب  يور  رب  مدق 

داشگ بل  یلع  نوچمه  هبطخ  نیدب 

ادخ صاخ  تسا  دمح  داد  ادن 

اهب ردق و  هداد  ار  تیب  نیا  هک 

وربآ یلع  زا  مرح  نیا  تفرگ 

وا دنزرف  تسا  نیسح  کنیا  هک 

هِلا ّبر  تیب  دش  هکنآ  یلع 

هاگ هلبق  وا  زا  هاگداز و  وا  رب 

مارح قافن و  رفک و  موق  الا 

ماما رب  مرح  هار  دیتسب  هک 

رشبلا ماما  نآ  زا  تیب  نیا  هب 

رتکیدزن هک  دشاب  تسیک  قحا 

دوبن رواد  ّیح  تمکح  رگا 

ّرس رگا 
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دوبن ربکا  قّالخ 

مارتحا هر  زا  ماما  ياج  هب 

ماما يوس  هب  دز  یم  لاب  مرح 

مالتسا دننک  ار  رجح  قیالخ 

ماما تسد  هب  درآ  هسوب  رجح 

نم يالوم  رما  رگا  يدوبن 

نم ياتکی  دنوادخ  مالک 

یمد دریگ  کشجنگ  هک  يزاب  وچ 

یمتشگ رو  هلمح  امش  لیخ  هب 

یکی ره  ار  گرم  یمشاه  ینب 

یکدوک زا  دنتفرگ  يزاب  هب 

ساپسان مدرم  امش  زا  اجک 

ساره هاش  یگنادرم  زور  دوب 

نیسح ياپ  هب  دتفا  هک  یحبذ  وچ 

نیسح يادف  منادناخ  نم و 

زاب هدرک  درخ  مشچ  هظحل  یکی 

زاب دینیبب  يرآ  دینیبب 

دوب رفاک  رمخلا  براش  یکی 

دوب رثوک  ضوح  بحاص  یکی 

تسم دنناگدنناوخ  تیب  نآ  رد 
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تسد هب  نآرق  دنراد  تیب  نیا  رد 

مادم يدیلپ  سجر و  تیب  نآ  رد 

مامت یکاپ  تایآ و  تیب  نیا  رد 

دینک یم  يوریپ  سک  هچ  زا  امش 

دیزی ای  ناتیالوم  تسا  نیسح 

هابتشا نآ  دنب  رد  دییامش 

هایس نآ  زا  تسا  شیرق  يور  هک 

یفطصم نتشک  یپ  زا  شیرق 

اه هشقن  تنطیش  زا  دندیشک 

دوبن رسّیم  زگره  راک  نینچ 

دوبن ربمیپ  زا  یلع  لفاغ  هک 

وا دنزرف  لتق  رب  زین  امش 

ور هبعک  رد  غیت  اب  دیداهن 

منم راود  ریش  نامه  لیلس 

منم ربمیپ  لجن  ّییادف 

تسه تسد  ار  ساّبع  هک  ات  نت  هب 

تسد دییاین  شماما  لتق  هب 

كاپ ناج  نآ  رب  دیاین  يدنزگ 

هب دزیر  ساّبع  نوخ  رگم 
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كاخ

مرکیپ زا  دیریگب  ار  مرس 

مربهر رب  دیرآ  هلمح  سپس 

ناتدنویپ هتسسگب  داب  مه  ز 

ناتدنزرف رشح  ات  هدنکارپ 

ناتدای قح  تاذ  دنک  تنعل  هب 

ناتدادجا هب  قح  تنعل  نامه 

ار ساّنلا  عجشا  نآ  دینیبب 

ار ساّبع  هبطخ  نیز  دیسانش 

تسد رای  اب  زاغآ  داد ز  نینچ 

تسکش شغاد  ردارب ز  تشپ  هک 

دوب تسه  زا  هک  مثیم »  » اهنت ز هن 

دورد رشحم  حبص  ات  ساّبع  هب 

----------

همزمز ما  هیبلت  نوخ  مارحا  ما  هّلح 

( حدم  ) همزمز ما  هیبلت  نوخ  مارحا  ما  هّلح 

همقلع نم  ۀبعک  یگنشت  نم  مزمز 

ما يدنزرف  هب  هدرک  لوبق  ارهز  ترضح 

همطاف رسپ  دش  نینبلا  ما  ةداز 

درک هراپ  ارم  بلق  ناکدوک ، شطعلا 
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همهاو ارم  تسین  اهریشمشز ، هنرو 

دروخ کشم  رب  هدمآ و  ریت  هک  مد  نامه  شاک 

همتاخ ارم  رمع  دوب ، هداد  لجا  غیت 

تمداخ ناهج  ود  رد  منم  يریذپب  رگ 

همداخ ار  وت  مام  نم ، مام  نانج  هب  يا 

نز جوم  ناور  بآ  نم ، لافطا  یقاس 

همه مشچ  هب  کشا  شطع ، زا  هدش  کشخ 

مخ تشگ  شدق  ورس  مغ ، راب  زا  تبقاع 

همئاق وا  تماق  ار  شرع  دوب  هک  نآ 

دنز یم  ناج  هب  هلعش  رگا  مثیم )  ) ۀلان

همزمز وا  بل  رب  تسام  نازوس  لد  زا 

ساسحا ناطیش  ۀنتف  زا  منک  یم  يرطخ 

( همان ناما  ) ساسحا ناطیش  ۀنتف  زا  منک  یم  يرطخ 

سای لگ  ناور  هب  یمیحج  راخ  رطخ 

ساره هداتفا  همه  ربمیپ  لآ  لد  رد 

سابع يارب  همان  ناما  هدروآ  رمش 

دزرل یم  یلع  كاپ  مرح  تبیصم  نیز 

دزرل یم  یلزا  يادخ  کلم  اییوگ 

****

تسا سانلاریخ  لد  دیما  سابع ؟ تسیک 
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تسا ساسحا  بدا  قشع ، فرش  سابع ؟ تسیک 

تسا ساملا  رگج  راکش  دصق  ار  هشیش 

تسا سابع  رگا  هللا  مرح  رادساپ 

دوش هراوآ  رقس  رد  ودع  شیهاگن  هب 

دوش هراپ  وا  ۀمان  ناما  رمش و  رگج 

****

دمآ رارک  ردیح  يوس  هب  ایند  زاب 

دمآ رات  بش  هار ، زا  رمق  غارس  هب 

دمآ راکمتس  رمش  مرح ، يوس  بش  لد 

هب
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دمآ رادملع  سابع  لد  راکش 

تسا هارمه  ار  وت  تخب ، نیبب ! سابع ! تفگ :

تسا هللادیبع  طخ  وت  ۀمان  ناما  هک 

****

داتفا راکمتس  رمش  رب  هک  سابع  مشچ 

داهن دیآرب ز  هک  یهآ  وچ  قرفات  ياپ 

دادیب ربمیپ  لآ  رب  وت  راک  يا  تفگ 

داب نیرفن  وت  ۀمان  ناما  ّطخ و  وت و  هب 

مشوگرد ناوخم  هناسفا  همه  نیا  وش ! رود 

مشورفن ار  همطاف  رسپ  ملاع  ود  هب 

****

ییایرد تلد  هنشت ، تبل  لعل  يا  تفگ 

؟ ییاهنت ۀلسلس  رد  وت  ياپ  یک  هب  ات 

ییاقآ يرورس و  دوب  هدنبیز  وت  هب 

! ییاقس ینک  هک  تلالج  ردق و  زا  فیح 

؟ یشاب ردارب  دبع  ور  هچ  يریما ز  وت 

یشاب رکشل  ةدنامرف  هک  يآ  ام  دزن 

دندناوخ مشوگ  رد  رب  ناذا  هک  يزور  تفگ 

دندناشفا بالگ  کشا ، زا  مخر  رب  یگمه 

دندنام ملامج  رادید  هب  توهبم  تام و 
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دندنادرگ ما  همطاف  رسپ  رود  همه 

متسه ددرگ  همطاف  رسپ  يادف  ات 

متسد رب  هدز  هسوب  ناشف  کشا  مردپ 

****

تیاپ كاخ  هب  میراذگ  هسوب  ام  تفگ 

تیامیس رمق ، ینینب و  ما  لی  وت 

؟ تیارهزلا ینب  هب  نیسح و  هب  يزاین  هچ 

! تیاضعا دوش  عطق  مه  هک ز  دشاب  فیح 

دزیر تیارب  کشا  نیسح ، هکنآ  ضوع 

دزیر تیاپ  هب  خرس  رز  هک  ام  اب  شاب 

****

تس ییاقآ  ما ، یگدنب  نیا  هک  شوماخ  تفگ :

تس ییاقس  مفرش  متفرگ ، شود  رب  کشم 

تس ییارهزلا  ینب  سابع ، هک  شاب  ربخاب 

تس ییایرد  ملد  مشچ و  هتخوس و  مرگج 

دشاب
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مزاورپ نم  ندروخ  نیمز  بسا ، زا 

مزابرس یلع  نب  نیسح  هب  متسه  هچره 

****

؟ مدرگ ربمیپ  لآ  زا  يا  هظحل  ادج  نم 

؟ مدرگ ربلد  رود ز  ناج  رس و  ظفح  رهب 

مدرگرب را  متسین  ادخریش  رسپ 

مدرگ رغصا  یلع  رود  هک  تسا  نیا  مقشع 

مساسحا ییوت  دننام  ۀچیزاب  تسین 

مسابع نم  هک  هدازانز ! رود ! وش ! رود 

! سابع تمارم  نید و  فرش  يادف  يا 

! سابع تماک  هب  داب  یبن  ماج  زا  رثوک 

! سابع تماما  هدیلاب  وت  هب  تدالو  زا 

! سابع تمالس  داب  لسر  تمایق ز  ات 

يدرک تماما  قلخ ، کی  لد  رهش  هب  وت 

يدرک تمایق  هک  تمایق  تسا  دنلبرس 

دوب همهاو  ار  وت  ریت ، زا  هن  ریشمش  هن ز 

دوب همقلع  ۀتفیش  تلد  غرم  لزا  زا 

دوب همطاف  وت  ةراپدص  رکیپ  رئاز 

دوب همزمز  تمرح  رود  هب  وت  اب  ار  بآ 

! سابع بآ ، رگج  رد  تشطع  رارش  ياک 
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! سابع بآ  وت  ۀنشت  بل  مرش  زا  بآ 

****

دناوت ناشطع  بل  غاد  ۀنشت  اه  بآ 

دناوت نابیرگ  هبرس  هتخوس و  اه  لخن 

دناوت ناوارف  مخز  وت و  فقو  اه  کشا 

دناوت ناماد  هب  رهّدلادبا  ات  اه  تسد 

دننک كاپ  وا  ۀمان  هنگ ، ات ز  دوش  هچ 

دننک كاخ  تمرح  رد  ار  هدشلد  مثیم » »

----------

سابع رد  كاخ  هب  هدجس  دَرَب  دیشروخ 

( حدم  ) سابع رد  كاخ  هب  هدجس  دََرب  دیشروخ 

سابع رظنمادخ  نسح  زا  يا  هولج  هم 

دایرف همقلع  کی  هتخورفا  هنیس ي  ره 

سابع رثوک  دوب  کشا  رپ  هدید ي  ره 

هیآ ندب ، مخز  ره 
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راثیا فحصم  زا  يا 

سابع رغاس  زا  يا  هرطق  رگج ، نوخ  ره 

ترتع ییاقس  همطاف ، ود    ِ ّيدنزرف

سابع رگید  فرش  رگشل ، يرادرس 

میظعت هب  دنزیخ  همه  نادیهش  هک  دبیز 

سابع رضحم  رد  همه  تمایق  يادرف 

ربارب دوب  یلع  نبا  نیسح  سار  اب 

سابع رس  هزین  رس  رب  الب  ماشات 

دنغارچ هس  نامیا  يراکادف و  راثیا و 

سابع رگنشور  بتکم  زا  لد  مزب  رد 

تسا نیسح  باب  نامه  دادعت  هب  سابع 

سابع رد  زا  نیسح  يوس  ایب  هک  ینعی 

مماشم هب  دیآ  لگ  رطع  نوچ  همقلع  رد 

سابع رکیپ  زا  همطاف  سفن  يوب 

شیانث مییوگ  هک  هرهز  دَُوبن  ارام 

سابع رتسگ  انث  تسارهز  فسوی  ات 

تخیر ادخ  نوخ  الب  يارحص  نماد  رد 

سابع رجنح  زا  هدیدزا و  وزاب و  زا 

سابع لتاق  رفسمه  دش  هک  سوسفا 

سابع رهاوخ  الب  ماش  ات  همقلع  زا 
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رعش ِررش  ناور و  کشا  لد و  زوساب 

سابع روآ  مایپ  هتسویپ  هدش  مثیم 

----------

بآ بآ  بآ  ومع  ناج  تسین  همیخ  رد 

( تبیصم ) بآ بآ  بآ  ومع  ناج  تسین  همیخ  رد 

بآ باتز ، نالفط  همه  شطع  زا  دنتفر 

همطاف هام  نایمشاه  باتفآ  يا 

بآ باتهام ، نوچ  هدش  نیبب  مخر  گنر 

تفر تسدز  رغصا  یلع  منک  یم  ربص  نم 

بآ باتش ، نک  دوش  هدنز  هرابود  وا  ات 

مدروآ بآ  وا  رب  هک  فرط  ره  هب  متشگ 

دوبن مدید 
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بآ بابر ، کشرس  ریغ 

ناکدوک کشا  دهد  باوخ  هب  دوخ  ياج  رگ 

بآ بآ ، بآ  ادص  دننز  مه  باوخ  رد 

خرچ هب  دور  ام  شطعلا  تارف ، دزن 

بآ باوج ، ربمیپ  هب  دهد  یم  هچ  ادرف 

یمد دسر  ایرد  نماد  هب  ام  هآ  رگ 

بآ بآ  لافطا  بل  تلجخ  ددرگ ز 

يا هتفرگ  نم  زا  وت  هک  ار  کشخ  کشم  نیا 

بآ بارتوب ، رسپ  يا  دیوگ  هتسهآ 

همطاف لآ  ۀیاس  هب  اور  دوبن 

بآ باتفآ ، نوچ  همه  شطع  زا  دنزوس 

روبع یلع  لآ  ۀمیخز  شدتفا  رگ 

بآ بابک ، رغصا  لد  شتآز  ددرگ 

ران لها  هک  ات  نایع  تشگ  باسحلا  موی 

بآ باسحلا ، موی  عفاش  رهب  دنتسب 

نیسح رس  دش  ادج  هنشت  هک  یمد  مثیم ) )

بآ بارخ  ار  ناهج  دومن  یم  شاک  يا 

----------

رادیدپ هنحص  نیا  مدمآ  مهو  ملاع  رد 

( حدم ) رادیدپ هنحص  نیا  مدمآ  مهو  ملاع  رد 
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رادملع ود  روضح  هب  متسشن  هک  مدید 

ناشخرد دیشروخ  ود  هدنزورف ، هام  ود 

راکادف زابرس  ود  هدنامرف  ود  ریم ، ود 

سابع ترضح  یلع ، نب  نیسح  ِریش  نیا 

راّیط رفعج  یندم ، لوسر  ِرای  نآ 

ردارب رای و  یلع  نب  نیسح  رهب  نیا 

رارک ردیح  یلع ، هب  ردارب  زین  نیا 

؛ رفعج خر  هام  هب  هدنخ  هدز  سابع ،

! راتخم دمحا  لد  رون  ومع ! ناج  ياک 

يدرشف ياپ  نانچ  مالسا ، يرای  رد 

راکیپ فص  رد  ادج  دیدرگ  وت  تسد  ات 

: تفگ نینچ  رایط  رفعج  وا  خساپ  رد 

راونالا علطم  يا  مشاه ، ینب  هام  يا 

کیالم وت  ياپ  هب  دنداهن  هرهچ  مه 
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راربا دّیس  ار  وت  تسد  هدز  هسوب  مه 

متسد ود  تشگ  ادج  هتوم  رد  هک  دنچره 

رابررش ریشمش  مد  زا  نید  يرای  رد 

ممشچ هب  ریت  نیک  هر  زا  دندزن  رگید 

راثیا بتکم  رد  وت  فقو  همه  کشا  يا 

مدوبن بآ  یب  یقاس  کی  وت  لثم  نم 

رادیدپ بآ ، يور  هب  تنابل  غاد  يا 

دیشروخ وچ  تفر  ین  رس  رب  نم  دق  ورس 

راس نوگن  تشگ  نیز  رس  زا  وت  دق  لخن 

مدیشکن نالفط  یبآ  یب  تلجخ  نم 

راسخر هب  دوب  ناور  هصغ  نیا  زا  وت  کشا 

رشح ات  همه  نادیهش  دنیرگب  هک  دیاب 

رایسب وت  ناوارف  مخز  رب  همقلع  رد 

یتشذگ مشچ  رس و  تسد و  زا  وت  هظحل  کی 

رادیرخ وت  ار  الب  ریت  رگج  هب  یتشگ 

وسره هک ز  دش  نآ  ثعاب  وت  یتسد  یب 

رابرگد مخز ، يور  مخز  تنت  هب  دیآ 

ربمیپ مشچ  نم  مغ  رد  رگا  تسیرگب 

راداد تّجح  زا  رمک  وت  مغ  تسکشب 

تروص هب  تخیر  یلع  کشا  نم  متام  رد 
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رادازع دیدرگ  همطاف  وت  متام  رد 

رپ منزب  ّتنج  هب  هک  سب  ارم  رخف ، نیا 

رارحا ةدید  تهر  شرف  يا  وت  هارمه 

کیالم جاوفا  هب  میلابب  هک  دبیز 

راّیط رفعج  نم  یسابع و  ترضح  وت 

ینیسح باب  وت  متسا و  داهج  باب  نم 

راب ادخ  نوخ  مرح  رد  وت  دنبای ز 

رخف دنک  لآ  یلع و  يانث  هب  مثیم » »

رامت مثیم  سفن  شعبط  هب  تسا  هدروخ 

----------

سابع ترضح  ای  وت ، نامرد  نم و  درد 

نامرد نم و  درد 
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( حدم ) سابع ترضح  ای  وت ،

سابع ترضح  ای  وت ، ناماد  نم و  تسد 

تجاح هرسکی  نم  یتاجاح و  ۀلبق  وت 

سابع ترضح  ای  وت  ناسحا  نم و  مشچ 

ار مهدراهچ  بش  هام  یلع ، هدید  يا 

سابع ترضح  ای  وت  نابیرگ  كاچ  رد 

ور نآ  زا  ییارهز  ۀیرهم  یقاس  وت 

سابع ترضح  ای  وت  ناشطع  هدش  ایرد 

دوب ادخ  هجو  هگ  هسوب  لزا ، زور  زا 

سابع ترضح  ای  وت  نادنخ  بل  تسد و 

زاب دوش  هدنز  یلع  توص  را  بجع  دْوبَن 

سابع ترضح  ای  وت  نآرق  ندناوخ  اب 

تسا ینیتم  لبح  اعد ، بابرا  ۀجنپ  رد 

سابع ترضح  ای  وت  ناماد  ۀتشر  زا 

ملاع همه  رگ  یلع  وچ  دزرلن ، وت  تشپ 

سابع ترضح  ای  وت  نادیم  هب  دنیآ 

دنیوگب دنناوخب و  دنرایب ، قلخ  وگ 

سابع ترضح  ای  وت ، ناش  رد  هچ  دنرآ 

دننینسح یلع و  ارهز و  ربمغیپ و 

سابع ترضح  ای  وت  ناوخانث  حادم و 
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ار وا  رگا  ناملس  ترضح  دنک  رخف  سب 

سابع ترضح  ای  وت  ناملسم  دنناوخ 

دنفرح هس  راثیا ، يرادرس و  ییاّقس و 

سابع ترضح  ای  وت  نافرع  بتکم  زا 

نمشد فک  رد  دَوب  هزین  رپس و  ریت و 

سابع ترضح  ای  وت  نامرف  ۀضبق  رد 

نابیدا دنیوگ  هک  تسا  نآ  هن  وت  حدم 

سابع ترضح  ای  وت  نامشچ  وربا و  زا 
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تسا نایع  تسا ، نایع  تسا ، نایع  وت  حدم 

سابع ترضح  ای  وت  نامیا  وترپ  رد 

تسا هتشون  تسا ، هتشون  تسا ، هتشون  وت  حدم 

سابع ترضح  ای  وت  ناوارف  مخز  رد 

تماما دومرف  هک  تسا ، نیمه  وت  حدم 

سابع ترضح  ای  وت  نابرق  هب  تالوم 

کئالم لیخ  اب  هک  تسا ، نیمه  وت  حدم 

سابع ترضح  ای  وت  ناج  دنک  زاورپ 

ملاع ود  يالوم  هک  تسا ، نیمه  وت  حدم 

سابع ترضح  ای  وت  ناتسد  هب  هسوب  دز 

نشور هدش  مثیم »  » لد ییادخ  نسُح  وت 

سابع ترضح  ای  وت  نازورف  نسُح  زا 

----------

شونب ارم  دز  ادص  هرعن ، دیشک  ایرد 

( تبیصم  ) شونب ارم  دز  ادص  هرعن ، دیشک  ایرد 

شومخ وگب  ایرد  هب  هک  دز  بیهن  تریغ 

یتخیر بآ  يور  هب  ار  بآ  هک  یتقو 

شوج هب  نوخ  رحب  رگج  رد  جوم  وچ  دمآ 

ورب یتریغ  یب  هچ  بآ ، بآ ، هب  یتفگ 

شوکم وربآ  نتخیر  هب  وربآ  یب 
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تمیوگب ات  ناهد  دزن  هب  تمَدروآ 

شوگ هب  اه  همیخ  زا  دسر  شطعلا  هک  ونشب 

مارح يدش  ارهز  فسوی  کشخ  ماک  رب 

شوحو رب  تسا  لالح  وت  ندروخ  هکنآ  اب 

شطع زا  رغصا  یلع  ینز و  یم  جوم  وت 

شوه دور ز  یهاگ  دیآ و  شوه  هب  یهاگ 

ناگنشت مدینش ز  بآ » بآ ،  » هک سب  زا 

شورخ هدش  مگنت  هنیس  هب  سفن  رگید 

مداهن و اپ  بآ  رد 
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بیهن مدز  دوخ  رب 

شونن ار  بآ  شطع و  زا  زوسب  متفگ 

رتزیزع مرمع  هتشر  دَوب ز  هللااب 

شود يور  هب  متفرگ  هک  ار  کشمدنب  نیا 

دنُرب نت  رس ز  ترگا  راب  رازه  مثیم » »

شوپم وا  لآ  یلع و  تبحم  زا  مشچ 

----------

سابع تسارهز  هیرذ  هدادلد 

( حدم ) سابع تسارهز  هیرذ  هدادلد 

سابع تساروشاع  نادیم  فک  رب  ناج 

جئاوحلا باب  الولا ، باب  مرکلا ، باب 

سابع تساه  لد  هبعک  نیسحلا و  باب 

تداهش راثیا و  تایآ  شنت  مخز 

سابع تساپ  ات  رس  ز  رس ، ات  اپ  نآرق ز 

لسوت تسد  درب  یم  شیوس  هب  ملاع 

سابع تساهنت  همقلع  رد  دوخ  هک  نآ  اب 

رشحم حبص  ات  یلع  نب  نیسح  زا  دعب 

سابع تسالوم  دیس و  يدیهش  ره  رب 

ردیح ریشمش  یلع ،  نب  نیسح  ریش 

سابع تساهاط  رهظم  نیسای ، تآرم 
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تسد یب  رادرس  رکشل و  یب  هدنامرف 

سابع تسایرد  بل  رب  ناشطع  ياقس 

هراتس شنارازه  تریغ ، نامسآ  کی 

سابع تسارحص  نماد  رد  نیمز  شقن 

تیالو بایان  ّرُد  نوخ  مزلق  رد 

سابع تسادیپان  زار  ترتع  بلق  رد 

وا نماد  رب  یملاع  تسد  تسد و  یب 

سابع تساقس  یلع  لآ  رب  بآ و  یب 

شماما اب  شرشح  تسه  سک  ره  هک  يزور 

سابع تسارام  نایهللاراث ، دنیوگ 

دریگب ار  قیالخ  تسد  ات  زور  نآ 
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سابع تسارهز  ترضح  تسد  هب  شتسد 

يراوخریش زا  ادخ  ریش  نماد  رد 

سابع تسارآ  ار  شیوخ  تداهش  رهب 

يرارق یب  ردام  شوغآ  رد  درک  یم 

سابع تساوخ  یم  ار  شیوخ  ماما  رخآ 

تمایق دش ، تمایق  دش ، تمایق  یتفگ 

سابع تسار  تداهش  رب  تماق  درک  ات 

جئاوحلا باب  دوب  ایند  رد  هن  اهنت 

سابع تسابقع  رد  قلخ  دارملا  باب 

زورما هللاراث  قشع  دنبیاپ  مه 

سابع تسادرف  یملاع  ریگتسد  مه 

ددنبن رد  دوخ  نمشد  يور  هب  یتح 

سابع تساقآ  دراد و  تمارک  سب  زا 

شیوخ اب  تشاد  لوا  زا  هبرقلاوبا  مان 

سابع تساباب  ار  کشم  انامه  ینعی 

تیالو رادملع  یتسد  یب  نیعرد 

سابع تساقس  روآ و  بآ  بآ ، طحق  رد 

ار امش  ناوضر  هضور  تنج  لها  يا 

سابع تسالعالا  هنج  رشحم  هب  ار  ام 

ردیح تسد  رد  نینبلا  ما  هنادرُد 
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سابع تساروحلا  هیسنا  هناحیر 

نت رب  مخز  يور  مخز  دراد  هک  سب  زا 

سابع تسارمح  هلال  اپارس  ییوگ 

دراد تسود  ار  شرکیپ  مخز  تسود  ات 

سابع تسابیز  نت  هب  لگ  غاب  وچ  شمخز 

ار وا  فصو  دیوگب  دیاب  یلع  مثیم " "

سابع تسام  يانث  حدم و  زا  رتالاب 

----------

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  حدم  رد  اه  یتیب  ود 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  حدم  رد  اه  یتیب  ود 

نم متخوس  ایرد  بآ  نایم 

نم متخورفا  باتفآ  صرق  وچ 

مهاگن
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داتفا بآ  جوم  هب  نوچ 

نم متخود  رغصا  سکع  رب  هگن 

*******

متشذگ رسکی  نتشیوخ  تسهز 

متشذگ رس  ّلک  تیب ، نیا  دوب 

ملوبق ارهز  فسوی  ات  دنک 

متشذگ رس  تسد و  مشچ و  ناجز و 

*******

بسا يا  درد  رس ، ات  ياپ  زا  مدش 

بسا يا  درس  هآ  هنیس  زا  مشک 

هار رد  مشچ  هداتسیا  هنیکس 

بسا يا  درگرب  اه  همیخ  هارز 

*******

دمآ مدابکرابم  رهب  زا  مغ 

دمآ مدادیب  رگدادیب  رهز 

دروخ ات  ریشمش  تبرض  متسد  هب 

دمآ مدای  ذفنق  غیت  فالغ 

*******

دیتسکش ار  ام  تمرح  اغیرد 

دیتسکش ار  اهاط  نیسای و  لد 
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دیتفرگ نم  زا  ارم  تسد  امش 

دیتسکش ار  ارهز  يوزاب  ارچ 

*******

دنتفخ راخ  ریز  هک  ییاه  لگ  هچ 

دنتفنش اه  تتامش  اه  نمشدز 

دندرک ریگ  نمشد  جوم  نایم 

دنتفگ ساّبع  ای  دندروخ و  کتک 

*******

نم مدش  او  مه  زا  غیت  اب  لگ  وچ 

نم مدش  ارحص  هلال ي  ناس  هب 

هیآ هیآ  ممسج  دیدرگ  سبز 

نم مدش  ارهز  همان ي  ترایز 

*******

مداد بات  شتآ  رد  نت  ایرد  هب 

مداد بان  لعل  هدید  نوخز 

اّما بآ  ایردز  مدیشونن 

مداد بآ  ایرد  هب  دوخ  گشاز 

*******

مداد تسد  زا  ار  بآ  اغیرد 

مداهن رب  شتآ  ریت  يا  يدز 
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دش یم  شاک  يا  بآ  کشم  دش  یهت 

مداهن یم  یتسد  ریت  ياج  هب 

*******

یکدوک زا  رم 
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دوب رگج  نوخ 

دوب رس  كرت  تسد و  كرت  ياوه 

ارهز تیب  رانک  مدوب  رگا 

دوب رپس  متسد  همطاف  يارب 

*******

دیرایب نوخ  نم  گر  گر  زا  نورب 

دیرایب نوماه  نیا  رد  ور  ملتق  هب 

منیبب ار  ارهز  هکنآ  يارب 

دیرایب نوریب  ار  ریت  ممشچز 

*******

مدرشف اپ  مداتسیا  مواقم 

مدرب بآ  زا  وربآ  ایرد  هب 

مدوب هدنمرش  ترتخد  زا  سبز 

مدروخن اّما  داد  بآ  ربمیپ 

*******

منیبج نوخ  نیا  نم ، نیا  هنیکس ،

منینزان يا  مروآ  بآ  دشن 

ین رس  رب  ار  مرس  يدید  رگا 

منیبن ار  تکشا  هک  ات  ور  ولج 

*******
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مراد ساپ  نمشد  نیب  ار  تنت 

مراد سای  خاش  ود  نآ  رانک 

اّما دنتفر  نم  نارای  همه 

مراد ساّبع  کی  هک  متفگ  دوخ  هب 

*******

دروخ نینهآ  دومع  ات  مقرف  هب 

دروخ نیمی  زا  راسی و  زا  مخز  منت 

دندوب هدنکفا  نتز  ار  شتسد  وچ 

دروخ نیمز  تروص  اب  وت  رادملع 

*********

دروخ نینهآ  دومع  ات  مقرف  هب 

دروخ نیمی  زا  راسی و  زا  مخز  منت 

دندوب هدنکفا  نت  ار ز  شتسد  وچ 

دروخ نیمز  تروص  اب  وت  رادملع 

******

مدیمخ مدوب ، نارباص  ماما 

مدیما سای  دش  هخاش  زا  ادج 

دش ادج  مسابع  مسج  زا  تسد  وچ 

مدید هزین  كون  هب  ار  دوخ  رس 

******
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دش مخ  هتسکشب  هخاش  نوچ  مدق 

متسد هک 
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دش ملق  تتسد  يدوب و 

داتفا تتسد  زا  ملع  رگ  مغ  روخم 

دش ملَع  نمشد  ةزین  رب  ترس 

******

ینیبن ار  ربمیپ  زج  رگید  وت 

ینیبن ار  ردارب  ِکشخ  بل 

ریت اب  وت  مشچ  دش  هتسب  ور  نآ  زا 

ینیبن ار  رغصا  کشا  رگید  هک 

******

مدیسر یتقو  همقلع  رانک 

مدید شیوخ  مشچ  هب  ار  تگرم  هک 

تفر ورف  مبلق  رد  ریت  نارازه 

مدیشک نورب  ار  ریت  تمشچ  ز 

******

نم رغاس  دش ، رپ  هدید  کشا  ز 

نم رب  رد  دز  اپ  تسد و  اّقس  هک 

تسین نینبلا  ما  همقلع  رد  رگا 

نم ردام  دشاب  وت  رادازع 

******

ردارب يا  یتسشن ، نوخ  جوم  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3666 

http://www.ghaemiyeh.com


ردارب يا  یتسب ، شیوخ  مشچ  ود 

اما دنتفر ، نم  راصنا  همه 

ردارب يا  یتسکش  ار  متشپ  وت 

----------

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تبیصم  حدم و  رد  دنب  هدزاود 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  تبیصم  حدم و  رد  دنب  هدزاود 

لوا دنب 

( حدم  ) ساپس قلخ  دوب ز  ار  ادخ  هک  ات  هرامه 

ساّبع یضترم  كاپ  فلخ  رب  دورد 

ماما راهچ  لد  غارچ  مشچ و  غورف 

ساّنلا ریخ  نیسح  ارهز  فسوی  دیما 

یلع ود  وا  مشچ  ود  وربا ، ود  راقفلاوذ  ود 

ساره هب  نیا  زا  ودع  ناما  هب  نآ  زا  بحم 

قشع ملاع  يارسشناد  مّلعم  نیهب 

سالک تسا  رتارف  شدوجو  ناهج  زا  هک 

حیسم ناور  شمد  رثوک  تقیقح  شبل 

سای ۀقیدح  شخر  تیالو  تشهب  شلد 

مامت
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تشگ ارهز  زیزع  رود  هب  رمع 

ساپ تداهش  بش  ار  مرح  داد  هکنانچ 

دوب هک  تساوگ  ادخ  یناوج  راهب  رد  هن 

سانش نیسح  یکدوک  یگراوخ و  ریش  ز 

موصعم هدراهچ  دننامه  هک  دوب  اور 

ساپس تعن و  ماش  حبص و  وا  ترضح  دوش ز 

دنناوخ ناگتشرف  شکاپ  تبرت  رانک 

ساسحا ناهج  کی  تسه  نآ  رد  هک  یعرصم  ود 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

**********************

مّود دنب 

وا تّمه  هب  اضر  مالس  ربص و  دورد 

وا تریغ  لعتشم ز  دوب  تارف  لد 

ادخ ریش  تخانش  ار  وا  یگ  هراوخریش  هب 

وا تروص  تسد و  هب  نیبج و  هب  دز  هسوب  هک 

نورب ياپ  داهن  ایرد  هنشت ز  هک  یمد 

وا تّوتف  زا  يدرمناوج  تفای  لامک 

راثیا ّتبحم و  افو و  قشع و  باتک 

وا تیاقس  يرادرس و  تسا ز  یتیاور 
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دوب نایامن  نیبج  هام  باتفآ ز  وچ 

وا تدالو  ۀظحل  زا  یتسود  نیسح 

درادرب نیسح  زا  هاکن  دوب  لاحم 

وا تداع  تسود  ياشامت  دوب  هتشگ  هک 

نسح نیسح و  بنیز و  رحس  ةراتس 

وا تعلط  باتفآ  نایمشاه  غارچ 

هارمه وا  تسد  ود  درآ  همطاف  رشح  هب 

وا تعافش  رب  تسا  هلیسو  تسد  ود  نیا  هک 

تنا یسفنب  شهّللا  یلو  تفگ  هک  یسک 

وا ترضح  يانث  میوگ  هک  هرهز  هچ  ارم 

متسد دسر  رگا  شحیرض  ياه  هفرغ  هب 

وا ترایز  منک  ابیز  عرصم  ود  نیا  هب 

قلاخ مالس 
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ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

*************************

مّوس دنب 

شدنناوخب رتبوخ  کلف  رهم  دزس ز 

شدنناوخب رمق  نارازه  کشر  هن  رمق ،

دشاب اور  قح  نادیهش  نوخ  هب  مسق 

شدنناوخب رگد  يادهّشلا  دّیس  هک 

دنیوش ناهد  همه  رثوک  مزمز و  هب  دزس 

شدنناوخب رهگ  تیالو  رحب  هب  سپس 

ساّبع دوب  نینبلا  ّما  ةداز  هچ  رگا 

شدنناوخب رسپ  ارهز  هب  هک  دوب  اور 

ناملس دنک  ار  قلخ  ناوت  هاگن  کی  هب 

شدنناوخب رگا  تدارا  قدص و  هار  ز 

تسابیز یفطصم  سفن  یلع  دوب  هکنانچ 

شدنناوخب رشبلا  ریخ  هداز  سفن  هک 

دوبن بجع  قحب  تفأر  همهنیا  هب  ومع 

شدنناوخب ردپ  ردارب  نارتخد  هک 

یهام نآ  رود  دندرگ  همه  ناگراتس 

شدنناوخب رفظ  رهپس  هام  رهم و  هک 
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ار همه  تجاح  فطل  زا  دهد  رظن  کی  هب 

شدنناوخب رظن  لها  یمامت  رگا 

یتیب ما  هدورس  وا  تبقنم  فصوب 

شدنناوخب رحس  ماش و  هب  قلخ  هک  دزس 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

مراهچ دنب 

***********************

شیوزاب تسد و  هب  مشچ و  هب  داب  مالس 

شیوجلد لامج  هام  هب  داب  دورد 

شمشچ دربیم  ثرا  يوبن  زجعم  ز 

شیوربا غیت  هتفر  یلع  راقفلاوذ  هب 

شلاخ طخ و  رد  تسا  نیسح  قشع  باتک 

شیور ۀلال  تسا  يربک  بنیز  تشهب 

میاس یقشاع  ياپ  فک  كاخ  هب  نیبج 

شیوم ره  رات  دیآ ز  رب  تسود  تسود  هک 

تسم هنیدم 
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افو رطع  قشع و  يوب  زا  دش 

شیوسیگ هب  دز  هناش  نینب  ّما  هک  یمد 

داد یم  ار  نیسح  يوب  هک  تساوگ  ادخ 

شیوک رس  زا  بش  میسن  تشذگ  یم  وچ 

يرآ یجیاوحلا  باب  هب  تسا  بّقلم 

شیوس نک  زارد  ییادگ  تسد  ایب و 

وا هب  دنرب  یم  هطبغ  ادهش  یمامت 

شیوهایه زا  رپ  رشحم  ۀنحص  تسه  هک 

دوش زاب  رشح  زور  رد  وچ  هک  نابز  نآ  شوخ 

شیوگ انث  دوب  ابیز  عرصم  ود  نیا  هب 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

***********************

مجنپ دنب 

تسد زا  لد  دوب  هداد  دوخ  تدالو  بش 

تسم رس  دش  نیسح و  مشچ  هب  درک  هاگن 

دوشگ مشچ  هک  نیمه  شمشچ  سگرن  هب  مسق 

تسشن هنیس  نورد  شنیسح  قشع  ریت  وچ 

نینب ّما  نیبنیز ، نسح ، نیسح ، یلع ،

تسد هب  تسد  دنهد  ار  وا  لگ  هتسد  وچ  همه 
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يریش كدوک  ناج  نت و  يادف  مرس 

تسب ارهز  زیزع  فلز  ۀقلح  هب  لد  هک 

متفگ یم  مالک  نیا  دوبن  رفک  هک  رگا 

تسرپ نیسح  نینبلا  ّما  ةداز  دوب  هک 

دادن بآ  هب  وربآ  ناور  بآ  رانک 

تسلا دهع  وربآ ز  شیگنشت  دوب  هک 

نآ کی  رد  تشذگ  ناج  رس و  تسد و  مشچ و  ز 

تسیاب نینچنیا  قشاع  ادخ  ّقح  هب  مسق 

ناج رس و  زا  تشذگ  شتسد  ود  مشچ و  ود  زا  سپ 

تسکش دومع  زا  رس  دیرد و  غیت  شنت ز 

ات هشیمه 
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سیدقت دنک  رحس  سورخ  هک 

تسا قح  ای  قشع  غرم  نخس  ات  هرامه 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

************************

مشش دنب 

تسایرد وا  کشخ  ياه  بل  ۀنشت  دید  وچ 

تساوخ رب  لد  شا ز  هلان  دش و  هریخ  بآ  هب 

بآ تلاجخ  زا  يدیدرگن  هچ  زا  بآ  هک 

تسارهز فسوی  هنشت  ینزیم و  جوم  وت 

تساپ رب  شطعلا  گناب  مرح  هب  فرطکی  ز 

مشون یمن  ار  وت  زگره  همطاف  هب  مسق 

تسادهّشلا دّیس  کشخ  بل  سکع  وت  رد  هک 

سیونب دوخ  جوم  يور  نم  ةدید  نوخ  ز 

تساّقس رت  هنشت  لافطا  یمامت  زا  هک 

مدید نتشیوخ  مشچ  اب  هک  تساوگ  ادخ 

تسایرد شا  هدید  کشخ و  شبل  هک  ار  هنیکس 

دنیوگ مه  هب  نایهام  همه  رحب  نورد 

تسارحص یشحو  باریس  هنشت و  نیسح 

لزا نم ز  کشخ  ياهبل  هب  دنا  هتشون 
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تسام ةویش  رحب  نتشذگ ز  ماک  هنشت  هک 

مدروآ مایپ  تیارب  هراوخ  ریش  ز 

؟ تساجک وت  تریغ  بآ  يا  هک  هداد  مایپ 

ونشب ناج  شوگ  هب  ایرد  ةرعن  يادص 

تسایوگ ار  تیب  هفرط  نیا  مه  بآ  جوم  هک 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

*************************

متفه دنب 

تسد اّقس  تسش  هنشت  رگج  اب  بآ  ز 

تسد ایردب  تبقاع  دادن  اپ و  دیشک 

تشادن میب  دوب و  کشم  رپس  وا  دوجو 

ای دهد  رس  هک  ای  دهد  مشچ  هکنیا  زا 
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تسد

تساوخ یم  هگآ و  دوب  دوخ  نداد  تسد  ز 

تسد اپ  ارس  دوش  شدوجو  وضع  وضع  هک 

تخیر ناناج  ياپ  هب  ار  دوخ  یتسه  مامت 

تسد اهنت  هن  نت  مشچ و  زا  رس و  زا  تشذگ 

دنکفا یم  تسود  ياپ  رب  هک  تساوگ  ادخ 

تسد اهدص  تشاد  حورجم  رکیپ  هب  رگا 

ناج زا  تشذگ  همطاف  رسپ  يرای  هب 

تسد ارهز  روضح  رد  شندب  زا  دش  ادج 

مرح هب  ور  هنیکس  يا  وگم  بآ  نخس ز 

تسد اج  کی  هب  نت و  اجکی  هب  هداتفوا  هک 

داد ارهز  زیزع  هار  هب  شیوخ  تسد  ود 

تسد ادرف  قلخ  دریگب ز  هکنآ  قوش  هب 

رات و قح  یگدنب  یپ  كاخ  هب  دسر 

تسد ات  ایربک  هاگرد  هب  دنلب  دوش 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

************************

متشه دنب 

مشچ ردیح  مشچ  رون  نآ  زا  ریت  تفرگ 
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مشچ رگید  تسه  هک  وک  رگد  ریت  تفگب 

تسد ود  دعب  هک  یقشاع  هر  راثن  مرس 

مشچ ردارب  هر  رد  دهد  ریت  شیپ  هب 

میدقت لد  ناج و  درک  ادهّشلادّیس  هب 

مشچ ردام  كاپ  ناماد  هب  هک  ات  دوشگ 

مولظم نآ  هک  هلگ  اّقس  هنیکس ز  نکم 

مشچ رد  نوخ  تشاد  بآ  ضوع  وت  دای  هب 

نیشنب نم  مشچ  هب  ایب و  تفگ  ریت  هب 

مشچ ره  رد  رای  کیپ  يا  وت  ياج  تسین  هک 

زاب مریت  راظتنا  رد  مداد و  تسد  ود 

ای هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3677 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ رب  ای  هنیس  هب  ای  رگج  هب  مهن 

دوب ردارب  ندید  شیوزرآ  مامت 

مشچ رخآ  هاگن  يارب  فیح  تشادن 

دندز هزین  ریت و  ردقنآ  يو  كاپ  مسج  هب 

مشچ رس  ات  ياپ  دش ز  شندب  هرز  نوچ  هک 

تسد نازیم  ياپ  تسار  نارگد  وا  يوسب 

مشچ رشحم  زور  تسار  ناگمه  وا  تسد  هب 

ار عرصم  ود  نیا  دنناوخب  رشح  هب  دزس 

مشچ رّونم  ضراع  نآ  رب  دنکفا  وچ 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

***********************

مهن دنب 

نینب ّما  باتفآ  افو  رهپس  هم 

نییآ نسح  تلوص و  یلع  يور و  نیسح 

لاماپ فحصم  وچ  نهآ  ۀمدص  نیبج ز 

نیما لیئربج  لاب  هدش  ریت  ندب ز 

تشاد ار  یلع  ۀبذج  وا  ذفان  هاگن 

نیک دندز ز  یمن  شمشچ  هب  ریت  هن  رگ  و 

ار نمشد  ریت  هک  دش  مخ  یتسد و  تشادن 
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نینوخ ةدید  وناز ز  ود  هب  دشک  نورب 

لاح نآ  رد  دومع  شقرف  هب  دندز  نانچ 

نیز رس  زا  داتف  تروص  هب  كاخ  يور  هک 

دنتشگرب مامت  شدربن  نایرارف 

نیمی راسی و  زا  مخز  وا  نت  رب  دندز 

شتایآ هراپ  هراپ  دوش  هک  یفحصم  وچ 

نیبم باتک  نآ  ياه  قرو  تخیر  كاخ  هب 

تسکش تشپ  دیمخ و  دق  ار  همطاف  زیزع 

نیزح تروص  هب  دز  هلان  وا  رکیپ  رانک 

نوخ ۀمشچ  مشچ  ود  کشا و  ۀمشچ  مشچ  ود 

نیمز شقن  تسد  ود  هش  رمک  رب  تسد  ود 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3679 

http://www.ghaemiyeh.com


یناشیپ مشچ و  تسد و  نآ  رب  داب  دورد 

نید يرای  رهب  هظحل  کی  هب  راثن  دش  هک 

دوب زاب  هرامه  شفصو  هب  هک  دوب  اور 

نیعلاروح نابز  ابیز  عرصم  ود  نیا  هب 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

************************

مهد دنب 

شندب رب  مخز  يور  سب  مخز ز  دیسر 

شنهریپ مسج و  نیب  رگد  قرف  دوبن 

ششطع ۀلعش  دنام  ورف  غیت  با  هب 

شنت ياه  مخز  تشگ  وفر  ریت  كون  ز 

دناوخ ردارب  يا  هظحل  ار  همطاف  زیزع 

شنهد بل و  زا  يراج  نوخ  ۀمشچ  دوب  هک 

نیسح تفگ  درک  زاب  نابز  وچ  یکدوک  هب 

شنخس نیرخآ  دش  ردارب  گرم  تقو  هب 

تشادن زاین  نفک  نوخ و  هب  لسغ  دومن 

شنفک همقلع  هب  دش  الب  برک و  كاخ  هک 

یهام خر  هب  نیبج  نوخ  هدرپ ز  دیشک 

شنمجنا غارچ  نادیهش  دنا  هدناوخ  هک 
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دیطلغ نوخ  هب  نینبلا  ّما  نشلگ  یلگ ز 

شنسح تفاطل  نیسح و  گنر  دوب  هک 

دننک گرب  گرب  دننیچب و  هک  يا  هلال  وچ 

شندب دش  هراپ  هراپ  مدق  هب  ات  قرف  ز 

دوب بنیز  هاگن  نمشد  ةزین  ارف ز 

شنمسای هتفرگ  نوخ  یمشاه و  لاخ  هب 

ناهج قلخ  مامت  دورد  تسا  قیال  هچ 

شنم وچمه  رازه  مالس  تسا  لباق  هچ 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

***********************

مهدزای دنب 

کشا ار ز  یلع  لآ  میرح 
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تفرگ بآ 

تفرگ بات  هظحل  هظحل  نابل  هنشت  شطع ز 

تشگ یم  رب  هدیمخ  تماق  همقلع  ردپ ز 

تفرگ باب  هار  هیرگ  اب  دمآ و  هنیکس 

ساّبعلا یّمع  َنیَا  اتبا  ای  تفگب 

تفرگ بارتوب  لجن  ام  مشچ ز  هک  دش  هچ 

داد ار  وا  باوج  اباب  هدید ي  کشرس 

تفرگ باضخ  نوخ  اّقس ز  ضراع  هام  هک 

مشاه ینب  هم  ات  نوخ  می  رد  تسشن 

تفرگ باتفآ  دندید  همقلع  رانک 

دش يریسا  ةدامآ  ربخ  نیا  زا  مرح 

تفرگ بارطضا  تخس  ار  همطاف  تانب 

لد دیشک ز  يا  هلان  یلع  هراوهاگ  هب 

تفرگ بابر  زا  مارآ  تقاط و  ربص و  هک 

ییاّقس کشخ  ياهبل  هب  رحب  مالس 

تفرگ بآ  رانک  اج  نوخ  می  رد  هنشت  هک 

ارهز زا  تفرگ  ار  شیرکون  لادم 

تفرگ بانجنآ  حدم  تبقنم و  هب  نابز 

مالس هس  نیا  هب  وا  ربق  رس  هک  یسک  اشوخ 

تفرگ باوج  همطاف  زا  ردام و  تفگ  هک 
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ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

**********************

مهدزاود دنب 

زامن دیرب  همقلع  رد  همه  ناگ  هراتس 

زاجح هام  كاخ  هب  اجنآ  رد  هداتفوا  هک 

دوخ تداهش  ۀظحل  رد  هک  فیح  رازه 

زاب ردارب  يور  رب  دنک  هدید  هک  دشن 

داد شلاب  ود  ضوع  رد  ادخ  داد و  تسد  ود 

زاورپ دنک  کلم  اب  نانج  ضلیر  رد  هک 

وضو تفرگ  نیبج  نوخ  تسد ز  نودب 

زامن دناوخ  هزین  كون  وا  ةدیرب  رس 
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نیبب لالج  رت ، هنشت  شرگج  ناگ  هنشت  ز 

زان ایرد  بآ  هب  ایرد  لد  رد  درک  هک 

دوشگ مشچ  هرابود  شمشچ  هب  ریت  دندز 

زاب دریگ  تسود  ریت  ةدید  هک 

روشحم یجیاوحلا  باب  هب  دش  نآ  زا 

زاجعا اهرازه  شربق  دنا ز  هدید  هک 

رشح فص  رد  هک  مسق  نادیهش  كاپ  نوخ  هب 

زاتمم وا  ماقم  نادیهش  نایم  دوب 

يزارفارس شیزابرس  تشاد ز  نیسح 

زابرس نیا  ياپ  كاخ  ناهج  نارس  رس 

ار يدیهش  نآ  مثیم »  » دنک حدم  هنوگچ 

زاون هدنب  راگدنوادخ  هدرک  حدم  هک 

وا رّهطم  تبرت  رس  هب  مور  رگا 

زاربا منک  ار  عیجرت  عرصم  ود  نیمه 

ساّنلا ریخ  مالس  ناّنم  قلاخ  مالس 

ساّبع ترضح  هب  نادیهش  لیخ  مالس 

----------

اشطعاو الب  برک و  بل  هنشت  یقاس 

( حدم  ) اشطعاو الب  برک و  بل  هنشت  یقاس 

اشطعاو الب  تشد و  نیا  رد  تسا  بآ  طحق 
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كاخ هب  شیوخ  لد  دنداهن  هلمج  ناکدوک 

اشطعاو امس  هب  اهلد  هلان  دور  یم 

يرت هنشت  ام  وت ز  نالفط  یقاس  يا  هچ  رگ 

اشطعاو ام  ۀنشت  بل  هب  نک  یهگن 

مایپ هراوهگز  ریش  یب  رغصا  تسا  هداد 

اشطعاو اشطعاو  اشطعاو  ومع  یک 

دنسپم ترتع  روآ  بآ  هدش  لفط  يا ز 

اشطعاو اون  دتفا ز  همطاف  لبلب 

تسدب هسوب  ادخ  ریش  هدز  تیریش  هب  يا 

اشطعاو اشگب  ترتع  يرای  رب  تسد 

تفر یم  الاب  هب  هک  بش  لد  لافطا  تسد 

اشطعاو اعد  دندرک  وت  ّقح  رد  همه 

مزمز هدش  کشخ  شطع  ار ز  نارجاح 
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مشچ

اشطعاو ادهش  کشخ  مزمز  تبل  يا 

ام رت  مشچ  ود  کشخ و  بل  بآ و  یب  کشم 

اشطعاو ادخ  ریش  رسپ  يا  دناوت  اب 

ممثیم  » تیعس وت و  يادف  هب  يا  نک  یعس 

اشطعاو افص  تسا  تارف  هورم  اه  همیخ 

----------

نینبلا ما  ةداز  ناگنشت  بل  یقاس 

( تبیصم ) نینبلا ما  ةداز  ناگنشت  بل  یقاس 

نیتملا لبح  يوزاب  نیسح ، دیشر  تسد 

نیبب مکشخ  رجنح  یباتهم و  ةرهچ 

بابک مبلق  هدش  مه  هتخوس ، مرگج  مه 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

****

مارح دش ، ام  هب  بآ  ومع ، یهانگ  هچ  اب 

ماج هب  ار  ام  هتخیر  بآ ، ياج  رگج ، نوخ 

مادم رغصا  یلع  دوخ ، تشگنا  دکم  یم 

بابر تسد  يور  رب  شطع ، زا  دنز  لاب 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

****
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هدش رذآ  ۀلعش  شطع ، زوس  ز  سفن ،

هدش رجنخ  هزین و  بآ ، بآ  نیا  باوج 

؟ هدش روای  سک و  یب  ور ، هچ  زا  یلع  لآ 

باوخ هب  نالفط  ةدید  شطع ، زا  دور  یمن 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

****

ام ناشطع  بل  رب  دیرد ، نابیرگ  بآ ،

ام نایرگ  ةدید  هدش ، ایرد  ود  لثم 

ام نازوس  لد  زا  رو ، هلعش  هدش  رحب 

باهتلا رد  هداتف  یکدوک ، ره  همیخ  هب 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

****

همزمز هدش  ضغب  ام ، کشخ  يولگ  رد 

تسد زا  هّیقر 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3687 

http://www.ghaemiyeh.com


همطاف لغب  رد  تفر ،

همه مشچ  ز  رون ، شطع ، هتفرگ  هک  سب 

بارس ام  رظن  رد  هدش ، شتآ  ۀلعش 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

****

يردیح ردیح  وت  ادخ ، تسد  تسد  وت 

يربمغیپ يارب  یلع ، نوچ  ، ردپ رب  وت 

يروآ بآ  یقاس و  مه ، رادملع و  مه  وت 

باتش ایرد  يوس  هب  وش  مشخ  هقعاص 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

****

نیسح ياعد  تسد  ترس ، تشپ  همه  يا 

نیسح ياه  هلالس  دنا  هنشت  بل  هچ  رگا 

نیسح يارب  بآ  ومع ، روایب  ورب 

باتفآ رد  هتخوس  همطاف ، هم  صرق 

بآ بآ  ومع ، ومع  بآ  بآ  ومع ، ومع 

----------

دندیرفآ رای  ار  قشع  هاپس 

دندیرفآ رای  ار  قشع  هاپس 

دندیرفآ رایعم  هفرط  ار  افو 
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شنیرفآ غاب  رتشوخ ز  یلگ 

دندیرفآ راداد  يوب  گنرب و 

دندرک قلخ  نامیا  مزع و  رهپس 

دندیرفآ راثیا  قشع و  طیحم 

ار ادخ  راصنا  داب  تراشب 

دندیرفآ رادملع  سابع  هک 

وخ یهز  قلخ و  یهز  نسح و  یهز 

دندیرفآ راب  رگد  ار  مالسلا ) هیلع   ) دمحم

وزاب تسد و  ار  ادخ  تسد  یلع 

دندیرفآ راصنا  ریم  ار  ادخ 

ار اقب  رصم  فسوی  هناگی 

دندیرفآ رادیرخ  ناج  دقن  هب 

دیحوت دیشروخ  کلف  دص  هم ،  کی  هن 

دندیرفآ رازلگ  هکلب  لگ  کی  هب 

رهق یهز  رهم و  یهز  هللا  یلاعت 

دندیرفآ ران  تنج و  مه  اب  هک 
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ار افص  قدص و  ار ،  قشع  ار ،  بدا 

دندیرفآ راسخر  هدنبات  کی  هب 

دمآ سانلاریخ  مشچ  غارچ و 

دمآ سابع  بدا  دنوادخ 

داز رهگ  يوقت  تمصع و  طیحم 

داز رمق  نامیا  تفع و  رهپس 

کیربت ياوآ  دسر  یم  تقلخ  ز 

داز رسپ  بشما  ادخ  سومان  هک 

بشما هک  ردام  نآ  رب  قح  مالس 

داز ردپ  لالجا  ردق و  اب  رسپ 

دش نیرفآ  روش  نیرفآ  روش  ره  هب 

داز رت  هزیکاپ  ناج  هزیکاپ  رهز 

ار البرک  يالب  رادیرخ 

داز رس  تسد و  مشچ و  راثیا  یب 

نز ریش  نیا  ادخ  زا  تیحت 

داز رگد  يریش  ادخ  ریش  رب  هک 

ینامسآ ای  شمناوخ  ینیمز 

؟ داز رشب  ای  نز ،  نیا  هدروآ  کلم 

ار یضترم  يوزرآ  تخرد 

داز رمث  اروشاع  رهظ  يارب 
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ار ادخ  نیب  ار  ادخ  نیب  ار  ادخ 

داز رگداد  یح  تآرم  وا  هک 

انحتف انا  هروس  ار  یلع 

داد رفظ  حتف و  تیآ  ار  ادخ 

نشلگ هتشگ  اهالبرک  مامت 

نشور وت  مشچ  یلع  نب  نیسح 

سابع تساپ  ات  رس  قح ز  لامج 

سابع تساتکی  مسق  یئاتکی  هب 

رشحم حبص  ات  ار  قاشع  بش 

سابع تساهلد  نشور  غارچ 

تسا نینبلا  ما  هداز  هچ  رگا 

سابع تسارهز  شردام  نکیلو 

تدالو زور  زا  هک  دناد  ادخ 

سابع تساوخیم  ار  شیوخ  ماما 

ندرک راثیا  رس  تسد و  قوشب 

سابع تسارآ  ار  شیوخ  یلفط  ز 

رب بآ  کشم  تسد ،  رد  ملع 
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شود

سابع تساقس  مه  رادرس و  مه  هک 

ار افو  قشع و  تریغ و  مزانب 

سابع تسایرد  بل  رب  ناشطع  هک 

تسا نیگمرش  ناماک  هنشت  زا  زونه 

سابع تساهنت  همقلع  رد  نا  زا 

جئاوحلا باب  دوب  ایند  رد  هن 

سابع تسابقع  رد  قلخ  عیفش 

خزود مشخ  ياه  هلعش  زا  كاب  هچ 

سابع تسام  هانپ  رشحم  رد  هک 

دنرآ يور  رشحم  هب  نوچ  ناعیفش 

دنراد هارمه  وا  تسد  هدیرب 

تسوا می  زا  یبآ  هرطق  تمارک 

تسوا مدقم  راسکاخ  یگرزب 

مزر هصرع  باتفآ  تعاجش 

تسوا مچرپ  زا  يا  هیاس  تماهش 

تدالو رد  شتسد  هدیسوب  ردپ 

تسوا مدمه  تداهش  ات  ردارب 

دسوبب وزاب  یلع  هک  ار  یسک 

تسوا مک  دیوگ  وا  فصو  رگ  ناهج 
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كاچ دنز  ار  نابیرگ  رثوک  دزس 

تسوا می  وا ،  مشچ  هک  اقس  نآرب 

دنگوس تخیر  شمشچ  ود  زک  ینوخب 

تسوا مغ  درد و  هناخ  ام  لد 

سابع تسا  قشع  ملاع  ماما 

تسوا ملاع  ملاع ،  ود  زا  رترب  هک 

تجاح هچ  مناوضر  غاب  رطع  هب 

تسوا متام  رابغ  ار  میور  هک 

دیاب هیرگ  وا  رکیپ  مخزب 

تسوا مهرم  ام  هدید  کشا  هک 

داد ناج  هنشت  لد  هبعک  دایب 

تسوا مزمز  ملاع  لها  مشچ  هک 

دناوخ رطخ  جوم  رد  لصو  دورس 

دناوخ رس  تسد و  یب  ار  قشع  زامن 

تسم نانچ  دش  تبحم  يانیم  ز 

تسد نت و  مشچ و  ورس  زا  تشذگب  هک 

ریغ هب 
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دید یمن  ار  يزیچ  تسود  زا 

تسشنب هدید  رب  شنمشد  ریت  هک 

نیگنس دوب  شقارف  راب  سب  ز 

تسکشب تشپ  ار  نارباص  ماما 

تسوا یتسود  سرد  داتسا  ارم 

تسویپ تسود  اب  ادج ،  دش  دوخ  زا  هک 

تداهش ات  تدالو  زا  رمع  همه 

تسمرس دوب  نداد  تسد  قوشب 

هدید دوشگب  ردپ  نامادب 

تسب دوخ  مشچ  ردارب  شوغآ  رد 

ار وا  تسد  الوم  دیسوب  نآ  زا 

تسد نآ  هدنمزر  کی  تسد  يدوب  هک 

دیدیم هک  ایرد  زا  هنشت  دش  نورب 

تسه وا  تسد  رب  همطاف  هاگن 

بنیز ياپ  شیپ  هک  رگنب  بدا 

تسج نتشیوخ  ياج  اسآ ز  دنپس 

دیدیم قشع  كاخب  ار  تقیقح 

تسپ شا  هدید  شیپ  دوب  ایند  هک 

شتسه تخیر  ناناج  قشع  ياپ  هب 

شتسد دیسوب  ردپ  نوچ  ردارب 
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تسوکین تسد  نا  رب  هسوب  ار  یلع 

تسود مدقم  رد  ندب  زا  دتفا  هک 

شبآ هک  اقس  نآ  تسد  مزانب 

تسوزاب ود  نوخ  هدید و  کشرس 

شیاپ كاخ  ملاع  نازارفا  رس 

تسوا نماد  رب  لد  لها  تسد  هک 

ار وا  هک  دش ،  نوریب  هنتش  ایرد  ز 

تشوج بل  رب  ناشطع  رضخ  نارازه 

سابع فصو  زا  ندز  مد  دیاشن 

تسوگ انث  ار  وا  نیدباعلا  نیز  هک 

درب لد  دالیم  بش  رد  شنیسح 

تسوپ رد  دیجنگ  یمن  یلفط  زا  هک 

يو متام  رد  ناگتشک  نایم 

تسور زا  هللا  هجو  گنر  هدیرپ 

كاخ رب  تشونب  ناوزاب  نوخب 

رازلگ زا  رتشوخ  لتقم  هک 
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تسونیم

قشع هبعک  زا  ور  دینادرگن 

تسوس ره  اهلد ز  هلبق  شرازم 

رای هسوب  شقن  دنام  شتسدب 

تسوکین شیوخ  ياجب  يزیچ  ره  هک 

دنرابکشا شیازع  رد  ناماما 

دنراد کشر  شماقم  رب  نادیهش 

----------

دوب هداتفا  نیمز  ناماد  هب  یبوط  هردس و 

( تبیصم  ) دوب هداتفا  نیمز  ناماد  هب  یبوط  هردس و 

دوب هداتُفا  نینزان  تسود  ود  نآ  رکیپ  ای ز 

نامسآ زارف  زا  دیشروخ  هدیدرگ  نوگنرس 

دوب هداتُفا  نیز  ردص  یضترم ا ز  هام  هک  ای 

لوُسُر متخ  همقلع  رانک  زا  درک  یم  هولج 

دوب هداتُفا  نینمؤملاریما  نوخ  جومب  ای 

همطاف تانب  مشچ  زا  تخیر  یم  لد  نوخ 

دوب هداتُفا  نینبلا  ما  نماد  زا  یلگ  ای 

البرک تشد  رایّط  رفعج  نوخ  رد  هقرغ 

دوب هداتُفا  نیمی  رد  راسی و  رد  شیاهتسد 

بآ يایرد  بل  رب  اقّس  کشخ  ناهد  اب 
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دوب هداتُفا  نیگمرش  ناماک  هنشت  کشرس  زا 

باتفآ رد  شینارون  رکیپ  هعطق  هعطق 

دوب هداتُفا  نیبم  نآرق  قاروا  نانچمه 

تسکش ار  مظعا  هّللا  یلو  تشپ  مغ  هوک 

دوب هداتُفا  نید  رادمچرپ  مسج  نوخ  می  رد 

دورس یم  تبیصم  نیا  حرش  هک  يزور  نآ  مثیم » »

دوب هداتُفا  نیرب  شرع  رد  هلعش  نوچ  شا  هلان 

----------

تشادن رصب  رد  رگج  نوخ  ریغ  هب  اّقس 

( تبیصم ) تشادن رصب  رد  رگج  نوخ  ریغ  هب  اّقس 

تشادن رت ، هیرگ  زا  دنک  دوخ  مشچ  هک  یبآ 

نیسح نماد  زا  رس و  زا  مشچ  دیشوپ 

تشادن رب  تسد  شندب ، رد  تشاد  تسد  ات 

درکن وا  کشخ  بل  غاد  هب  هگن  ایرد 

تشادن ربخ  وا  رگج  هرارش  زا  بآ 

 نیسح دوخ  رمع  رد  هک  تسا  دهاش  خیرات 

تشادن رت  بوخ  وا  زا  ردارب  نسح  زا  دعب 

تسود يور  شیپ  وا  نمشد و  ریت  ناراب 

مشچ زج 
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تشادنرپس تروصو  هنیسو  تسدو 

داتف نت  شتسد ز  ود  دوب و  ماما  تسد 

تشادن رس  مشچ و  یلو  دوب ، نیسح  مشچ 

درب نیسح  ار  وا  لد  یگراوخریش  زا 

تشادن ردپ  ِتسد  ِرس  رب  رارق  یتح 

 نیسح اه  هزین  رس  تشاد  هراتس  هدجه 

تشادن رمق  کی  وا  هدیرب  رس  لثم 

دید بآ  رد  ار  نابل  هنشت  سکع  هک  یتقو 

تشادنرگد تلاجخ  کشا  تخوس  هک  سب  زا 

تفرگ یمن  شتآ  شلد  رگا  وا  هآ  زا 

تشادن رثا  مثیم »  » هنیس زوس  ردقنیا 

----------

هدمآ رای  هدمآ  رای  هدمآ  رای  ناقشاع 

( تدالو  ) هدمآ رای  هدمآ  رای  هدمآ  رای  ناقشاع 

هدمآ راثیا  حور  بشماک  دیریگ  فک  هب  ناج 

هدمآ رالاس  ریم و  ار  ادخ  راصنا  لیخ 

هدمآ رای  نیرتشوخ  ار  الو  زبس  رس  لخن 

هدمآ رادید  هب  هم  ار  نید  جرب  باتفآ 

هدمآ رادملع  ریم و  یلع  نبا  نیسح  رب 

رسپ نیا  تسا  نید  جرب  باتفآ  مشاه  هام 
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رسپ نیا  تسا  نینمؤملاریما  دیشروخ  صرق 

رسپ نیا  تسا  نینبلا  ّما  نماد  زا  سای  غاب 

رسپ نیا  تسا  نیتسآ  رد  ادخ  ریش  يوزاب 

رسپ نیا  تسا  نیتسار  ماما  رای  یتسار 

هدمآ رای  تعلط  وحم  هک  نیب  شزان  مشچ 

تسا نم  دنمدرخ  ریپ  نیا  هک  یئاناد  تفگ 

تسا نم  دنخبل  شقن  وا  زک  هلال  مّسبت  دز 

تسا نم  دنوادخ  نیا  دیوگ  هک  ونشب  بدا  زا 

تسا نم  دنبلد  لفط  نیک  نینبلا  ّما  دز  هدنخ 

تسا نم  دنزرف  ساّبع  نیا  دومرف  قح  ریش 
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هدمآ راشرس  هللاراث  قشع  زا  نینچ  نیاک 

دنک يراکادف  دوخ  ماما  رب  ات  هدمآ 

دنک يرای  ار  مالسا  رس  تسد و  راثن  اب 

دنک يرادملع  مه  نالفط  ياّقس  دوش  مه 

دنک يرادیرخ  ناج  لذب  هب  ار  ناناج  لصو 

دنک يراج  نوخ  هدید  زا  رای  ياپ  كاخ  هب  ات 

هدمآ راب  رهگ  مشچ  اب  رای  روضح  رد 

نیبب ار  تماق  ّدق و  اشگب  هدید  اشگب  هدید 

نیبب ار  تمایق  ار  تمایق  هن  تماق  ّدق و 

نیبب ار  تمارک  راثیا و  قشع و  رادتقا و 

نیبب ار  تماما  غاب  یساّبع  ۀلال 

نیبب ار  تماهش  ایند  کی  دیحوت  ناهج  کی 

نیبب ار  تماما  غاب  یساّبع  ۀلال 

متفای دّلخم  دلخ  زا  رتشوخ  ار  شتروص 

متفای هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم كاپ  تریس  ار  شتریس 

متفای دّرجم  حور  زا  رتهب  ار  شرکیپ 

متفای دمرس  قّالخ  يوزاب  ار  شیوزاب 

متفای ّدح  یب  نومضم  وا  تعن  میوگب  ات 

هدمآ راتفگ  هب  منازرل  تشگنا  رد  هماخ 

نیرفآ شلاخ  طخ و  رب  یمشاه  لاخ  لاخ 
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نیرفآ شلاح  روش و  رب  يردیح  لاح  لاح 

نیرفآ شلالج  رب  یئافطصم  لالج  دق 

نیرفآ شلامج  رب  یئایربک  لامج  خر 

نیرفآ شلآ  هللا و  لوسر  زا  هام  نینچ  رب 

هدمآ راسخر  دیشروخ  نیا  وحم  شنیرفآک 

نیا تسا  ساسحا  غاب  يافص  ار  ّتنج  لها 

نیا تسا  ساّنلا  عجشا  رگشل  ریم  ردیح  ریش 

نیا تسا  سایلا  رضخ و  نارازه  هاگآ  ریپ 

نیا تسا  سای  ۀلال  ای  نوخ  يارحص  هلاژ 

ای
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نیا تسا  ساّبع  هک  نشور  تلد  مشچ و  یلع 

هدمآ رازلگ  هب  تیاهوزرآ  زبس  لخن 

وا نونجم  افو  راثیا و  ربص و  لقع و  قشع و 

وا نوهرم  دوب  دشاب  البرک  ات  البرک 

وا نوخ  رد  مه  ریش و  رد  مه  هللاراث  قشع 

وا نوناق  ندمآ  نوریب  رحب  زا  ماک  هنشت 

وا نویدم  دوب  يدرمناوج  مه  تعاجش  مه 

هدمآ راهنز  هب  شریشمش  قرب  شیپ  مصخ 

همقلع رهن  هتسویپ  وا  دای  اب  اه  مشچ 

همزمز مرگ  هدیدرگ  وا  روش  اب  اه  لخن 

همه راسخر  هب  يراج  وا  غاد  زا  اه  گشا 

همتاخ وا  تریغ  اب  هتفای  تریغ  سرد 

همطاف ود  يدنزرف  رسپ  کی  هللا  هللا 

هدمآ رارق  هب  وا  حدم  زجع  رد  یملاع 

دنک ییارآ  هرهچ  نوخ  زک  ساّبع  نوچ  تسیک 

دنک ییایرد  گشا  زا  ناگ  هنشت  رب  شا  هدید 

دنک ییاقآ  قلخ  رب  يرکون  ماقم  رد 

دنک ییاهنت  هب  رگشل  کی  راک  ناشطع  ماک 

دنک ّییاقس  ّيرادملع و  ّيرادساپ و 

هدمآ رادیرخ  ار  شقشع  راد  اجنیا  مثیم » »
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----------

تسالو هبعک  لد ، هبلق ي  تسیک ، ساّبع 

( حدم ) تسالو هبعک  لد ، هبلق ي  تسیک ، ساّبع 

تسالبرک نادیهش  عمج  عمش  ساّبع 

همطاف ود  ماما و  راچ  هام  ساّبع ،

تسافطصم دالوا  هدید ي  رون  ساّبع 

ایح ناهج  کی  بدا  هنیدم  کی  ساّبع 

تسافو البرک  کی  هن  دیهش  کی  ساّبع 

تیب لها  ياقس  روای و  رای و  ساّبع 

تساونین زبش  رس  هشیب ي  ریش  ساّبع 

زان دومن  ایرد  هب  دوب و  هنشت  ساّبع 

دش بآ  ساّبع 
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تساوخن ار  بآ  شطعز 

بآ يور  هب  ار  ناور  بآ  تخیر  ساّبع 

تسام يوربآ  شطع  ماج  تفگ  ساّبع 

تشذگ نت  ناج و  رس و  تسد و  ود  زا  ساّبع 

تسار دومن  تداهش  يارب  دق  ساّبع 

نیسح هنشت ي  رگج  مزمز  ساّبع 

تسافص شهّللاراث  هک  تس  يا  هورم  ساّبع 

یکدوکز تیالو  رای  تسد  ساّبع 

تسادتباز تماما  راد  تسود  ساّبع 

تسا یلع  ادخ  ریش  رورپ  تسد  ساّبع 

تساضترم ریشمش  وزاب و  تسد و  ساّبع 

ناگ هنشت  کشخ  بل  يوزرآ  ساّبع 

تسادخ هناخمرح ي  رادساپ  ساّبع 

تسا یکی  افو  رد  بدا و  رد  هکنآ  ساّبع 

تساتود شمغ  زا  نیسح  تشپ  هکنآ  ساّبع 

زارف رس  راثیا  ورملق  رد  ساّبع 

تسازج فص  ات  لجخ  هنیکس  زا  ساّبع 

نیسح بل  زا  لجخ  ود  ره  بآ  ساّبع و 

تسابر لد  مسا  ود  همقلع  رهن  ساّبع و 

رمقلاو سمّشلاو و  هیآ ي  تسیک  ساّبع 
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تساحّضلاو لیّللاو و  هروس ي  تسیک  ساّبع 

تسد هب  ار  ساّبع  نماد  ریگب  مثیم » »

تساشگ هرگ  قیالخ  مامت  زا  ساّبع 

----------

نویمشاه عمج  عمش  ینعی  سابع 

( حدم  ) نویمشاه عمج  عمش  ینعی  سابع 

نویمطاف نیب  هام  ینعی  سابع 

ردیح ریش  ینعی  ریش  ینعی  سابع 

رکشل ریم  ار  البرک  ینعی  سابع 

راکیپ هب  رگید  يردیح  ینعی  سابع 

رادملع اقس و  ریم و  ینعی  سابع 

راثیا رعش  تیب  هاش  ینعی  سابع 

رادملع اقس و  ریم و  ینعی  سابع 

تیاده حابصم  رون  ینعی  سابع 

ینعی سابع 
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تیالو هار  هتشک ي 

یلاسدرُخ زا  درمریش  ینعی  سابع 

یلاوملا یلوم  هداز ي  ینعی  سابع 

هنیدم ياه  بش  هام  ینعی  سابع 

هنیکس ياهوزرآ  ینعی  سابع 

رواد ّیح  تسد  تسد ، ینعی  سابع 

ربکا هللاراث  نوخ  ینعی  سابع 

قیاقح لک  رهظم  ینعی  سابع 

قیالخ تاجاح  باب  ینعی  سابع 

ارحص مشچ  رد  يا  هلال  ینعی  سابع 

ایرد بلق  رد  يا  هلعش  ینعی  سابع 

تیالو کُلف  رگنل  ینعی  سابع 

تیاهن یب  ات  يا  هولج  ینعی  سابع 

رس یب  تسد و  یب  یقشاع  ینعی  سابع 

رکیپ هراپ  دص  هتشک ي  ینعی  سابع 

مظعا هللا  باب  باب ، ینعی  سابع 

مسجم هللا  تریغ  ینعی  سابع 

تشاد نینبلا  ما  شردام  زا  بدا  ثرا 

تشاد نینموملاریما  زا  تعاجش  ثرا 

دوب یلو  ّمع  خا و  نبا و  ادخ  دبع 
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دوب یلع  نبا  نیسح  تشپ  یلع  يور 

دوب شرگشل  دص  تردق  اهنت  ياهنت 

دوب شرس  تشپ  همطاف  ياعد  رخآ 

دوب شبت  بات و  شتآ  ایرد  بلق  رد 

دوب شبل  غاد  هنشت ي  بل  اقب  بآ 

تسا نیسح  اب  یبقع  ایند و  رد  سابع 

تسا نیسح  ای  نارازه  شمخز  ره  دایرف 

وا ییاقآ  تزع و  لالج و  نآ  اب 

وا ییاقس  البرک  رد  دش  روهشم 

تسا رایرهش  نارایرهش  رب  دوخ  هکنآ  اب 

ریما اقس و  زابرس و 
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تسا رادساپ  و 

سابع بآ ، زا  داهن  نوریب  اپ  هنشت  بل 

سابع بایرد  ارم  دز  یم  ادص  ایرد 

ساسحا درک  اروا  ّيدرمناوج  یتقو 

! سابع سابع ! نیرفآ  دزادص  ایرد 

ینیرفآ درم  یگنادرم  رد  هک  قحلا 

ینینمؤملاریما دنزرف  هک  قحلا 

تربص راثیا و  تریغ و  نیا  خساپ  رد 

تربق رود  ددرگ  بآ  رشحم  حبص  ات 

ملاع لک  دارملا  باب  يا  وت  حدم 

مثیم ِلخن  نارازه  زا  رت  نوزف  دشاب 

----------

سیونب سای  فصو  هحفص  رد  ملق 

( حدم ) سیونب سای  فصو  هحفص  رد  ملق 

سیونب ساّبع  زا  تسا  دیع  بش 

ار نینزان  رای  فصو  نز  مقر 

ار نینبلا  ّما  هتسرون ي  لگ 

نیا تسا  مجنا  هام  سیونب  ملق 

نیا تسا  مّود  نیسح  ار  تیالو 

دیشروخ دالیم  اب  سیونب  ملق 
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دیشخرد مشاه  ینب  هام  خر 

دمآ ساّنلا  ریخ  سیونب  ملق 

دمآ ساّبع  نینبلا  ّما  لگ 

دندیرفآ رای  ّقح  رای  يارب 

دندیرفآ رادملع  لضفلاوبا 

نشلگ هتشگ  رگید  راب  هنیدم 

نشور وت  مشچ  نینمؤملاریما 

داد ترهوگ  یلاعت  دنوادخ 

داد ترگید  نیسح  هللا  یلاعت 

؟ هدید رادید  کی  هب  هم  رهِم و  هک 

هدید رازاب  رس  رب  فسوی  ود 

دنداد هام  تیالو  دیشروخ  هب 

دنداد هللاراث  هللاراث ، هب 

ردام ناماد  ردپ ، شوغآز 

ردارب يوس  دنز  یم  رپ  شلد 

شتسم مشچ  وحم  هتشگ  ردارب 

شتسد هب  هداهنب  هسوب  لگ  ردپ 

هراپ هام  نآ  خر  شیپ  رمق 

هراتس زا  مک  دوب  دوبن  رمق 
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رسمه تشگ  نآز  همطاف  اب  یلع 

روالد ساّبع  لثم  درآ  هک 

تسا نیسح  ِتسه  وک  دید  یم  وا  رد 

تسا نیسح  ِتسد  نیا  تفگ  یم  دوخ  هب 

ار شا  یئاقآ  دید  شیوخ  مشچ  هب 

ار شا  یئاّقس  نتفرگب و  ملع 

دیاب ریش  زا  ریش  تفگ  یم  دوخ  هب 

دیاب ریشمش  رسپ  نیا  تسد  هب 

شنینبلا ّما  نماد  زا  بدا 

شنینمؤملاریما زا  تعاجش 

دوب یلجنم  شرون  هب  ردام  لد 

دوب یلع  نب  نیسح  رب  شهاگن 

دوب بدا  ار  وخ  یمطاف  نآ  سبز 

دوب بل  ریز  شنیسح  اب  یمالک 

تیادف مساّبع  تفگ  یم  وا  هب 

تیادف مسای  لگ  ارهز  لگ 

دشاب وت  رای  ما  هدروآ  رسپ 

دشاب وت  رادملع  اهنت  نت 

تیالو سمش  يا  مدروآ  یهم 

تیادف ددرگ  ددرگ و  ترود  هک 
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هدرک زاب  ار  دوخ  شخب  ناج  بل 

هدرک زاغآ  نخس  هراوهگ  هب 

منیسح رادافو  رای  نم  هک 

منیسح رادملع  مرادملع 

مدرد تسوا  مقشع ، تسوا  یهلا 

مدرگب شرود  هدب  ملاب  رپ و 

تیالو رصم  فسوی  يا  مالس 

تیادف متسد ، منت ، ممشچ ، مرس ،

ملوتب يارهز  لجن  مالغ 

ملوبق نک  ملوبق ، نک ، ملوبق 

مریما ار  تهاپس  ودبع  ار  وت 

مریش لفط  مریش  لفط  هچ  رگا 

ردام داد  تعاجش  ریش  ارم 

ردام داز  ینیسح  ار  مدوجو 

مبات جنپ و  وت  مغ  هلعش  منم 

مبآ يایرد  ییوت  هنشت  منم 

ردام هدناوخ  ییادف  وت  رب  ارم 

ردام هدنادرگ  ترس  رود  ارم 

هب
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میالب ماج  هنشت ي  يریش 

میالبرک ياوه  رد  لد  دوب 

تسوت مدمه  تدالو  زا  مدوجو 

تسوت مغ  ریت  قشاع  ممشچ  ود 

رواد ریش  داز  ریش  يا  الا 

ردیح ارهز و  مّود  نیسح 

ساّنلا عجشا  يا و  هدجّسلا  ریثک 

ساّبع وت  یساّبع  وت  یساّبع  وت 

يریما ار  ربکا  هللادنج  وت 

يریش زور  رد  دباع و  بش  رد  وت 

يرادساپ تیاّقس ، يرادملع ،

يرابدرب تعاجش ، نامیا ، بدا ،

وت زا  تس  یئاقآ  قشع  تّورم ،

وت زا  تس  یئاّقس  يرادملع و 

ینینبلا ّما  نماد  هام  وت 

ینینمؤملاریما دنزرف  وت 

ینیسحلا بابحا  رادمچرپ  وت 

ینیسحلا باب  یبنیز  ناج  وت 

ییادخ تسد  یلو  یتسد  ییوت 

ییادخ تسب  اپ  هداتفا  اپز 
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ینیسح نابرق  دیع  حبذ  وت 

ینیسح ننآرق  هراپ  هراپ  وت 

هداد وت  تسد  رب  هسوب  تیالو 

هداتف تیاپ  يور  رب  ّتبحم 

تلامج هام  هناوید ي  برع 

تلامک غاب  زا  هلال  کی  بدا 

تسوت هدادلد  قشاع و  شیاین 

تسوت هداّجس ي  لُگ  بش  زامن 

درآ وت  كاخ  رب  هدجس  تعافش 

دراد وت  غیت  اب  سنا  تعاجش 

تیاه هتسدلگ  نامسآ  غارچ 

تیالط ناویاز  یتشخ  افو 

تناتسآ مالغ  يدرم  ناوج 

تناتساد رد  البرک  مامت 

يداهن ایرد  رد  ياپ  یتفر  وت 

يداد سرد  ار ، بدا  ار ، تّورم 

دنام تبت  بات  هّصق ي  ایرد  هب 

دنام تبل  غاد  مه  بآ  بلق  هب 

يدید هچ  ایرد ، هنییآ ي  رد  وت 

يدیرفآ بآ  لد  رد  شتآ  هک 
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زا کشرس 
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يدناشف ایرد  رد  هدید 

يدناشن ایرد  کی  هب  ار  ایرد  ود 

بآ رب  دوب  تمشچ  بآ ، هدروخن 

بآ رد  دوب  رغصا  سکع  منامگ 

شکرس ِسفن  اب  وت  گنج  داهج و 

شتآ دز  ار  ایرد  تشگ و  يرارش 

تربص راثیا و  تمه و  يادف 

تربق ود  ایرد  بآ  ددرگ  هک 

تسوت هنشت ي  مثیم »  » گشا اهنت  هن 

تسوت هنشت ي  ملاع  ییایرد و  وت 

----------

يدروآ سای  تیالو ، غاب  ییارهز  لگ 

( تدالو ) يدروآ سای  تیالو ، غاب  ییارهز  لگ 

يدروآ ساّنلا  ُریخ  ساّنلا  ُریخ  تیب  يافص 

يدروآ ساسحا  ناهج  کی  بشما  هک  هللا  یلاعت 

يدروآ ساّبع  دسا  تنب  همطاف  سورع 

يدروآ رهوگ  ایردز 

يدروآ رشحم  یتیگ  هب 

يدروآ ردیح  ردیحز 

يدروآ رگید  نیسح 
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امیس نیسح  تریس  نسح  تریغ  یلع  ترطف  یبن 

نیا تسا  نیسح  ریسفت  هک  نک  شهاگن  لد  مشچ  هب 

نیا تسا  نیسح  ریوصت  ِّلک  ِرس  ات  ياپ  اپ  ارس 

نیا تسا  نیسح  ریش  شا  یساّبع  تبیه  مزانب 

نیا تسا  نیسح  ریشمش  هک  دیوگ  شیوربا  غیت  ود 

شتسمرس غیت  داهج و 

شتسب اپ  تس  يدرمناوج 

شتسد هدادلد ي  مَلَع 

شتسه ّقح  هار  راثن 

ارهز فسوی  لامج  زا  مشچ  یمد  ددنب  یمن 

شدالیم داب  كرابم  نیا ، نسا  نیز  بیز و  ار  بدا 

شدالیم داب  كرابم  نیا ، تسا  نیملاع  هانپ 

شدالیم داب  كرابم  نیا ، تسا  نیع  رون  ار  یلع 

شدالیم داب  كرابم  نیا ، تسا  نیسح  رادملع 

شراتفگ وحم  تحالم 

شراسخر سکع  تحامس 

شراکیپ تسم  تعاجش 

ّلک تدابع 
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شراتفر

ادیپ شخر  هام  رد  موصعم  هدراچ  لامج 

دراد نیلسرملا  متخ  يوب  تسا و  یساّبع  لگ 

دراد نینمؤملاریما  زا  وزاب  تسد ، تماهش ،

دراد نینبلا  ّما  زا  ثرا  ار ، بدا  ار ، تدارا 

دراد نیتسآ  رد  نینمؤملاریما  تسد  قح  هب 

شیوک لئاس  تمارک 

شیوج زا  یبآ  تّورم 

شیوُخ زا  یفیصوت  افو 

شیوب دنک  لُگ  نوچ  یلع 

ار وا  يوزاب  نیبج و  راسخر و  مشچ و  دسوبب 

وا زاب  مین  مشچ  هدرب  ارهز  دنزرف  زا  لد 

وا زارف  رس  تمایق  ات  ملاع  نازارفارس 

وا زاونلد  ياون  دراد  اونین  شورس 

وا زاجح  گنهآ  رد  اروشاع  رهظ  مایپ 

شناج فک  هب  ریش و  بل  هب 

شناناج يور  رب  هگن 

شنامیپ دهع و  تعافش 

شنابرق دیع  تداهش 

يربک بنیز  تسد  هب  وا  زان  دهم  مامز 
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ییاقآ لالجا و  یهز  تریغ ، یهز  تّزع ، یهز 

ییاّقس يرادملع و  وا  رد  زج  عمج  ددرگن 

ییایرد مشچ  اب  نورب  دیآ  بل  هنشت  ایردز 

ییارآ لد  شمشچ  رد  درک  یم  مه  بآ  ییوگ  وت 

مبآ نم  ساّبع ، يا  هک 

مباتیب بایرد ، ارم 

مبای تبل  زا  یماک  هک 

مبآ تتلجخ  زا  نیبب 

ایرد شتآ  بلق  هب  یبآ  بل  لعل  زا  زیرب 

هدیکشخ ياه  بل  اب  هک  ار  یماک  هنشت  مزانب 

هدیشخب بآ  دوخ  هدید ي  کشرس  زا  ایرد  هب 

هدید ار  شیوخ  ماما  ریوصت  جوم ، نورد 

هدیشوپ مشچ  شتایح  زا  هتسش  بآ  زا  تسد  هن 

ار تّوخا  مسر  نیب  هب 

تّوتف نک  اشامت 
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ار

ار تّورم  ار  تّوتف 

ار تریغ  راثیا ، افو ،

اّقس دهن  نوریب  اپ  رحب  زا  بل  هنشت  هدید  هک 

شناسحا لدع و  سرد  نیب و  ار  البرک  سالک 

شنالفط ياّقس  اوق ، ّلک  هدنامرف ي  دش  هک 

شنامیا راثیا و  رب  ساّبع و  رب  بآ  دورد 

شناشطع ماک  رب  ازج  حبص  ات  رحب  مالس 

هدنفوط رحب ، مشخ  هب 

هدنراب ربا ، مشچ  هب 

هدنیاپ یتسه  ات  هک 

هدنمرش تسایرد  وا  زا 

اوقت یهز  نامیا ، یهز  تریغ ، یهز  تّزع ، یهز 

دیآ يردیح  هرابود  یتسه  ملاع  رد  رگم 

دیآ يرگید  نینبلا  ّما  ناهج  نیا  رد  ای  و 

دیآ يربهر  ار  نایهّللاراث  ساّبع ، نوچ  هک 

دیآ يرورپ  تعاجش  ریم  البرک  يارب 

ددرگ شرگ  تحدم  ردپ 

ددرگ شرس  رود  کلف 

ددرگ شرد  كاخ  کلم 
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ددرگ شربهر  تیالو 

اروشاع رهظ  رد  دوش  وا  رب  یکّتم  تماما 

لضافوبا ای  ینیتسآ  رد  ّقح  ریش  تسد  وت 

لضافوبا ای  ینینمؤملاریما  اپ  ات  رس  وت 

لضافوبا ای  ینیرفآ  روش  اهروشاع ، رد  وت 

ییایرد راثیا  رد  وت 

ییالوم رارحا  رب  وت  وت 

ییاّقس ّيرادرس و  وت 

ییارهز ود  دنزرف  وت 

اروحلا هّیسنا  يرگید  نینبلا و  ّما  یکی 

دراد رمق  مشاه  ینب  رد  وت  نوچ  هک  مشاه  یهز 

دراد رسپ  وت  لثم  هک  دزان  نینمؤملاریما 

دراد ربخ  تدالیم  حبص  زا  شیپ  وت  راثیاز 

دراد رمث  نیا  دوخ  اب  هک  دزان  یم  یحو ، تشهب 

مکحم تیآ  تمالک 

مدآ یجنم  تمایپ 

هلبق ي تمیرح 
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ملاع

« مثیم  » هبعک ي ترازم 

اه لد  نشور  غارچ  رشحم  فص  ات  تلامج 

----------

تسا نیرب  دلخ  زا  رت  بوخ  نیمز  رازلگ 

( تدالو ) تسا نیرب  دلخ  زا  رت  بوخ  نیمز  رازلگ 

تسا نیبم  دنوادخ  رون  مرگن  وس  ره 

تسا نیمالا  حور  هگ  هدجس  نیمز  ناماد 

تسا نیبج  هام  يرسپ  تیالو  تیب  رد 

تسا نید  ۀناخمرح  نازورف  عمش  نیا 

تسا نینب  ما  لگ  هتسد  یلع  لخن  نیا 

كرابم سای  لگ  رطع  الو  غاب  رد 

كرابم سابع  ترضح  ناهج  هب  دمآ 

دمآ رمق  ار  نایمشاه  ینب  زورما 

دمآ رهگ  تیالو  ناشورخ  رحب  زا 

دمآ رمث  ار  يولع  دیما  رازلگ 

دمآ رسپ  ار  نینب  ما  ۀمطاف  ای 

دمآ رشب  لکش  هب  دوب و  یکلم  ییوگ 

دمآ رگد  ینیسح  راّرک ، ردیح  رب 

تسا نیسح  راسخر  لگ  رب  نسح  دنخبل 
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تسا نیسح  رادملع  دالیم  هک  دیزیخ 

شلالج ردق و  رشب  قوف  دش  هک  ساّبع 

شلامج وحم  کلم  هدیدرگ  هک  سابع 

شلامک ناماد  هب  تسد  دسرن  زگره 

شلاخ طخ و  نسح و  هب  انعر و  تماق  رب 

شلآ دمحا و  یبن و  تاولص  مئاد 

شلاصخ غاب  زا  دمد  یم  يوبن  رطع 

شتسم شگرن  ادخ  ریش  رب  وچ  زاب  دش 

شتسد بل و  مشچ و  یناشیپ و  هب  هسوب  دز 

شیور ورس  رب  نزب  هسوب  ادخ  ریش  يا 

شیوم هب  هناش  نزب  هدنخ  اب  همطاف  يا 

شیوک رس  كاخ  هب  هدجس  ربب  رهم  يا 

شیوس هب  هدید  اشگب  نودرگز  هام  يا 

زا اقب  بآ  ربب  رضخ  يا 
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شیوج بل 

شیولگ نوخ  زا  وربآ  ریگب  رحب  يا 

ضشناج وچ  ریگ  رب  هب  قاشع  دّیس  يا 

شناهد هب  هگ  نزب و  شمشچ  هب  هسوب  هگ 

تسا نیسح  راکادف  زابرس  هن  لفط  نیا 

تسا نیسح  رادملع  رادهپس و  اّقس و 

تسا نیسح  رادیرخ  هتسویپ  فک و  رب  ناج 

تسا نیسح  راسخر  هب  زاب  مد  همه  شمشچ 

تسا نیسح  رادیدز  شاهبل  هب  دنخبل 

تسا نیسح  رای  نوخ  مزلق  هک  تسادیپ 

تدالو زور  زا  شیناشیپ  هب  هتشونب 

تداهش راثیا و  قشاع  دوب  سابع 

تدالو زور  زا  دوب  ینیسح  ساّبع 

تداهش زور  رظتنم  دوب  سابع 

تدابع تسد  یب  نت  اب  دنک  سابع 

تداشر سرد  ناگ  همه  رب  دهد  سابع 

تدارا دراد  نیسح  هب  اپارس  سابع 

تداعس يوک  نیا  رد  تسا  هتفرگ  سابع 

درادن رادلد  مغ  زج  یمغ  سابع ،

درادن راک  سک  هب  تسا  ینیسح  سابع ،
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متسسگ لامآ  ۀتشر  لزا  زور  نم 

متسب همطاف  رسپ  يالو  هب  لد  نم 

متسلا دهع  ۀتخاب  لد  قشاع و  نم 

متسرپن ار  ودع  رانید  مهرد و  نم 

متسه مدوب و  الب  ریت  رظتنم  نم 

متسد رس و  مشچ و  یناشیپ و  هنیس و  نیا 

مدرد ۀنشت  ما  ین  ریش ، بلط  رد  نم 

مدربن درم  ما  ین  هراوهگ  كدوک  نم 

دیرآرب هراوهگ  نماد  زا  ما  هقادنق 

دیراذگب مماما  ياه  مدق  ریز  رد 

دیرایب ریشمش  دیآ  راک  هچ  هب  مریش 

دیراگنب منوخز  هراوهگ  نماد  رب 

دیرامشن شریقح  تسا  ینیسح  سابع ،

شوگ رب 
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دیراپسب نیریش  ۀتکن  نیا  لد 

دیاشگ مشچ  ناهج  هب  قشاع  هک  هظحل  نآ 

دیآرب قشع  ۀمزمز  شبل  لعل  زا 

سابع وت  ناشطع  بل  زا  لجخ  رحب ، يا 

سابع وت  ناریح  هدمآ  افو  قشع و  يا 

سابع وت  ناج  فک  هب  رادلد  هر  رد  يا 

سابع وت  نامیا  قشاع  ادخ  نید  يا 

سابع وت  نابرق  همه  مدآ  ملاع و  يا 

سابع وت  نأش  فرش و  نادیهش ، قوف  يا 

تسا نیسحدای  وت و  دای  ملد  هتسویپ 

تسا نیسح  دالیم  بش  نوچمه  وت  دالیم 

وت يرمق  وت  يرمق  وت  تیالو  جرب  رد 

وت يرمث  وت  يرمث  تیالو  لخن  رب 

وت يرهگ  وت  يرهگ  تیلضف  رحب  رد 

وت يررش  وت  يررش  قشاع  ۀنیس  رد 

وت يردپ  وت  يردپ  ملاع  ود  قلخ  رب 

وت يرسپ  وت  يرسپ  ار  یلع  هک  قحلا 

یماما راچ  همطاف و  ود  فسوی  وت 

یمامت هام  ادهش  مامت  نیب  رد 

دش ادخ  میدقت  وت  تسد  لزا  زور  زا 
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دش ادج  روشاع  ۀنحص  رد  هک  دنچ  ره 

دش ادهش  ناج  ۀلبق  نیمز  هب  تمسج 

دش يده  حابصم  ۀنیئآ  ترس  ینرب 

دش ادا  ریشمش  هب  وت  ّقح  هک  سوسفا 

دش ادف  راب  دص  وت  ناج  وگن ، رابکی 

هنیدم هام  يا  وت  هتشک  يدش  هظحل  نآ 

هنیکس کشخ  بل  هب  تهاگن  داتفاک 

وت یئوت  هدنز  ام  لد  رد  قح  ۀتشک  يا 

وت یئوت  هدنیاپ  اپ  رب  ناهج  تسه  ات 

وت یئوت  هدنیامن  قاّشع  دّیس  رب 

رون ام ، ۀنیس  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3726 

http://www.ghaemiyeh.com


وت یئوت  هدنیازف 

وت یئوت  هدنیاشگ  هتسب  هرگ  ره  رب 

وت یئوت  هدنزورف  هام  نوخ  مزلق  رد 

دیاب وت  دوجو  وت  فطل  وت و  ماهلا 

دیارس هچ  دیوگب  هچ  مثیم )  ) وت ضیف  یب 

----------

ییایرد هتشگ  ممشچ  هدیکشخ ، بل  هدیتفت ، ولگ 

( حدم  ) ییایرد هتشگ  ممشچ  هدیکشخ ، بل  هدیتفت ، ولگ 

ییاّقس هتشگ  ممشچ  ود  رب  متسد  ود  زا  لّوحم 

نیب تلالج  تروص ، شیارآ  دنک  نوخ  زا  دیهش 

ییابیز داد  تداهش  رب  نم  تروص  نوخ  هک 

هدرک تیبرت  ینیسح  اباب  یکدوک  زا  ارم 

ییارهز دوب  یم  نینبلا  ّما  مردام  هکنانچ 

دز یم  ادص  ایرد  مدمآ  نوریب  هنشت  ایردز 

ییاقآ راثیا و  نیا  رب  نسحا ، رازه  تریغ ، یهز 

هام يا  رگن  مشاه  ینب  هام  تعلط  هام  هب 

ییاشامت هتشگ  همطاف  باتفآ  نوچمه  هک 

دوخ مشچ  هب  ای  مماما  رای  موش  دوخ  تسد  هب 

ییانیب تسار  ممشچ  هن  هدنام  ندب  رد  متسد  هن 

متشگ یم  همیخ  رود  هک  بشید  نامه  دناد  ادخ 
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ییابیکش نم  زا  تفرگ  رغصا  هیرگ ي  يادص 

اهنت نم  اهنت و  سک و  یب  مماما  اهنت ، مرح 

ییاهنت کشا  ممشچز  دزیر  نانمشد  نایم 

تس یقاب  نانچمه  مکشا  تشگ  یلاخ  کشم  هچ  رگا 

ییایرد هتشگ  مه  ناگ  هنشت  مشچ  هک  نم  مشچ  هن 

« مثیم  » ار ساّبع  تبرغ  دسیون  نوچ  دیوگ  هچ 

ییارای تسین  ار  ملق  ییایوگ  تسین  ار  نابز 

----------

راز یلد  هب  هنیدم  هب  يریقف  دنیوگ 

( حدم  ) راز یلد  هب  هنیدم  هب  يریقف  دنیوگ 

رادملع ساّبع  ۀناخ  رد  هب  دمآ 

بدؤم داتسا  هگرد و  نآ  رب  هسوب  دز 

راّرک ردیح  رسپ  اب  بدا  هب  اتفگ 

مریقف درم  یکی  هناخ  نیا  بحاص  یک 

راکفا لد  راتفرگ و  تسیدهت و  رامیب و 

متفرگ هناخ  نیا  زا  لصف  نیا  رد  لاس  ره 

هلاسکی یجرخ  رب 
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رایسب هیده  دوخ 

ساّبع ردام  نینب  ّما  نانز  هب  اتفگ 

رابنوخ ةدید  هتخوس و  لد  زوس  اب 

دیرایب دیراد  هک  هچ  ره  رز  رویز و  زک 

راثیا هر  زا  ریقف  درم  نیا  رب  دیشخب 

نیا تسا  نم  ساّبع  ۀلاس  ره  لئاس  دوخ 

راز دورب  رگ  دوش  هدرزآ  لد  ساّبع 

دوب یم  هک  هچنآ  رز  رویز و  ودب  دنداد 

راتخم ربمغیپ  ترتع  مرک  فطل و  زا 

داتفیب میس  رز و  هب  شهاگن  هک  لئاس 

راوید هب  هرهچ  نانک  هیرگ  مغ  تشاذگب ز 

دوب نیمه  هناخ  نیا  یتسه  همه  دنتفگ 

راسخرب وت  ناشفیم  گشا  برع  درم  يا 

تفگ نینچ  هیرگ  اب  هتخابلد  لئاس  نآ 

رای افعض  لیخ  هب  هدوب  اج  همه  رد  یک 

هناهب تسا  یئادگ  هناخ  نیا  رد  نم  رب 

رانید قشاع  هن  مساّبع ، قشاع  نم 

مسوبب ساّبع  يوزاب  ما  هدمآ  نم 

رازلگ يوس  مداهن  يور  لگ  یپ  رد  نم 

كرابم تسد  نآ  رب  هسوب  مدز  لاس  ره 
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راد نیا  بحاص  روحم خ  مدش  راب  ره 

دیایب ساّبع  هک  دیئوگب  هظحل  کی 

راب رگد  هرهچ  نآ  زا  ضیف  مرب  هک  دشاب 

نودرگ هب  تفر  ناشنویش  نانز  هاگان 

راتفرگ درم  يا  بل  دنبورف  دنتفگ 

تسود روحم خ  يا  هتخوسلد  قشاع  يا 

رادید بلاط  يا  هتخابلد  لئاس  يا 

رکیپ تشگ ز  ادج  هسوب  يدز  هک  یتسد 

راسنوگن تشگ  نیمز  هب  يدید  وت  هک  یهام 

یتفرگ هلاسکی  یجرخ  وا  زک  تسد  نآ 

راوخنوخ نمشد  متس  غیت  عطق ز  دش 
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كاخ يور  هب  نت  ادج  تسد  ین ، رس  رب  رس 

ران زا  يا  هلعش  لد  هتخوس ، رگج  هنشت ، بل 

شوپ هیس  هناخ  نیا  رد  دنتسه  هفیاط  نیا 

رادازع ساّبع  مغ  رد  دوب  هناخ  نیا 

هدیمخ هتشگ  شدق  هک  يریپ  ردام  نیا 

رات بش  عمش  نوچ  هتخوس  مدق  هب  ات  رس 

تسا دیهش  راچ  ۀتخوسلد  ردام  نیا 

راچ نآ  متام  زا  شتماق  ات  ود  هدیدرگ 

تسا نینب  ّما  نامه  ساّبع  ردام  نیا 

راداد هر  رد  ناج  همه  شنینب  دنداد 

شدهش راچ  نآ  ردام و  نآ  هب  دنگوس 

راّفغ قلاخ  يا  همه  هانگ  رذگب ز 

ساّبع مغ  زا  كاله  هدیدرگن  هعیش  ات 

رادهگن شیوخ  نخس  نانع  وت  مثیم » »

----------

يا هداز  ردیح  رهب  ردیح  سابع ! ردام 

( تدالو ) يا هداز  ردیح  رهب  ردیح  سابع ! ردام 

يا هداز  ردیح  ریش  وت  ادخریش ، یضترم 

يا هداز  رگید  هللاراث  هللاراث ، رهب 

يا هداز  ربمیپ  رهب  زا  رگید  ِّیلع  ای 
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يا هدروآ  رمق  صرق  یتمصع ، ِنامسآ 

يا هدروآ  رسپ  بلاطیبا  نب  یلع  رب 

نیبب شیور  قرشم  رد  ار  هام  باتفآ و 

نیبب شیوربا  غیت  رد  يردیح  راقفلاوذ 

نیبب شیوزاب  هب  ادیپ  اشگ  ربیخ  يوزاب 

نیبب شیوجلد  دق  رد  نایع  ار  تمایق  دص 

دنز یم  رپ  الب  برک و  ات  هراوهگ  زا  شحور 

دنز یم  رثوک  یقاس  اب  فرح  شیاه  مشچ 

تسالب برک و  یقاس  نیا  یلع ، رثوک ، یقاس 

تسالبریت قشاع  ییادخ ، شمشچ  سگرن 

تسال رحب  گنهن  نیا  کچوک  دازون  کی  هن  نیا 

: تسالص نیا  ار  شرتهب  ناج  زا  مسج  وضعوضع 

ات مدرک  زاورپ  ردپ  شوغآ  نم ز 
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نیسح

نیسح اب  منیسح  اب  منیسح  اب  منیسح  اب 

منم شسای  ۀخاش  تداهش ، غاب  البرک 

منم شسانلا  عجشا  ردیح ، تسا  سانلا  عجشا 

منم شسابع  هک  دزان  نینبلا  ما  همطاف 

منم شساسحا  دراد ، ینیسح  ساسحا  هک  ره 

سب تسا و  ریت  قشاع  یلاسدرخ  رد  نم  مشچ 

سب تسا و  ریشمش  بآ  يراوخریش  رد  نم  ریش 

تسا ملاع  يادخ  تسد  یلع ، تسد  نم  تسد 

تسا مک  نم  رب  دسا  مان  مرواد ، ِریش  ِریش 

تسا مهرم  ممخز  يور  رب  ادخ  هار  رد  مخز 

تسا مکحم  مدیشر  تسد  اب  هللاراث  تشپ 

منز یم  شنیتملا  لبح  رب  گنچ  تدالو  زا 

منز یم  شنیمز  رب  ددرگب ، وا  یب  نامسآ 

ما یهللاراث  هداز  تدالو  زور  زا  ردام 

ما یهاوخرطاخ  سرد  يراوخریش  زا  دنا  هداد 

مَیهام نوچ  نآ  رد  نم  نوخ ، زا  ییایرد  البرک 

ما یهاگآ  دهد  اباب  یپ  رد  یپ  ۀسوب 

همزمز نیا  نینبلا  ما  ییالال  رد  هدوب 

همطاف نیسح  نابرق  هب  مسابع  ناج 
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ما هدرک  نیرمت  هراوهگ  نماد  زا  ار  قشع 

ما هدرک  نیریش  گرم  قوش  هب  ار  ردام  ریش 

ما هدرک  نید  يرای  مداد ، مشچ  قرف و  تسد و 

ما هدرک  نیکمت  شیوخ  ماما  زا  تداهش  ات 

همقلع رد  ارم  كاچدص  مسج  رئاز  تسه 

همطاف مه  یبتجم  مه  یلع  مه  دّمحم  مه 

منم شرادیرخ  تسا و  نیسح  ارهز  فسوی 

منم شرای  رس ، تسد و  مشچ و  ناج و  راثن  اب 

منم شرادید  وحم  تداهش  ات  تدالو  زا 

منم شرادملع  مه  تمایق  يادرف  هکلب 

نم ِتسه  تدالو  زا  شیپ  دش  هللاراث  فقو 

هلال
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نم تسد  تیالو  غاب  یسابع 

یلو ره  یبن و  ره  زا  مالس  اداب  ار  وت  يا 

یلی ِنادیم  ریش  تیالو ، ریشمش  تسد و 

یلجنم مشاه  لآ  نایم  رد  تیور  هام 

یلع نب  نیسح  رای  نیرخآ  نیلوا و 

ییوت شدنزرف  ياقس  یلع ، رثوک  یقاس 

ییوت شدنناوخ  تاجاح  ۀلبق  ملاع  هک  نآ 

وت تسیک -؟ ربکا  هللاراث  نوخ  ردیح  نبای 

وت تسیک -؟ ردیح  ناج  افطصم و  سفَن  سفَن 

وت تسیک -؟ رس  یب  رادرس  ۀنشت  بل  ِیقاس 

وت تسیک -؟ ردارب  تسد  یب  ِتسد  نمشد  نیب 

يا هک  مناد  یمن  ییایرد ؟ مشخ  ای  يردنت 

يا هک  مناد  یمن  ییاقآ ؟ ییاقس ؟ يرکون ؟

دوش یم  نآرق  وت  يوربا  مشچ و  طخ و  لاخ و 

دوش یم  ناج  ام  ناج  یب  رکیپ  رد  وت  رهم 

دوش یم  نامرد  وت  كاخ  اب  هخسن  یب  اهدرد 

دوش یم  ناملس  قلخ ، کی  ینکفا  یهاگن  رگ 

ام هب  نک  یهاگ  هاگ  تمارک  ناسحا و  فطل و 

ام هب  نک  یهاگن  تنامشچ  دیآ ز  یمن  مک 

ار وت  دیوب  یم  هلال  نوچ  نینبلا  ما  همطاف 
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ار وت  دیوش  یم  کشا  بالگ  اب  ردیح  مشچ 

ار وت  دیوج  یم  رشح  زور  هب  ارهز  ترضح 

ار وت  دیوگ  یم  تنا » یسفنب   » ارهز فسوی 

دنک یناطلس  هللاراث »  » هک رشحم  رد  شاک 

دنک یناوخانث  مثیم »  » ینک يرادملع  وت 

----------

يا هدروآ  رمق  مشاه ! ینب  هام  ردام 

( تدالو ) يا هدروآ  رمق  مشاه ! ینب  هام  ردام 

يا هدروآ  رمث  ار  تیالو  دیما  لخن 

يا هدروآ  رهگ  ار  تمارک  جاّوم  رحب 

يا هدروآ  رثا  ار  ییایربک  عنص  کلک 

يا هدروآ  رت  بوخ  میوگب  شفصو  رد  هچ  ره 

يا هدروآ  رسپابیز  نینمؤملاریما  رب 

ریشمش رسپ  نیا 
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تسا ربمغیپ  ترتع  ریش  و 

تسا ردیح  تسا و  ردیح  تسا و  ردیح  رس  ات  ياپ 

****

تسادخ تسد  یلع  تسد  یلع  تسد  رسپ  نیا 

تسادهلا حابصم  راونالا  علطم  کی  رسپ  نیا 

تسادتقم ار  نایهّللاراث  رشح  ات  رسپ  نیا 

تسادتبا زا  نیسح  يوک  ینابرق  رسپ  نیا 

تسادج رکیپ  زا  تسد  اب  ادخ  تسد  رسپ  نیا 

تس « ادف یحور   » یلع نبا  نیسح  حور  رسپ  نیا 

همطاف ِرهم  ود  نیب  رد  تسا  یهام  رسپ  نیا 

همه تاجاح  باب  نیسحلا و  باب  دوب  نیا 

****

تسوت سابع  نمسای ، ّتنج ، غاب  الوم ، تیب 

تسوت سابع  نت ، هب  يدازآ  ناج  تریغ ، حور 

تسوت سابع  نمجنا ، غارچ  ار  نّویمشاه 

تسوت سابع  نسحلاوب ، تسد  ریشمش و  ثراو 

تسوت سابع  نز ، درم و  دارملا  باب  أجلم و 

تسوت سابع  نکشرکشل : یلع ، الوم  نکش : تب 

سب تسا و  دنوادخ  دبع  بدا ، دنوادخ  نیا 

سک تسین  شریظن  يرادافو ، رد  تعاجش ، رد 
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****

تسوا يور  وحم  هللا  هجو  هکنآ  سابع  تسیک 

تسوا يوم  دنمک  رد  لد  همه  ار  مشاه  لآ 

تسوا يوزاب  ادخ  تسد  ۀسوب  زا  لگ  قرغ 

تسوا يوربا  مخ  ربیخ ، حتاف  راقفلاوذ 

تسوا يوجلد  تماق  تیالو  زبسرس  لخن 

تسوا يوک  كاخ  نادنموربآ ز  يوربآ 

همقلع رد  نوخ  جاوما  ات  هراوهگ  لد  زا 

همطاف نیسح  زا  دیدرگن  لفاغ  يا  هظحل 

****

نیسح راسخر  دیشروخ  شتعلط  باتفآ 

راسخر ندید 
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نیسح رادید  رارکت  وا ،

نیسح راتفرگ  لد ، شدوب  دالیم  بش  زا 

نیسح رازاب  هب  نادرگرس  تسد و  رد  ناج  دقن 

نیسح رادیرخ  نت  مشچ و  تسد و  اب  رس و  اب 

نیسح رادملع  اّقس و  رادرس و  یماح و 

دوب زوس  ملاظ  مولظم  دوخ  هکنآ  دوجو  اب 

دوب زور  ریش  دوب و  بش  دباع  ردیح  لثم 

****

شردام ار  دوخ  هدناوخ  ارهز  تاداس  ردام 

شرگید نیسح  دناوخ  یم  راّرک  ردیح 

شرهاوخ دشاب  هک  دلاب  یم  تاداس  ۀّمع 

شرضحم رد  بدا  یّتح  بدا  اب  هداتسیا 

شرغاس ماک  هنشت  تمایق  ات  شنیرفآ 

شرد كاخ  زا  تسا  هدیشوج  نینوک  تجاح 

تسا مک  تجاح  کی  هب  ندرک  افتکا  شمیرح  رد 

تسا ملاع  دارملا  باب  وا  هک  وا  زا  هاوخم  مک 

****

دنک ییارآ  ملاع  شلامج  هام  اب  هک  وا 

دنک ییاس  نیبج  يزارفارس  شکاخ  رب  هک  وا 

دنک ییاهنت  ساسحا  مه  قشع  يو  یب  هک  وا 
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دنک ییاقآ  زین  نادیهش  لیخ  رب  هک  وا 

دنک ییاقس  هدید  کشا  ار ز  تمصع  لآ 

دنک ییارهز  ياه  لگ  رب  فقو  ار  دوخ  نوخ 

نید هار  رد  دهد  رسو  تسد  مشچ و  ناجو و  مسج 

نیبج مخز  زا  هللاراث  میدقت  دنک  لگ 

****

هتخوس ایرد  شوغآ  رد  هک  ییاقس  تسوا 

هتخوس ارحص  هب  مه  ایرد ، هب  شتآ  هدز  مه 

هتخوس اپارس  لد  رارش  رد  یعمش  وچمه 

اهنت بآ و  نایم  رد  هتشگ  بآ 
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هتخوس

هتخوس اقس  هنشْتبل  نآ  کشا  زا  مه  کشم 

هتخوس ارهز  دنزرف  ِبل  ِریوصت  لثم 

وا ربص  دای  هب  دشوج  یم  بّویا  دص  کشا 

وا ربق  رود  هب  ددرگ  یم  بآ  تمایق  ات 

****

! تیب لها  ِماین  رد  نارب  غیت  ار  ادخ  يا 

تیب لها  مانک  رد  نارغ  ریش  ار  یلع  يا 

تیب لها  مامت  يّالجت  تراسخر  هب  يا 

تیب لها  ماقم  رشحم  فص  رد  تماقم  يا 

تیب لها  ماما  تدومرف  تنا » یسفن   » هب مه 

تیب لها  ماقتنا  هتشون  تریشمش  هب  مه 

ینک يرای  مه  زاب  ار  قح  هک  يزور  دسر  یم 

ینک يرادملع  يدهم  رب  ییآزاب و  زاب ،

****

هتخیر تیاپ  هب  ایرد  ام  مشچ  يا و  هنشت 

هتخیر تیافص  اب  میرح  رد  لد  ِيور  لد 

هتخیر تیارس  نحص و  رد  هللا  حور  ضیف 

هتخیر تیاعد  زا  تباجتسا  ناراب  وچمه 

هتخیر تیاه  تسد  يور  هللاراث  کشا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3741 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخیر تیادگ  ياپ  ِيور  نیعلاروح  لاب 

همه تاجانم  کشا  ترد  كاخ  زا  دشوج 

همه تاجاح  ضرع  تیوک  هب  دشاب  رتشیب 

****

تسا نم  نامیا  نم ، نییآ  نم ، نید  وت  رهم 

تسا نم  نآرق  تایآ  ترکیپ  ياه  مخز 

تسا نم  نامرد  وت  كاخ  مدرد و  رس  ات  ياپ 

تسا نم  نامیا  نید و  تدالو  زا  ندوب  وت  اب 

تسا نم  ناج  نت و  نامرد  ساّبع » ای   » رکذ

تسا نم  ناطلغ  ِّرد  تحدم  یلاخ و  نم  تسد 

يوک مثیم »  » میوگ هک  لباق  متسین 
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ماوت

ماوت يوگانث  لضافوبا  ای  متسه  هک  ره 

----------

! باضخ هتشگ  شیوخ  نوخ  رد  هام 

( تبیصم !) باضخ هتشگ  شیوخ  نوخ  رد  هام 

باوخب هرابود  وگب  ردارب  کی 

یتفر یتسب و  ریت  اب  هدید 

یتفر یتسکش و  ار  مرمک 

هدش باتهام  لثم  اه  هرهچ 

هدش بآ  تلاجخ  زا  مه  بآ 

يا همقلع  بیرغ  دیهش  وت 

يا همطاف  ود  رپرپ  لگ  وت 

ساّبع مسق  مرت  مشچ  ود  هب 

ساّبع مسق  مربکا  یلع  هب 

تسد زا  ما  هداد  رای  همه  نیا 

تسکش وت  تداهش  اب  مرمک 

تسا تخس  يرس  یب  رادرس و  نت 

تسا تخس  يردارب  یب  تبرغ و 

تسکش دیرب و  ار  وت  تسد  هکنآ 

تسب ار  ترهاوخ  تسد  ادخ  هب 
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نحم راید  نیا  رد  وت  منم و 

نمشد ما  یبیرغ  دنیبن  ات 

متسد زا  یتفر  هک  يدوجو  اب 

متسه وگب  نزب  ییاپ  تسد و 

ظفاحادخ همقلع  نیا  وت  نیا 

ظفاحادخ همطاف  رسپ 

----------

دنا هتفگ  ناج  سنا و  ماما  ارم 

( حدم  ) دنا هتفگ  ناج  سنا و  ماما  ارم 

دنا هتفگ  نامّزلا  بحاص  يدهم 

میدهم ادخ  نوخ  رسپ  نم 

میدهم ادهش  نوخ  ثراو 

تسا نم  يوکن  ّدج  ادخ  نوخ 

تسا نم  يومع  ساّبع  ترضح 

تسا مئاد  تمارک  نم  يومع 

تسا مشاه  ینب  هام  نم  يومع 

تسا همه  دارم  باب  نم  يومع 

تسا همطاف  ود  زیزع  نم  يومع 

دوب رای  ار  نیسح  نم  يومع 

دوب رادملع  اّقس و  یماح و 
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تسا تیبلها  دیما  نم  يومع 

تسا تیبلها  دیهش  نم  يومع 

تسالو لها  ۀلبق  نم  يومع 

تسا و تارف  هدید 
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تسالبرک شلد 

تشذگ ایرد  هنشت ز  نم  يومع 

تشذگ ایند  هن ز  ایرد  ۀنشت 

دش بات  یب  رحب  هب  نم  يومع 

دش بآ  شتلاجخ  زا  مه  بآ 

تسا همقلع  لگ  غاب  نم  يومع 

تسا همطاف  ینب  تاداس  نم  يومع 

تسد تشاد  ندبب  ات  نم  يومع 

تسبن ردارب  يرایز  مشچ 

تساشگلد ششوخ  مان  نم  يومع 

تساشگ لکشم  هشیمه  نم  يومع 

بابک شبلق  هدوب  هک  نم  يومع 

بآ جوم  رد  هدید  هنیکس  سکع 

شیئاقآ همه  اب  نم  يومع 

شیئاّقس هب  هدیلاب  هشیمه 

تیبلها رد  تسیک  نم  يومع 

تیبلها رس  تسدیب و  یقاس 

دوب هام  ادهش  رب  نم  يومع 

دوب هللا  یلا  جئاوح  باب 

هدز شتسه  هب  اپ  هکنم  يومع 
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هدز شتسد  هب  هسوب  ادخ  تسد 

تسادخ ات  شزاورپ  نم  يومع 

تسادخان ار  تاّجنلا  هنیفس 

وا ربص  رب  مالس  نم  يومع 

وا ربق  رئاز  هتشگ  بآ  هک 

بابک بلق  هب  هدید  نم  يومع 

بآ جاوما  رد  ههام  شش  تروص 

درک زان  مه  بآ  هب  نم  يومع 

درک زاورپ  هتخوس  رگج  اب 

شینارون تروص  نم  يومع 

شیناشیپ نوخ  هدش ز  هتسش 

دوب کشا  ۀمشچ  ود  وا  مشچ  ود 

دوب کشم  نامه  شیتسه  مامت 

تخیسگ مه  زا  شلد  دنب  هک  فیح 

تخیر كاخ  رب  شیوزرآ  مامت 

دش ریت  فده  شمشچ  هک  فیح 

دش ریشمش  ادج ز  وا  تسد  ود 

لد هتسخ  نآ  مایق  دش  هک  فیح 

لصّتم وا  رخآ  ةدجس  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3747 

http://www.ghaemiyeh.com


نینزان نآ  هدجس  تقو  هک  فیح 

نیمز رب  دهن  هک  شدوبن  تسد 

بدا مامت  لیمکت  وتب  يا 

بدا ماما  قشع و  ربمیپ 

هتخوس تمغ  حرش  زا  مغ  هک  يا 

هتخورفا شتآ  هدش  بآ 

نیسح رادن  راد و  يا  وت  رهب 

نیع ود  زا  گشرس  تخیر  کلم  ّنج و 

درک هیرگ  ملق  تشگنا و  هحفص و 

درک هیرگ  ملع  ریشمش و  هزین و 

تسد مشچ و  یب  یقاس  يا  وت  غاد 

تسکش ار  یلع  نبا  نیسح  تشپ 

عمش وچ  میرگب  هک  ات  هدب  کشا 

عمج نیب  رد  تولخ و  رد  وت  رهب 

ما هتسخ  هنگ  راب  زا  ممثیم » »

ما هتسب  لد  وت  هب  متسه  هک  هچ  ره 

نیملاع هگن  تیاطع  هب  يا 

نیسحلا برک  فشاک  ای  فشکا 

----------

نم ساّبع  نینمؤملاریما  الوم  فحصم 
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( حدم  ) نم ساّبع  نینمؤملاریما  الوم  فحصم 

نم ساّبع  نیمز  شقن  يا  هدیدرگ  ور  هچ  زا 

ما هدروآ  بآ  وت  رهب  ناگ  هنشت  بل  یقاس 

نم ساّبع  نیبب  ار  مکشا  لیس  اشگب  هدید 

اجک تکاپ  رکیپ  زا  ادخ  تسد  ةداز 

نم ساّبع  نینزان  تسد  هداتفا  اپ  ریز 

وت تسد  یب  نت  رب  مدید  شیوخ  مشچ  ود  اب 

نم ساّبع  نیمی  زا  راسی و  زا  دیراب  ریت 

ورف مه  رد  تنهآ  دومع  برض  زا  هتفر 

نم ساّبع  نیبج  مشچ و  خر و  نینوخ و  قرف 

رای میدقت  رس  مشچ و  تسد و  وت  نوچ  هدرکن  سک 

نم سّآبع  نیرفآ  تیافو  راثیا و  هب  يا 

یقشع زامن  رد 
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تا هداّجس  نوخ  يایرد  و 

نم ساّبع  نینهآ  دومع  یناشیپ  رهُم 

تسکش نم  تشپ  دیدرگ و  نامک  بنیز  تماق 

نم ساّبع  نیز  ردص  زا  كاخ  هب  يداتفا  وت  ات 

لگ غاب  نوچ  نت  هدیکشخ ، ۀخاش  نوچ  بل  لعل 

نم ساّبع  نینچنیا  ار  يا  هتشک  هدیدن  سک 

رگج نوخ  بنیز  بآ و  راظتنا  مشچ  ناکدوک 

نم ساّبع  نیشن  متام  نم  زان و  باوخ  هب  وت 

هدب ینایرگ  مشچ  مثیم »  » هب دوخ  يازع  رد 

نم ساّبع  نیتسآ  نوخ  زا  مئاد  دیوشب  ات 

----------

مباتفآ ساّبع  رون و  نامسآ  نم 

( حدم  ) مباتفآ ساّبع  رون و  نامسآ  نم 

مباب ساّبع  میاروشاع و  رهش  نم 

مناباداب دشاب  ساّبع  یتشک و  نم 

مناتسوب دشاب  ساّبع  ّتنج و  نم 

مریش ساّبع  مدیحوت و  هشیب ي  نم 

مریدغ رد  ردیح  ساّبع ، دمحا و  نم 

تسا داهج  افو  درم  نم  ساّبع 

تسا دارملا  باب  مرکلا  باب  نم  ساّبع 
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شتسم تسایرد  هنشت و  بل  نم  ساّبع 

شتسد ریز  ملاع  تسد و  یب  نم  ساّبع 

وا هنشت ي  ملاع  ایرد و  نم  ساّبع 

وا هنشت ي  مزمز  هاچ  تارف و  دور 

دوب بدا  قشع و  البرک  کی  نم  ساّبع 

دوب بل  هنشت  بآ و  يایرد  زا  دش  نوریب 

تسا تیب  لها  ياول  بحاص  نم  ساّبع 

تسا تیب  لها  ياشگ  لکشم  نم  ساّبع 

دوب اوق  ّلک  هدنامرف ي  نم  ساّبع 

دوب اونین  تشد  هب  نم  هاپس  اهنت 

دوب نم  ِتسد  دوب و  تسدیب  نم  ساّبع 

نم تسه  ِمامت  ییاهنت  زور  رد 
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دوب

دوب لسر  متخ  رب  هزمح  نوچ  نم  ساّبع 

دوب لُگ  غاب  کی  ندب  رب  شغیت  مخز  ره 

درک ادف  ناج  نم  يرای  رد  نم  ساّبع 

درک ادخ  میدقت  هدید  تسد و  هظحل  کی 

هنیس زوس  مشچ و  گشا  اب  نم  ساّبع 

هنیکس ریوصت  هدید  ایرد  جوم  رد 

دوب نم  رادمچرپ  هن  اهنت  نم  ساّبع 

دوب نم  رای  مه  شنداد  ناج  زا  سپ  یّتح 

داد وربآ  ایردذ  بآ  رب  نم  ساّبع 

داد وضو  ار  ایرد  شیوخ  كاپ  نوخ  زا 

داد ناج  هنشت  بل  نم  ساّبع  نم  ساّبع 

داد ناشن  ربمغیپ  هب  ار  شکشخ  ياه  بل 

تشاد نیبج  رب  هدجس  راثآ  نم  ساّبع 

تشاد نینمؤملاریما  زا  تدابع  ثرا 

دوب نید  رای  مه  نم ، رای  مه  نم  ساّبع 

دوب نینهآ  دومع  وا  داهج  رجا 

دوب نم ، سای  مه  نم ، غاب  مه  نم  ساّبع 

دوب نم  ساّبع  نم  ساّبع  نم  ساّبع 

دیشخرد یم  شیارس  نحص و  نم  نحص  نوچ 
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دیشخرد یم  شیاه  هتسدلگ  نامسآ  ات 

ساّبع تسا  رای  ارم  ایند  نیا  هن  اهنت 

ساّبع تسا  رادملع  مه  تمایق  زور 

ساّبع تسب  اپ  دوش  یم  تمایق  ادرف 

ساّبع تسد  اب  دنک  یم  تعافش  ارهز 

دراذگ ادرف  نینبلا  ّما  هدااز ي  یک 

دراذگ اپ  شتآ  رد  وا  مالغ  مثیم » »

----------

منیسح ردارب  دبع و  نم 

( حدم  ) منیسح ردارب  دبع و  نم 

منیسح رکشل  هدنامرف 

منیسح رگنس  هدنمزر 

منیسح رغاس  هنشت  بل 

متسه دوب و  تسود  يرای  رد 
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متسد مشچ و  تسا و  ملع  کشم و 

****

مرادساپ هاگ  یقاس و  هگ 

مرای دبع  هاگ  مریم و  هگ 

مراسکاخ تسود  رد  رب  هگ 

مراقفلاوذ تسا  یلع  ثاریم 

نم مبش  دباع  متسا و  ریش 

نم مبنیز  نیسح و  ریشمش 

****

نم ردام  دنا  همطاف  ود 

نم ردارب  قح  تجح  ود 

نم رهاوخ  دننز  ریش  ود 

نم رکیپز  ادج  تسد  ود 

مرابکشا مشچ  ود  هارمه 

مرای فقو  دندش  راچ  ره 

****

مباتفآ ود  هم  صرق  نم 

مبارتوبا هنیآ  نم 

مباختنا نیسح ، تسا  هدرک 

مباضخ دنک  نیبج  نوخ  زک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3754 

http://www.ghaemiyeh.com


متسد ود  ره  هداتف  هکنآ  اب 

متسه شیوخ  ماما  تسد  نم 

****

نم تداع  تسا  مرک  فطل و 

نم تدابع  نم  یتسد  یب 

نم تداهش  هتفیش  نوخ 

نم تدالو  دَوب  زور  ره 

ینادواج تایح  تسار  ام 

یناگدنز بآ  همشچرس 

****

رغصا کشخ  ماک  هب  دنگوس 

ربکا قرف  نوخ  هب  دنگوس 

ربمیپ ترتع  هب  دنگوس 

ردیح غیت  تسد و  هب  دنگوس 

منینهآ دومع  قاتشم 

منیا نم  نزب ، ایب ، مصخ  يا 

****

! ییایح یب  ردق  هچ  رحب  يا 

! ییافو یب  ردقچ  بآ  يا 

! ییامندوخ تسا  سب  جوم  يا 
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يوس هب  هچ  زا  ور 
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؟ ییاشگ نم 

منیسح بت  زا  یشتآ  نم 

منیسح بل  بل ، هنشت  نم 

****

سابع يوبس  رگج و  نوخ 

سابع يولگ  شطع و  زوس 

سابع يوربآ  هب  دنگوس 

سابع يوس  هب  ایم  بآ  يا 

مشوجب یگنشت  راذگب ز 

مشونن ار  وت  مسق  هللاو 

****

مشورخ رد  رحب  وچ  هکنآ  اب 

مشورف وربآ  یک  بآ  رب 

مشود راب  تسه  هک  کشم  نیا 

مشوگ هب  رس  هداهن  کشا  اب 

بات یب  هتشگ  هنیکس  هک  دیوگ 

بآ نیا  دزیر  كاخ  هب  راذگم 

****

کشم رب  ریت  دروخ  هک  سوسفا 

کشم رد  ْدنامن  رگد  هرطق  کی 
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کشم رگج  زا  دیشک  دایرف 

کشم ربمایپ  زا  دش  هدنمرش 

كاخ رب  تخیر  هک  نآ  هعرج  ره 

كاچ دص  جوم ، وچ  ملد  تشگ  یم 

****

شاب ام  نابز  اج  همه  مثیم » »

شاب ام  ناهن  ْلد  هب  ِدایرف 

شاب ام  ناشف  رهگ  هدید  زا 

شاب ام  ناتسود  لد  زوس 

تسام هرارش  رگج  هب  تمظن 

تسام هراپ  هراپ  لد  فرح 

----------

منیشتآ رارش  مئاد  رگج  رب  دشاب  هک  نم 

( حدم ) منیشتآ رارش  مئاد  رگج  رب  دشاب  هک  نم 

منیشنلد ياه  همغن  زا  دمد  ناج  غاب  هب  لگ 

منابل زا  رون  ةدنخ  دزیخ  دیشروخ  نوچ  هاگ 

منیتسآ ددرگ  خرس  نینوخ  گشا  لیسز  هگ 

مزاین زار و  رد  هاگ  مزادگ ، زوس و  رد  هاگ 
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منیقی جوا  رد  هاگ  یناعم ، رحب  رد  هاگ 

دمآ زاورپ  رد  مسج  نایشآز  محور  غرم 

منیرخآ نیلّوا و  قلخ  يانیب  متفای 

مه رب  دنرخف  رد  هک  مدید  ار  تادوجوم  هلمج 

منیا زا  رتهب  نآ  زا  رترب  نم  تفگ  یم  یکی  ره 

مهار درگ  ار  یلع  نبا  نیسح  نم  اتفگ  كاخ 

منید ناطلس  نآ  مام  ارهز  رهم  اتفگ  بآ 

میوا يوک  نامداخ  عیطم  نم  اتفگداب 

منیشتآ قربز  دزوس  شنمشد  اتفگ  ران 

میاس هرهچ  ار  شبکرم  هار  كاخ  اتفگ  هام 

منیز ردصرب  نز  هسوب  ار  شنسوت  اتفگ  رهم 

هش نآ  رابرد  ةدنب  متسه  لیئاربج  تفگ 

منیعم ار  شدبع  تفگ  شحدم  لیئاکیم  دناوخ 

يدرک هچ  شقشع  رد  وت  ناسنا  يا  دنتفگ  نآ  زا  دعب 

منیرفآ قشع  نآ  قشع  لاصو  بحاص  نم  تفگ 

دز اوُج  رُِخا  کناب  تادوجوم  هب  اروشاع  زور 

مینکیم شلالجا  خاک  رد  تبترم  زک  ارم ، زج 

مداد مسج  مداد  مشچ  مداد  قرف  مداد  تسد 

منیبم رون  نآ  هار  رد  ناج  دیدرگ  ادف  ات 

شسوب ياپ  رگد  نآ  شسوب و  تسد  دش  یکی  نآ 
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؟ منینزان راگن  يا  یتسه  هک  اتفگ  رگد  نآ  و 

ارهز بلق  رورس  مشاه ، ینب  هام  نم  تفگ 

منینبلا ما  ةدازآ  ةداز  ردیح  لبش 

میادخ هار  یناف  میافو ، سرد  ینعم 

منینمؤملاریما ملع  ۀمشچ  شون  هعرج 

مقشع نادیم  ۀصرع  راقو  اب  راوسهش 

منیتسار رخف  قاّشعلا  دّیس  راثن  ناج 

جئاوحلا باب  تمحرم  فطلز و  منادزی  هدناوخ 

منیمغ لد  اونیب و  دنمدرد و  ره  روای 

زور مرابیرگ 
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منامک يوربا  هب  مخ  يدرم ،

منیبج رب  ددنب  شقن  هللا  َنِم  ٌرصن  هیآ 

مهاج هب  ترسح  درب  یم  يدیهش  ره  رشحم  زور 

منیلسرملا متخ  مشچ  رون  رادمچرپ  هک  ناز 

داد نادزی  هک  ات  قح  هر  رد  مداد  تسد 

منیرب دلخ  رد  راّیط  نایّسودق  همه  اب 

رشحم زور  ارهز  داب  تراشب  ناراک  هنگ  يا 

منینزان ياه  تسد  تعافش  رهب  دروآ 

متفگ شیوخ  اب  نخس  نیا  متفر  بآ  رد  بل  هنشت 

منیبب ناشطع  ار  هاش  مشون  بآ  هنوگچ  نم 

دیاب هک  متفگ  دوخ  هب  بآ و  زا  مدرک  رپ  ار  کشم 

منیزگرب نتفر  همیخ  يارب  یکیدزن  هار 

نمشد ریشمش  زا  کیل  متفرگ  ناتسلخن  هار 

منیمی زا  راسی و  زا  ریگ  ملع  تسد  دش  عطق 

مرادن مغ  مراد  بآ  مداد  تسد  مدرک  رکف 

منیس وای  لآ  ناشطع  یقاس  مزارفرس 

مبلف تخوس  بآ و  تخیر  هر  رد  هک  مدید  ناهگان 

منیمک ردنا  دوب  هک  یمصخ  نآ  کشم ، رب  دز  ریت 

مدوب هدنمرش  ناگنشت  بل  نآ  رادید  زا  رگید 

منیبن ار  نالفط  هک  ات  ممشچ  هب  نمشد  دز  ریت 
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همیخ هب  مدرگرب  تسا  بوخ  دش  بوخ  نونکا  متفگ 

منینهآ دومع  دمآ  دورفرس  رب  ناهگان 

( مالسلا هیلع   ) لضفلاباای مظعا  هللا  یلو  رادملع  يا 

منیمث رُد  رت ، نامشچ  زا  يراج  تدای  هب  يو 

منیسپاو زور  وت ، رهم  زج  هب  يدیّما  تسین 

----------

منید تشپ  نم  میک  نم  قیاقح  يور  میک  نم 

( حدم  ) منید تشپ  نم  میک  نم  قیاقح  يور  میک  نم 

منید يوزاب  ادخ  زیرنوخ  ریشمش  میک  نم 

رادرس میک  نم 
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منیتسار ماما  زابرس  و 

منیتسآ رد  یلع  نبا  نیسح  تسد  میک  نم 

منیبملا حتف  افو  روش و  ۀهبج  رد  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

منیسح رای  میک  نم  ردیح  دنزرف  میک  نم 

منیسح رادید  قاتشم  یکدوک  زا  میک  نم 

منیسح رادیرخ  منیریش  ناج  اب  میک  نم 

منیسح راثیا  هاگشناد  داتسا  میک  نم 

منید هار  غارچ  مشاه  ینب  هام  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

میافو رهم و  میک  نم  میافص  قدص و  میک  نم 

میاشگ لکشم  میک  نم  مدارملا  باب  میک  نم 

میادخ تسد  یلع  نبا  نیسح  میک  نم 

میالبرک ياوق  ّلک  هدنامرف  میک  نم 

منیلسرملا ریخ  طبس  ياول  بحاص  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

ملاثم ردیح  میک  نم  ملاصخ  دمحا  میک  نم 

ملامک رحب  میک  نم  ملالج  هوک  میک  نم 

ملآ ياّقس  میک  نم  نآرق  زابرس  میک  نم 

ملاح روش و  قشع و  راثیا و  البرک  کی  میک  نم 
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منیمز هام  میک  نم  منامز  رخف  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

تداهش درم  میک  نم  تعاجش  ریش  میک  نم 

تدابع دهز و  میک  نم  تدارا  قشع و  میک  نم 

تداعس دجم و  میک  نم  تمارک  فطل و  میک  نم 

تدابع لصا  میک  نم  تیالو  لسن  میک  نم 

منینزان تسد  هدیسوب  یلع  وکنآ  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

منیسح تشپ  میک  نم  قیاقح  حور  میک  نم 

منیملاع غارچ  مشاه  ینب  هام  میک  نم 

راچ نم  میک  نم 
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منیع ود  رون  ار  هللا  نیع 

منیز بیز و  ار  یلع  الوم  نماد  نم  میک  نم 

منیرفآ روش  الو  لها  عمجم  رد  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

مماماالا نبا  میک  نم  منیسحلا  باب  میک  نم 

ممامت هام  نیمز  رد  مشاه  لآ  رب  میک  نم 

ممالغ ار  ارهز  دنزرف  ادخ  نوخ  میک  نم 

ممایق نوخ و  رگشل  ياورنامرف  میک  نم 

منیبج رهم  ار  قاشع  یهداجس  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

مهاپس اهنت  نت  اب  ار  یلع  نب  نیسح  نم 

مهام صرق  تیالو  سمش  ۀمیخ  درگ  هب  نم 

مهانپ ابقع  رد  هچ  ایند  رد  هچ  ار  قیالخ  نم 

مهاج ردق و  ماقم و  رد  نادیهش  زا  رتارف  نم 

منیسپاو زور  هب  مثیم »  » روای عیفش و  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم 

----------

مراذگب ياج  رب  تنت  مدرگرب  هک  تقاط  نآ  هن 

( تبیصم ) مراذگب ياج  رب  تنت  مدرگرب  هک  تقاط  نآ  هن 

مرادرب كاخ  يور  ار ز  تمسج  هک  ات  توق  هن 
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اهنمشد نیب  رد  میئاهنت  سنوم  يا  الا 

مراذگب تاهنت  نانمشد  نایم  رد  هنوگچ 

هدجس رب  هدیدرگ  لصتم  تمایق  رگ  مغ  روخم 

مرآ اجب  ار  شعوکر  نم  نمشد  ریت  شیپ  هک 

يرادرب كاخ  زا  منت  ات  يدنامن  نم  زا  دعب  وت 

مراپسب كاخ  رب  ار  وت  ات  دشابن  تلهم  ارم 

مشاب تا  هتشک  رانک  رد  رشحم  حبص  ات  رگا 

مراب نوخ  کشا  ياج  راب  نارازه  تمخز  ره  هب 

مساّبع دنرایسب ، ردقنآ  تنت  تاحارج 

مرامشب هک  ای  میوشب  ار  تمخز  تسین  نکمم  هک 
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هدیدرگ هریت  یتسه  کلم  ممشچ  هب  وت  یب  نانچ 

مرادنپ دود  ار  نامسآ  نشور  زور  یئوگ  هک 

نک نوخ  ارم  کشا  ما  هتسخلد  مثیم »  » یهلا

مراگنب هدید  نوخ  هب  ار  تبیصم  نیا  حرش  هک 

----------

متسد وت  ياپ  كاخ  هب  دتفا  رگ  راب  رازه 

( حدم  ) متسد وت  ياپ  كاخ  هب  دتفا  رگ  راب  رازه 

متسا لجخ  ممک  ۀیده  زا  وت و  زا  زونه 

ارهز فسوی  ریسا ، متشگ  وت  قشع  هب  نانچ 

متس رپ  نیسح  نم  قلخ  رب  هدش  هبتشم  هک 

تجاح هچ  روح  تشهب و  ماج و  یم و  یقاس و  هب 

متسم وت  مشچ  دای  هب  تدالو  حبص  نم ز  هک 

ردارب تادص  مدز  ردارب  هک  رگ  شخبب 

متسه وت  مالغ  دبا  ات  نم  همطاف  لجن  وت 

یناوج دقن  تاپ  هب  مزیرب  هکنآ  قوش  هب 

متسب وت  فلز  رات  هب  ار  دوخ  لد  یکدوک  ز 

وت زا  دشن  ادج  نت و  زا  ادج  تشگ  تسد  ود 

متسکشن ار  شیوخ  دهع  یلو  تسکش  مرس 

ممایق بات  تسین  هک  مد  نیا  زج  رمع  مامت 

متسشنن ترضحم  هب  ثیدادن  هزاجا  ات  وت 
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متشذگ تسد  ود  زا  هظحل  کی  وت  قشع  ياپ  هب 

متسد هب  داد  هسوب  هظحل  نیمه  دای  هب  یلع 

نتشذگ بآ  رحب  ناشطع ز  نتفر و  بآ  رد 

متسلا زور  دوب  تبث  نینچ  همان  دهع  هب 

« مثیم  » وت تسد  هظحل  هظحل  اج  همه  ما  هتفرگ 

متسسگن مرک  زا  نم  یتسسگ  هتشر  وت  رگا 

----------

مالس مالس  نینبلا  ّما  نبای 

( حدم  ) مالس مالس  نینبلا  ّما  نبای 

مالس مالس  نیتملا  لبح  لجن 

مالس نیسح  ۀنشت  یقاس 

مالس نیملاع  تاجاح  باب 

مشاه ینب  هم  يا  مالّسلا 

مشاه ینب  هر  غارچ  يا 

نک ملوبق  مدمآ  مدمآ 

نک ملوتب  ۀّیرذ  كاخ 

مدروآ بالگ  ممشچ  ود  زا 
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مدروآ بآ  هنشت  بل  وت  رب 

نک مبالگ  نینبلا  ّما  لگ 

نک مباسح  دوخ  راّوز  وزج 

ما هدمآ  یلاخ  تسد  اب  هچ  رگ 

ما هدمآ  یلاح  هچ  اب  رگنب 

مراد هنگ  زا  هتشگ  مخ  دق 

مراد هیس  هنگ  زا  يا  همان 

متسج ار  شیوخ  وت  میرح  رد 

متسش لد  نوخ  هب  ار  دوخ  يور 

منوخ رپ  مشچ  ود  نیا  نم و  نیا 

منونمم وت  زا  نویدم و  وت  هب 

تمرک تیانع و  فطل و  هک ز 

تمرح رناز  زورما  متشگ 

يداد وشتسش  وت  ار  مهنگ 

يداد وربآ  گشا  زا  نم  هب 

يا همطاف  ود  رپرپ  لگ  وت 

يا همقلع  هب  رگد  ینیسح  وت 

ییاقآ دوجو  ّلُک  هب  وت 

ییاّقس هدیرب  تسدب  وت 

دیدرگ ادف  ترس  مشچ و  تسد و 
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دیدرگ ادخ  رب  میدقت  هس  ره 

مدروآ هانگ  راب  هچ  رگ 

مدروآ هانپ  تمیرح  هب 

مسای لگ  رگد  مدوب  راخ 

مساّبع ربق  راّوز  هکنآ  ز 

ساّبع تا  هدیرب  تسد  ود  هب 

ساّبع تا  هدیدغاد  لد  هب 

دنگوس تتلالج  ماقم و  هب 

دنگوس تتلاجخ  کشرس  هب 

وت ةدرسف  شطع  زا  بل  هب 

وت ةدروخ  ریت  مشچ  لد و  هب 

تییاقآ هب  يراد و  افو  هب 

تییاّقس هب  يرادملع و  هب 

دیسوب وت  تسد  هک  یماما  هب 

دیمخ وت  تبیصم  زک  يدق  هب 

دنگوس تا  هتسب  نامشچ  ود  هب 

دنگوس تا  هتسکش  نیبج  هب 

ار متسه  زوسب ، ایند  هب  مه 
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ار متسد  ریگب ، یبقع  هب  مه 

تربص بتکم  نابرق  هب  يا 

تربق رئاز  هتشگ  مه  بآ 

وت تبرت  دای  هب  تمایق  ات 

وت تبرغ  دای  هب  دیرگ  بآ 

دزیخرب رحب  جوم  زا  هلان 

دزیر یم  کشا  وت  رب  مه  بآ 

تسا وت  تلاسر  شطع  ایرد  هب  ات 

تسا وت  تلاجخ  زا  بآ  مه  بآ 

----------

اروشاع بش 

رون تملظ و  باختنا  يدوب  هک  بش  نآ 

رون تملظ و  باختنا  يدوب  هک  بش  نآ 

رود قح  یموق ز  ادخ ، شوغآ  رد  یموق 

لطاب دوب  رگید  يوس  قح ، فص  وس  کی 

لد ةدنب  یموق  رادلد و  یپ  یموق 

رون همیخ  وس  نیا  ران و  ِمایخ  وس  نآ 

روح همه  وس  نیا  دد ، وید و  رسارس  وس  نآ 

دنداتسیا همیخ  ود  نیا  نایم  تقلخ 

دنداهن ور  وس  نیا  هب  یموق  نآ  هب  یموق 
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يدید همیخ  نیمادک  رد  ار  دوخ  تسود  يا 

؟ يدیزی رادفرط  ای  ینیسح  رای 

؟ ار دوخ  ساسحا ، يا  هدرک  یموق  هچ  رد  دوخ 

ار دوخ  سانشب  تربع و  مشچ  ياشگب 

دوب ادج  دوب و  ادج  اه  لد  قحز  وس  نآ 

دوب ادخ  دوب و  ادخ  دوب و  ادخ  وس  نیا 

دندوب هللاراث  رود  نادرم  دازآ 

دندوب هاگآ  نتشیوخ  تشونرس  زا 

دندرک قوط  ار  نوخ  ِگرم  ، ناسورع نوچمه 

دندرک قوش  کشرس  رد  تداهش  لسغ 

هدید کشا  اب  دوخ  راسخر  رب  هتشونب 

هدیقع تسا و  داهج  ام  تایح  اهنت 

راظتنا رد 
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دنبیکش یب  ادرف  حبص 

دنبیبح دنریُرب و  دنریهز و  کی  ره 

متسه تسود ، كاخ  فقو  دیوگ : سابع 

! متسد ود  نیا  ، رس نیا  ، یناشیپ نیا  ، هدید نیا 

منینبلا ما  هدازآ  هداز  نم 

منینهآ ِدومع  ریشمش و  قاتشم 

ار الب  تشد  نوخ ، يایرد  منک  ادرف 

ار البو  برک  منک  نوگلگدوخ  يور  نوچ 

دوب ادخ  زا  رپ  مدق  ات  رس  زا  هک  ربکا 

دوب ادج  دوخ  زا  ادخ ، تاذ  رد  سوسمم 

درک یم  ریشمش  اب  لاح  تداهش  زا  شیپ 

درک یم  ریت  ناشن  ار  لد  هنییآ 

وا رب  دوب  الوم  ِشوغآ  نوخ  يایرد 

وا رب  دوب  الیل  ناماد  زا  رتابیز 

هتفرگ رب  رد  ار  گرم  سورع  مساق 

هتفرگ رس  زا  یگدنز  هرابود  ییوگ 

تسود ، لسع نوچ  ار  نوخ  ِگرمدراد  هک  سبزا 

تسوپ زا  هدیشوپ  هرز  انعر  ِتماق  رب 

اه نمجنا  غارچ  ربکا  هللاراث 

اهنت ياهنت  نمجنا  زا  رود  هتسشنب 
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تشاد بتو  باتوزوسو  کشا  نازوس  عمش  نوچ 

تشاد بل  هب  کل  ٍفا  رهد  ای  هزاوآ 

گرب رب و  زا  مرخ  هتشگ  شدیما  لخن 

گرماب تفگ  یم  نخس  ششخب  ناج  ياه  بل 

شهاگن رد  مسجم  اروشاع  هدیدرگ 

شهاگلتق ات  هگ  همیخ  زا  یعس  دوب  یم 

بش نآ  دید  یم  رپ  لاب و  یب  لمسب  دص 

بش نآ  دید  یم  رس  تسد و  یب  روآ  بآ 

ار یمشاه  ِناتسوب  رپرپ  دید  یم 

ار یمشاه  ناوج  هدجه  نوخ  هب  ناطلغ 

ار دوخ  ناراب  لگ  ِمزب  نوخ ، زا  دید  یم 

مادنا
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ار دوخ  نارای  هراپ  هراپ 

ار شبت  بات و  نوخ  يایرد  رد  دید  یم 

ار شبنیز  هیبنیز  ّلت  يالاب 

ار شرس  نمشد  ةزین  كون  دید  یم 

ار شربکا  ِوضعوضع  مه  زا  هدیشاپ 

دوب وا  ِتسه  تدارا  قشع و  هفک  رد 

دوب وا  ِتسد  يور  هب  رغصا  هقادنق 

----------

دندیشک فص  لطاب  قح و  هاپس  بشما 

دندیشک فص  لطاب  قح و  هاپس  بشما 

دندیزگرب لطاب  هتسد  کی  قح ، هتسد  کی 

دنشورخ یم  ادرف  حبص  راظتنا  رد 

دنشورف یم  ناناج  هتسد  کی  ناج ، هتسد  کی 

دنراد شیپ  رد  ار  ران  هار  هتسد  کی 

دنراد شیوخ  اب  ار  رای  قشع  هتسد  کی 

تسوپ رد  دنجنگ  یمن  نوینیسح  بشما 

تسود ات  تسود  زا  ناشجارعم  دوب  ادرف 

دنزامن رد  قشاع  نایوج  الب  بشما 

دنزارف رس  اهرس  هزین  كون  هب  ادرف 

سابع ساپ ، ار  یلع  لآ  دهد  بشما 
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سابع سابع ، مرح  لها  دننک  ادرف 

سابع مشخ  زا  ساره  دراد  ودع  بشما 

سابع مشچ  زا  دور  نوخ  نادیم  هب  ادرف 

ایرد بآ ، اقس  ِمرش  زا  دوش  بشما 

ایرد باریس ، وا  کشا  زا  دوش  ادرف 

سابع ِتسه  تیالو  فقو  دوش  بشما 

سابع تسد  رکیپ  ددرگ ز  ادج  ادرف 

دراد کشا  اقس  بآ ، ياج  هب  بشما 

دراد کشم  هن  مَلَع  هن  تسد و  هن  ادرف 

ربکا نآرق  همغن  تسا و  بش  بشما 

دنک يزاب  شطع  ادرف 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3776 

http://www.ghaemiyeh.com


ربکا ناج  اب 

هرامه ددرگ  ردپ  رود  یلع  بشما 

هرامش یب  رکیپ  هب  شمخز  دوب  ادرف 

الیل ناج  اب  دنک  يزاب  کلف  بشما 

الیل نآرق  نیمز  شقن  دوش  ادرف 

يراد هدنز  بش  دنک  رغصا  یلع  بشما 

يراج هنشت  قلح  شنوخ ز  دوش  ادرف 

لاب دنز  یم  رتوبک  نوچ  هنیکس  بشما 

لادوگ هب  دناوخ  یم  همان  ترایز  ادرف 

هنابش کشا  بنیز و  تسا و  بش  بشما 

هنایزات زا  دوخ  رجا  دریگب  ادرف 

هدیرد ار  نابیرگ  بنیز  لگ  وچ  بشما 

هدیرب ياه  گر  ِراوز  دوش  ادرف 

تسا ناور  ربمغیپ  مشچ  زا  کشرس  بشما 

تسا نانس  رب  ارهز  دنزرف  رس  ادرف 

وا رت  مشچ  بش و  تسا و  نیسح  بشما 

وا رجنح  زا  نوخ  هراوف  دنز  ادرف 

دنامب هر  زا  نامسآ  بشما  شاک  يا 

دناشف نوخ  ام  اب  هدید  زا  رون  ياج  هم 

دیاین نوریب  قفا  زا  دیشروخ  شاک  يا 
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دیاین نود  رمش  لادوگ  بناج  ات 

دریذپ نایاپ  نامسآ  رمع  شاک  يا 

دریگن شتآ  همطاف  ياه  همیخ  ات 

دیراب هدید  زا  کشا  ياج  نوخ  اه  بسا  يا 

دیراذگ اپ  نآرق  يور  ادابم  ادرف 

ار شا  هنییآ  ینکشن  نمشد  گنس  يا 

ار شا  هنیس  لتقم  هب  یفاکشن  هزین  يا 

شاب شرت  مشچ  سنوم  بشما  کشا  يا 

شاب شرس  يالاب  وت  ادرف  همطاف  يا 
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وش نورب  نت  زا  نز  لاب  ملاع  ناج  يا 

وش نوخ  يایرد  نک  هیرگ  مثیم "  " مشچ يا 

----------

تسا رگید  ياربک  تمایق  بش  بشما ،

تسا رگید  ياربک  تمایق  بش  بشما ،

تسا رشحم  يارحص  شرازگ  کی  هظحل  ره 

ناقشاع تاجانم  شوگ ، هب  دسر  بشما 

تسا رس  یب  ياه  ندب  كاخ ، يور  هب  ادرف ،

تسالبرک رادملع  تسد  هب  ملع  بشما ،

تسا روانش  نوخ  رد  همقلع ، هب  شنت  ادرف ،

نامسآ رب  شیاعد  تسد  بابر ، بشما 

تسا رغصا  غاد  وا ، لد  یّلست  ادرف 

نیسح دنک ، ناناوج  ناج  هب  اعد  بشما 

تسا ربکا  شعن  وا  نماد  يور  هب  ادرف 

بات ناوت و  مساق  هتفرگ ز  شطع  بشما 

تسا رت  ْنوخ  شناهد ز  بآ ، ياج  هب  ادرف 

نیسح ای  تساربک  بنیز  ياعد  بشما 

تسا ردارب  يولگ  مخز  هب  شبل  ادرف 

تسادخ اب  تاجانم  مرگ  نیسح  بشما 

تسا رجنخ  ریشمش و  هراپ ز  رازه  ادرف 
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رب هب  شا  هنهک  نهریپ  نیسح  بشما 

تسا رکیپ  هب  ار ، وا  نهریپ  هن  رس ، هن  ادرف ،

لد ياه  هلعش  تسفن  ره  دمد ز  مثیم » »

تسا ربمیپ  لآ  ۀنیس  زوس  وت  مظن 

----------

يا هدروآ  روش  روشاع  بش  يا 

يا هدروآ  روش  روشاع  بش  يا 

يا هدروآ  رون  يایرد  رد  هلعش 

رای ود  داتفه و  يابیز  بش  يا 

رای ود  داتفه و  يایحالا  هلیل 

تسا شتآ  تهام  هنیس ، ياضف  رد 

تسا شتآ  تهآ  کشا و  تنارتخا 

هتخوس ياه  هنیس  کیرش  يا 

هتخورفا همیخ ي  ای  یبش  وت 

شطعلا يادن  تزوسناج  رکذ 

شطعلا يادص  زا  زیربل  هتشگ 

نک زاب  رپ  نک ، زاب  رپ  بش  غرم 

نک زاورپ  نم  هآ  رارش  اب 

هک اجنآ  نزب  رپ 
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دنز یم  رپ  ناج 

دنز یم  رپ  ناقشاع  حور  رم غ 

�یلب اولاق  هبعک ي  ات  نزب  رپ 

البرک رد  نک  هتوتیب  دبا  ات 

نک ساسحا  یمد  ار  اقس  زوس 

نک سابع  همیخ ي  يوس  هب  ور 

ربب یبات  اه  بات  یب  نترب 

ربب یبآ  ناگنشت  يارب  زا 

! بآ بآ ! بلرب ، تسار  نالفط  هک  سب 

بآ هدیدرگ  مه  بآ  تلاجخ  زا 

بابر هآ  رغصا و  مشچ  کشا 

بابک ار  ایرد  بلق  بشما  هدرک 

رُد يایرد  اه  هنادرُد  نماد 

رپ کشا  زا  اه  مشچ  یلاخ  ماج 

تفر دای  زا  شطع  رکذ  شطع  زا 

تفر داب  رب  مه  بآ  يوربآ 

كاخ هب  يزیر  ورف  بشما  نامسآ 

كاچ كاچ  يدرگ  سابع  لد  نوچ 

نامسآ رد  يوش  نادرگ  رس  هام 

نامز مه  دریگب  شتآ  نیمز  مه 
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هایس ملاع  دوش  تملظ  زا  شاک 

هاگلتق رد  نود  رمش  دیاین  ات 

هدش ییاشامت  ربکا  تروص 

هدش ییارهز  همیخ  رد  شردام 

تسا ربمغیپ  هیرگ ي  يادص  نیا 

تسا ربکا  یلع  تاجانم  ای 

نیسح ناج  دوب  نیا  نارای  هآ 

نیسح نآرق  الیل و  هلال ي 

دوش یم  رپرپ  هک  هلال  نیا  زا  فیح 

دوش یم  رکیپ  هراپ  دص  لگ  لثم 

اهریشمش اب  هک  نآرق  نیا  زا  فیح 

اهریسفت دوب  ار  شیاه  هیآ 

تسادهلا حابصم  يایحالا  هلیل 

تسادخ نوخ  يرادیب  بش  نیا 

بش درد و  بش  يا 
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لالم جنر و 

لاوس نیا  مراد  وت  زا  مراد ، وت  زا 

نیمز رب  دتفیب  رگ  ادرف  رهظ 

نینبلا ما  هداز ي  ياه  تسد 

شوگ هب  دیآ  شا  هلان  يادص  نوچ 

؟ شود هب  دریگ  یم  هک  ار  وا  مچرپ 

؟ دنک يرادملع  نادیم  نآ  رد  یک 

دنک يرای  ار  هللاراث  هک  ات 

هآ هآ  بنیز  بلق  زا  هآ  هآ 

هآ هآ  بشما  ادرف و  رب  ياو 

داهن زا  هآ  ار  هعیش  دیآرب  ات 

داب هللاراث  فقو  مثیم  کشا 

----------

شزاین زار و  بش  تسا و  نیسح  کنیا 

شزاین زار و  بش  تسا و  نیسح  کنیا 

شزامن وحم  ءایبنا  مامت  حور 

لد دَرب  یم  نآرق  شنآرق ز  ياوآ 

لد درب  یم  ناناجز  ناج و  زا  هتشذگب 

دوب ادخ  شوغآ  رد  شیاج  هطساو  یب 

دوب ادج  مه  دوخ  زا  هک  تقلخ  زا  هن  اهنت 
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متسه دوب و  نیا  نم و  نیا  برای ! : تفگ یم 

متسد يور  متفرگ  ار  مدوبن  دوب و 

مرارق نیا  هدوب  وت  اب  رز  ملاع  رد 

مراد تسود  ، يراد تسود  هچ  ره  وت  کنیا 

يراد تسود  ار  مرس  هک  مزارفرس  نآ  ز 

يراد تسود  ار  مرکیپ  ياه  مخز  لگ 

تسود يا  مدرک  تراثن  رپرپ  ۀلال  دص 

تسود يا  مدرک  تراثن  رغصا  یلع  نوخ 

نم رب  داب  كرابم  رس  ناج و  راثیا 

نم رب  داب  كرابم  ربکا  یلع  غاد 

لبلب ياوآ  زا  هب  منارای  دایرف 

لگ هخاش  زا  رت  بوخ  ناروتس  مس 

زوس
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رتهب تسایرد  يدرس  زا  شطع 

رتهب تسارمح  هلال  زا  نیبج  گنس 

ار اهریت  كون  هنیس  مخز  هب  مسوب 

ار اهریشمش  رگج ، بانوخ  هب  میوش 

نم رب  دنمخز  مهرم  اه  نابز  مخز 

نمشد مانشد  نیا  تسود ، غیت  مخز  نیا 

تسا تشهب  ناتسلگ  نم  رب  نوخ  لادوگ 

تسا تشز  ، تسوت ياج  هک  اجنیا  تشهب  مان 

میولگ ياه  گر  دشوج ز  نوخ  راذگب 

میوگ وت  رکذ  مه  غیت  ریز  راذگب 

دریگب شتآ  شنماد  ملفط  راذگب 

دریمب ارحص  لد  رد  نمشد  سرت  زا 

مرونت رد  رس  دوش  نامهم  ات  راذگب 

مرون شرع ، ات  دور  خبطم  زا  راذگب 

وت اب  تسا  نیریش  هچ  بل  افج و  بوچ 

وت اب  تسا  نیریش  هچ  بنیز  رس  مخز 

مراد تسود  ار  الب  متفگ  لزا  زور 

مراد تسود  ار  البرک  رشحم  حبص  ات 

بشما دینکرس  تاجانم ، زوس و  کشا و  هب 

بشما دینکرس  تاجانم ، زوس و  کشا و  هب 
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بشما دینک  رحس  دوخ  بش  گرم ، قوش  هب 

همه گنس ، ریت و  ریشمش و  هزین و  شیپ  هب 

بشما دینک  رپس  ار  دوخ  ۀنیس  هدنخ  هب 

رخآ ةدجس  دیناوخب و  رتو  زامن 

بشما دینک  رگج  نینوخ  بنیز  هب  اعد 

هتشگ نات  جورع  لاب  رپ و  نات  لامک 

بشما دینک  رفس  تیدبا  ۀلق  هب 

دیداد یگدنز  دیحوت ، بتکم  هب  امش 

بشما دینک  رذح  ندرم  هکنآ ز  دابم 

ار ارهز  تخد  دییایب  تسا  بش  لد 

بشما دینک  ربخ  دوخ  یگداتسیا  ز 

بآ هک  نونک 
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دنتسب نات  يور  هب  ار  ناور 

بشما دینکرت  شیوخ  بل  قوش ، کشا  ز 

دیتسه نم  دج  رادید  قشاع  هک  رگا 

بشما دینک  رظن  ربکا  یلع  تروص  هب 

دش دهاوخ  هعطق  هعطق  شندب  نم  ناوج 

بشما دینک  ردپ  لاح  هب  هیرگ  تساور 

تسامش زوس  همه ز  شرعش  شتآ  رارش 

بشما دینک  رتشیب  ام  مثیم »  » هب اعد 

----------

دنرامش یب  نمشد ، لیخ  میکدنا و  ام 

دنرامش یب  نمشد ، لیخ  میکدنا و  ام 

دنرازه نیدنچ  همه ، نانیا  درف ، دنچ  ام 

ارحص هار  نیا  امش ، نیا  بش ، تملظ  نیا 

دنراد راک  نم  اب  موق ، نیا  نم ، نارای 

دیراذگ اهنت  البرک  رد  ارم  بشما 

دنراظتنا مشچ  امش ، نازیزع  رخآ 

! اغیرد منانیا ، داشرا  یپ  رد  نم 

دنرازراک يارب  زا  مّمصم  نانیا ،

ددرگ هتشک  اجنیا ، نم  اب  دنامب  سک  ره 

دنراید نیا  لیتق  رسکی  نم ، نارای 
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دنتسا نم  نوخ  ۀنشت  اهنت ، هن  نانیا 

دنراوخریش لفط  نوخ  رکف  هب  یتح 

تسا هبعش  هس  ریت  شطعلا ، باوج  اجنیا 

دنراذگ یم  رجنخ  هنشت  قلح  هب  اجنیا 

هنیدم ياه  لگ  هتسد  اجنیا ، رد  ادرف 

دنراپس یم  ناج  اهراخ ، ریز  هنشت ، بل 

نارابریت بناج  راچ  زا  موش ، ادرف 

دنرآ رد  رس  متشپ  دیاب ز  اهریت  نیا 

دنیرگب نم  رب  اه ، هوک  مامت  ادرف ،

دنرابب نم  رب  اه ، گنس  مامت  ادرف 

تشد نیا  رد  ار ، ام  ۀصق  مامت  ادرف 

دنراگن یم  نوخ  اب  كاخ ، رب  اهریشمش ،

دنزوسب نم  رب  رتشیب  ات  نم ، راّوز 

دنرایب ار  مثیم »  » لخن باتک  دوخ  اب 

----------

نیسح میتسه  وت  دازآ  ةدنب  همه  ام 

نیسح میتسه  وت  دازآ  ةدنب  همه  ام 

نیسح میتسکش  میدید ، وت  دهع  زج  هچره 

تسلا حبص  زا  هک  میمیدق  رای  نامه  ام 

نیسح میتسشن  وت  اب  رز  ملاع  رد  همه 
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میدش قلخ  ام  هن  دوب و  لد  هن  هک  ینامز  نآ 

نیسح میتسب  وت  هب  لد  هدز و  ار  ناج  دیق 

میدیشون ادخ  تسد  اب  وت  لصو  یم  ام 

میتسرپ هداب  همه  گرم  مد  ات 
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نیسح

ام لد  اب  دنک  هچ  تنج  ةداب  یتسم 

نیسح میتسم  وت  غیت  مد  بآ  زا  هک  ام 

دوش عطق  رگا  ترادملع  سابع  تسد 

نیسح میتسد  همه  اپارس  وت  يارب  ام 

دنرادرب ام  رکیپ  زا  رس  رابدص  ود  وگ 

نیسح میتسه ، هک  مینیمه  مینیمه ، ام 

شاب دهاش  ازج  زور  یلع  ارهز و  شیپ 

نیسح میتسسگن  زگره  وت  دهع  ۀتشر 

يدرب لد  ام  هک ز  ییادخ  يور  نامه  وت 

نیسح میتسلا  نامیپ  ةدنب  نامه  ام 

مینک میظعت  وت  شیپ  ناج  تماق  اب  هک  ات 

نیسح میتسا  رس  كرت  نت و  كرت  قشاع 

تسوت مثیم »  » نخس تیدبا  ات  ام  فصو 

نیسح میتسر  وت  قیفوت  هب  ماد ، ره  هک ز 

----------

ار ادرف  حبص  منیبن  ات  بشما ، هام  يا  باتم 

ار ادرف  حبص  منیبن  ات  بشما ، هام  يا  باتم 

ار ارحص  ناماد  منک  ایرد  ات  کشا  يا  رابب 

بشما نیمز  رب  ناراب  ياج  نوخ  نامسآ  يا  زیرب 
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ار ارهز  ياه  لگ  نازخ  ادرف  دنک  یم  رپرپ  هک 

بشما نانچ  نآ  ملاع  لها  مامت  يا  دییرگب 

ار اقس  دیرآ  نورب  تلجخ  زا  دوخ  کشا  اب  هک 

قشاع ود  داتفه و  زا  هدرب  لد  یعجرا  يادن 

ار ایرد  قامعا  هدز  شتآ  شطعلا  يادص 

! مشاه ینب  يا  دوخ  لد  نوخ  زا  دیریگ  وضو 

ار الیل  نآرق  نیمز ، زا  ادرف  دیرادرب  هک 

ار دوخ  هدید ي  ياه  کشا  هنیکس ! يا  رادهگن 

ار اباب  مسج  ییوشب  ادرف  نوخ  لادوگ  رد  هک 

ادرف قفا  زا  نوریب  حبص  ِباتفآ  يا  ایم 
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ار امرگ  بات  درادن  رغصا  شطع  زوس  اب  هک 

قرشم هنیس ي  رد  دوش  ینادنز  رهم  یهلا 

ار ادرف  رهظ  دنیبن  ارهز  �نوخ  ِلادوگ  رد  هک 

اه نابایب  رد  ادرف  تخس  نیسای  لآ  دیدرگب 

ار اهاط  ياه  لگ  اهراخ  ریز  دیبایرد  هک 

مثیم وس  ود  زا  دندیشک  فص  لطاب  قح و  هاپس 

ار ابقع  ار و  ایند  سانشب  فص  ود  نیا  نایم 

----------

عادو

وت ياپ  فک  شقن  نم ، بلق  يور  هب  يا 

وت ياپ  فک  شقن  نم ، بلق  يور  هب  يا 

وت ياشامت  ریس  منک ، ات  ورم  دنت 

رحب رحب  ممغ  کشا  جوم ، جوم  ملد  نوخ 

وت يابیز  خر  زا  رابغ ، میوشب  هک  ات 

مردام لغب  زا  مرهاوخ ، ار  وت  هک  نم 

وت يالاب  دق و  رب  طقف ، مهاگن  هدوب 

نم رابررش  هآ  دشک  یم  کلف  هب  رس 

وت يانعر  تماق  دوش ، یم  نیمز  شقن 

مردام نم  هب  هتفگ  مرب ، زا  ورم  دنت 

وت يارآ  لد  يور  رب ، هسوب  منزب  ات 
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اهریشمش قشاع  اهریت ، رپس  يا 

وت يامیس  هب  هسوب  دنز ، یم  افج  گنس 

دوب زور  نیمه  دای  دوب ، زوس  شرگج  رد 

وت ياضعا  همه  رب  دز ، هسوب  رگ  وت  دّج 

نم هام  ورم  دنت  نم ، هآ  تملع  يا 

وت ياج  دوش  هتشک  یلع ، تخد  هک  شاک 

نم ياو  نم و  ياو  نم ، يارهز  فسوی 

وت ياوآ  مونشب  اه ، هزین  رسز  نوچ 

نم دایرف  هلعش ي  هدش  اه  لد  شتآ 
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وت ياه  مغ  رتفد  هدش  مثیم  هنیس ي 

----------

دییرگب نوخ  نم  اب  هتسویپ  اه  گنس  يا 

دییرگب نوخ  نم  اب  هتسویپ  اه  گنس  يا 

دییرگب نوماه  رد  ارحص و  رد  ربا  نوچ 

مشچ رد  دیدرگ  نوخ  ناراب  اه  کشا  يا 

مشخ شتآ  زا  دیوش  نافوط  اهرحب  يا 

مهار ِّدس  دش  نوخ  لیس  کشا و  نافوط 

مهآ دود  زا  تفرگ  تملظ  ار  دیشروخ 

ناراهب ربا  نوچ  هیرگ  نک  نامسآ  يا 

نارای دندرگ  ادج  مه  زا  ات  راذگم 

هدنامن يرای  رگد  ارهز  فسوی  رب 

هدنامن يرادملع  یتح  ملَع ، یتح 

كاخ رب  هداتفا  درم  دازآ  ود  داتفه و 

كاچ دص  مسج  اب  همه  نآرق  ود  داتفه و 

تساه نز  ِکشا  هآ و  دایرف و  زا  رپ  همیخ 

تساهنت ياهنت  یملاع  هانپ  تشپ و 

شهاپس نز  یتشم  هتشگ  نتفر  ماگنه 

شهار دس  یلفط  هدیدرگ  همه  نیب 

ار هر  كاخ  هدرک  خرس  نینوخ  کشا  زا 
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ار هش  هدرک  ناشیرپ  شناشیرپ  يوم 

لد دَرب  شمشچ  سگرن  اب  قح  مشچ  زا 

لگ رد  هدنام  شیاپ  بسا و  تسد  هب  شتسد 

تخوس یم  عمج  زا  شیپ  عمج  نایم  رد  وا 

تخوس یم  عمش  نوچ  ادص  یب  دوب و  مارآ 

هراظن شراسخر  هب  ار  اباب  هداتفا 

هراوشوگ ششوگ  هب  دزرل  یم  هیرگ  زک 

ار ناهن  زوس  لد  سبح  زا  درک  دازآ 

ار ناهج  دز  شتآ  هک  لد  زا  دیشک  یهآ 

زا هتخوس  ياک 
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ار ملصاح  تهآ  زوس 

ار ملد  شتآ  نزم  یبلق » یقرحت  «ال 

تهآ دود  کشا و  لیس  مهار  ِّدس  يا 

تهاگن مه  تتوکس ، اب  مه  ارم  یتشک 

هنیکس ضغب  دش  زاب  مه  زا  هظحل  کی 

هنیس زوس  زا  دیشک  یمارآ  دایرف 

ناجردپ يداد  نت  خرس  گرم  هب  اتفگ 

ناجردپ يداشگب  هنیس  نمشد  ریت  رب 

دراین ور  نمشد  غیت  رب  نوچ  دومرف 

درادن يرای  نز  دنچ  ریغ  هک  يرای 

هنیکس نازوس  هنیس  زا  دیشک  یهآ 

هنیدم يوس  ربب  ار  ام  ردپ  يا  تفگ 

يدرب گرم  ماک  هب  ور  اهنت  ياهنت 

؟ يدرپس یک  تسد  هب  ارحص  نیا  رد  ار  ام 

مرادن يرای  ادخ  زج  اجنیا  دومرف 

مراپس یم  ار  امش  وا  فطل  هب  اهنت 

هنایشآ زا  دیهن  رس  ارحص  هب  دیاب 

هنایزات شیپ  دیدرگ  رپس  دیاب 

ارحص ناماد  رد  دیدرگ  مگ  هک  دیاب 

ارهز نامهم  اهراخ  ریز  دیدرگ 
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ار ادخ  منازیزع  زا  دیشاب  مارآ 

ار امش  منیب  یم  هفوک  ياه  هچوک  رد 

وت رادید  هظحل  نم  رمع  همه  يا 

وت رادید  هظحل  نم  رمع  همه  يا 

وت راثیا  دوخ  ناج  منک  ات  ورم  دنت 

لد همولظم  نم  زا  يرب  یم  یلد  هچ  اب 

وت راتفرگ  هدوب  لزا  زا  ملد  هک  يا 

مردام لغب  زک  مرب  زا  ورم  دنت 

وت راسخر  لگ  رب  طقف  مهاگن  هدوب 

ریت اب  وت  رود  هاپس  نوچ  مرح  لها 
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هآ

وت رادملع  ياج  ور  شیپ  یلع  تخد 

بت بات و  نیا  رد  هک  ات  بل  هنشت  يا  نک  ربص 

وت رابنوخ  هدید  دهد  نالفط  هب  بآ 

هتخوس رگج  اب  هتخورفا  لد  اب 

وت رامیب  دباع  دنک  یم  اعد  وت  رب 

داهن تدنپ  هب  شوگ  دانع  زا  رگا  نمشد 

وت راوازس  گنس  دوبن  خساپ  یپ  رد 

رت تخس  نم  هب  تسین  رگج  غاد  همه  اب 

وت رادید  رخآ  هظحل  زا  يا  هظحل 

درد یم  ار  وت  گرگ  درب ، یم  ار  وت  رای 

وت رای  ادخ  تسد  يور  یم  نم  فسوی 

گنچ گنچ  مرگج  دش  گنت  هب  دمآ  ما  هنیس 

وت رازاب  رس  رب  هدمآ  گرگ  همه  نیاک 

دوخ تسه  همه  اب  تسادخ  وت  يرتشم 

وت رادیرخ  هتشگ  مه  هیام  یب  مثیم " "

----------

ار دوخ  رکیپ  هزین ، ریت و  غیت و  هب  يدرک  رپس 

ار دوخ  رکیپ  هزین ، ریت و  غیت و  هب  يدرک  رپس 

ار دوخ  رس  دوخ ، تسد  يور  مچرپ  ياج  یتفرگ 
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دش نوچ  يا ، هدوب  نم  اب  وت  وت ، اب  نم  رمع  مامت 

ار دوخ  رهاوخ  نمشد  نیب  يراذگ  یم  اهنت  هک 

نک یهاگن  دوخ  بسا  ياپ  ریز  هب  وش  مخ  یمک 

ار دوخ  رتخد  ردارب  يا  ریگ  لغب  رد  دورف آ 

تیاهنت هک  ات  دنیبن  نمشد  همطاف  زیزع 

ار دوخ  رغصا  ّیلع  دوخ  اب  ربب  اهنت  ورم 

رب مناشف  یبآ  دوخ  کشا  زا  ایب 
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تکشخ بل 

ار دوخ  رت  مشچ  ما  هدرک  اقس  ياج  اقس  هک 

ار نازوس  يارحص  نیا  هدرک  رپ  شطعلا  شورخ 

ار دوخ  روآ  بآ  همقلع ، رانک  رد  نک  ربخ 

میتسه تهرمه  هنیکس ، نم ، الیل ، همجن ، هیقر ،

ار دوخ  رگشل  نک  هگن  ییاهنت ، ساسحا  نکم 

ار تیولگ  مسوب  ات  ریگ  الاب  هب  ار  دوخ  رس 

ار دوخ  ردام  ياه  هسوب  ياج  زاب  مسوبب 

ار ربمیپ  تدج  هپس  نیا  دنرادن  رواب  رگا 

ار دوخ  ربکا  شعن  ریگ  تتسد  يور  هرابود 

مثیم يدش  رپ  بنیز  هآ  ياه  هلعش  زا  نانچ 

ار دوخ  رتفد  شتآز  يدرک  ُرپ  رعش  ياج  هک 

----------

مدیود هدایپ  تهرمه  نم  یتفر و  هراوس 

مدیود هدایپ  تهرمه  نم  یتفر و  هراوس 

مدیما مامت  يا  وت  زا  مربب  لد  هنوگچ 

نادیم بناج  هب  یتخات  نانچ  عادو  زا  سپ 

مدیسرن تبکرم  هب  مدیود  دنت  هچ  ره  هک 

مکشخ رجنح  تخوس  دنام و  ورف  هنیس  هب  سفن 

مدیشک هآ  هاگن و  مدرک  وت  هب  رس  تشپ  ز 
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يدیبلط نم  ار ز  هنهک  نهریپ  هک  نیمه 

مدیبلط ادخ  زا  دوخ  گرم  هبترم  رازه 

هگان هک  دوب  هدید  هب  معادو  کشا  زونه 

مدینش شوگ  هب  نیعم " نم  له   " هلان يادص 

نادیم هب  هک  ای  همیخ  هب  ور  مهن  هک  متریح  هب 

مدیزگ تسد  تشپ  هیرگ  اب  مداتس و  طقف 

بنیز ردام  راگدای  يا  مردام  ناج  هب 

ناج وت 
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مدیربن لد  وت  زا  نم  یتفرگ  تسد  هب 

درادن رارق  ملد  هار و  رس  ما  هداتس 

مدیهش نیسح  منک  تهاگن  هرابود  ایب 

مدرکن هراپ  ربص  نابیرگ  وت  یب  هچ  رگا 

مدیرد هماج  ياج  هب  ار  لد  هبترم  رازه 

نک يرظن  ادخ  ما  هدولآ  مثیم "  " هن رگم 

مدیپس يوم  هایس و  يور  هب  لآ  رهم  هب 

----------

ترای دوش  بنیز  ات  راذگب ، ور  هتسهآ  یمک 

ترای دوش  بنیز  ات  راذگب ، ور  هتسهآ  یمک 

ترادید ضیف  زا  رگد  راب  کی  شخب ، متایح 

ارهز فسوی  يا  هدب ، تصخر  مردام  ناج  هب 

ترادیرخ ددرگ  دوخ  ناج  فالک  اب  بنیز  هک 

متسه نم  هداتفا  رس  تسد و  یب  رگا ، ترادملع 

ترادملع مدرگ  ات  راذگب  مسق ، تسابع  هب 

اهنت هّکی و  نم ، فسوی  گرگ و  رپ ز  نابایب ،

تراوخنوخ ِگرگ  نابایب  کی  رب  مرپسب ، هنوگچ 

لد رارش  رد  یعمش  وچمه  مدرگ ، بآ  یهلا 

تراسخر گنر  هدیرپ  یبآ  یب  منیب ز  یم  هک 

مدرگرب همیخ  يوس  هب  ای  میآ  وت  لابند  هب 
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؟ ترامیب رود  مدرگب  ای  تبابر ، اب  میرگب 

مناشنب کشا  اب  ار  وت  بلق  شتآ  ات  ورم 

ترایسب غاد  يور  غاد  يور  غاد  دشاب ، هک 

دیدرگ هراپدص  تمغ  رد  لگ ، ةدرپ  نوچ  ملد 

ترازلگز دش  رپرپ  هزور  کی  لگ ، ود  داتفه و  هک 

اهنت یهن  یم  ار  دوخ  سومان  نانمشد ، نایم 

ترای ادخ  تسد  ورب  سپ  يرادن ، يرای  هک  وت 

نآ زا 
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مثیم دشک  یم  شتآ  هب  ار ، ناّبحم  بلق 

تراکهنگ دبع  نیا  مظن  رد  دوب ، ام  زوس  هک 

----------

منک یم  ربص  مرب ؛ يور ز  یم  هنشت  بل 

منک یم  ربص  مرب ؛ يور ز  یم  هنشت  بل 

منک یم  ربص  مرگج ؛ دوش  نوخ  راذگب 

مشک یم  شود  رس  هب  ار  قارف  هوک 

منک یم  ربص  مرمک  دنکشب  دنچره 

ار هعطق  هعطق  نت  هراپ ، هراپ  ياه  گر 

منک یم  ربص  مرگن ؛ یم  هاگلتق  رد 

ما هدرپس  لد  الب  هب  مضحم و  میلست 

منک یم  ربص  مرس  هب  دروآ  هچره  مغ ،

نانز اجکره  نانز ، گنچ  هفوک  ماش و  رد 

منک یم  ربص  مردپ ، رب  دننک  نیهوت 

دننک رگا  یتح  وت  ناج  هب  رفسمه  يا 

منک یم  ربص  مرفسمه ، وت  لتاق  اب 

رشح زور  حبص  ات  وت  کشخ  ماک  دای  اب 

منک یم  ربص  مرت  مشچ  دور ز  نوخ  رگ 

يا هراپ  هراپ  نهریپ  وت  زا  هک  دیاب 

منک یم  ربص  مربب ؛ مردام  رهب  زا 
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نیسح مغ  هظحل  هب  هظحل  هک  وگب  مثیم »! »

منک یم  ربص  مررش ؛ دنز  لد  ناج و  رب 

----------

هاگلتق لادوگ 

یخَا تنأأ  مرپرپ ! هلال ي 

یخََا تنأأ  مرپرپ ! هلال ي 

یخَا تنأأ  مردام ! رسپ 

نزب فرح  هدیدغاد  نم  اب 

نزب فرح  هدیرب  يولگ  زا 

تنت مخز ، يور  تسا  مخز  هک  سب 

تندب رب  تسین  هسوب  کی  ياج 

مردپ ردام و  دج و  همه  يا 

مََرب يور ز  یمن  اما  یتفر 

تنفک وت  مخز  لسغ و  وت  نوخ 

؟ تنهریپ تساجک  نم ! فسوی 

؟ تنایرع كاخ  هب  منیب  هچ  زا 

تنابرق هب  مردام  وردپ 

لد هب  غاد  يور  غاد  نز و  کی 

لتاق نت  رازه  یس  نت و  کی 

ریشمش اهرازه  دیهش و  کی 
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کی
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ریت همه  نیا  ادخ و  باتک 

وت رس  ندیرب  زا  شیپ  شاک 

وت رهاوخز  رس  دندیرب  یم 

ریشمش زا  هیآ  هیآ  فحصم 

ریت مد  زا  تاه  هیآ  هطقن ي 

روط هلخن ي  هدیشک ، نوخ  رد  نت 

رون هروس ي  هزین ، يالاب  هب  رس 

وت رئاح  دوجو ، مامت  يا 

وت رئاز  باوث  هنایزات 

ما هتخیسگ  قرو  ياه  هروس 

ما هتخیر  كاخ  هب  ياه  هیآ 

مریگ وضو  دوخ  کشا  زا  دیاب 

مریگ ولگ  نیا  زا  هسوب  دعب 

دندب دندب  نارگتیانج  نیا 

دندز دندز  ار  وت  نارتخد 

تراصنا لیخ  دنتفر  هچرگ 

ترادملع هگلتق  رد  هتفخ 

میا وت  هاپس  همه  ام  روخم  مغ 

میا وت  هار  ناگتشک  دصاق 

ام رب  رد  تسا  وت  ياه  گر  نوخ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3807 

http://www.ghaemiyeh.com


ام رس  رب  تسا  همطاف  رداچ 

همه میا  هناشن  ار  مغ  گنس 

همه میا  هنایزات  رپس 

تسام رگنس  هفوک ، هب  ام  لمحم 

تسام ربهر  هزین ، كون  وت  رس 

وت رگشل  لیخ  میتسه  همه 

وت رس  ام  هب  دهد  نامرف  هچ  ات 

همه تسا  مکحم  مکح  وت  مکح 

همه تسا  مثیم  لخن  هویم ي 

----------

نم نیسح  رس ، یب  ۀنهرب  رکیپ  يا 

نم نیسح  رس ، یب  ۀنهرب  رکیپ  يا 

؟ نم نیسح  ربمیپ ، زیزع  ییوت  ایآ 

يا هسوب  ياج  تنت  هب  منک  یمن  ادیپ 

نم نیسح  رجنخ  هزین و  ریت و  ياج  زج 
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تا هدیرب  يولگ  هب  منز  ات  راذگب 

نم نیسح  ردام  تباین  اب  هسوب  کی 

هد مالس  باوج  مالس ، تنت  رب  يا 

نم نیسح  رهاوخ  هب  هدیرب  رجنح  زا 

نوزف دَوب  رّوَصت ، دح  تنت ز  مخز 

نم نیسح  ربارب ، رازه  تلد  مخز 

ار وت  ۀمولظم  رتخد  دنشک  مسرت 

نم نیسح  رب  رد  همه  نیا  ریگن  ار  وا 

وگب ناذا  تماش ، رفاسم  رب  زیخرب و 

نم نیسح  رخآ  مد  نیا  رد  ناوخب ، نآرق 

وت يولگ  نوخ  هک ز  مرفاسم  نآ  نم 

نم نیسح  ردارب ، ناج  باضخ ، مدرک 

روخم مغ  ماش ، رفس  مور  یم  وت  یب  رگ 

نم نیسح  رگمتس  رمش  تسام  هارمه 

دشک یم  هلعش  ام  ۀنیس  زوس  مثیم ز 

نم نیسح  رشحم  فص  رد  ریگب  شتسد 

نوگ هلال  نوخ  زا  ِکشخ  ِریوک  يا 

نوگ هلال  نوخ  زا  ِکشخ  ِریوک  يا 

نوخ يارحص  يا  کیرات ، بش  يا 

اه گنس  اه و  هرد  اه و  هوک 
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اه گنن  مان و  راکیپ  دهاش 

؟ دنتسیک رپرپ  ِخرس  نالگ  نیا 

؟ دنتسیک رهطم  ياه  ندب  نیا 

هتخیر ارحص  هب  لگ  هنحص  هنحص 

هتخیر ارهز  کشا  لگ  ره  يور 

هتخورفا شتآ  نوچ  اه  هلان 

هتخوس ياه  هنیس  نوچ  اه  همیخ 

هدش شتآ  اه  کشا  ار  ناگنشت 

هدش شتآ  اه  کشم  رد  اه  بآ 

اهریت اه ، لد  مِخز  رد  هتخوس 

اهریشمش همطاف ، زا  نیگمرش 

همطاف ِکشا  ناراب  هتخیر 

ریسم رد 
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همقلع هاگلتق و 

اهراخ ریز  هدیباوخ  نالبلب 

اهراب نمشد  سرت  زا  ناج  هداد 

كاچ هللاراث  بلق  نوچ  اه  شوگ 

كاپ هدرک  نوخ  اه  هرهچ  زا  اه  کشا 

هتخوس بت  شتآ  رد  نیدباع 

هتخوس بنیز  ناج  شرانک  رد 

همقلع باتفآ  نوخ ، رد  هتفخ 

همطاف مه  یلع ، مه  وا  رئاز 

كاچ كاچ  اقس ، تسد  یب  رکیپ 

كاخ هب  هداتفا  مچرپ ، تسد و  کشم و 

دنا هدروآ  بآ  همیخ  رد  نالتاق 

دنا هدروآ  بابر  بلق  رب  هلعش 

هتخوس ردام  ناتسپ  رد  ریش 

هتخوس رغصا  ياه  بل  رب  بآ 

دنا هدروخ  نوخ  شرجنح  زا  اهریت 

دنا هدرب  تراغ  هب  ار  شزان  دهم 

همطاف رادغاد  ِنارتخد 

همه بلقرب  غاد  يور  غاد 

؟ تساجک رپرپ  هچنغ ي  هاگباوخ 
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؟ تساجک رغصا  تبرت  همیخ  تشپ 

دینکاو ردام  بلق  زا  ار  هدقع 

دینک ادیپ  وا  رب  ار  رغصا  ربق 

شورخ دزیخ  اه  هرخص  زا  مد  هب  مد 

شوج هب  دتفا  یمن  نوخ  نیا  يا  هظحل 

همه مشچ  زا  تسا  يراج  بش  زور و 

همطاف کشا  هللاراث و  نوخ 

وش شوگ  مد  کی  مارآ ، بش ! غرم 

وش شوماخ  همطاف  ياون  اب 

نیسح اب  دیوگ  همولظم  نآ  ونشب 

نیسحاو انیسحاو  انیسحاو 

هتخیمآ نوخ  كاخ و  رد  ِفحصم 

هتخیر تیاه  هیآ  هروس  هروس 

اه هلال  غاد  ِزیربل  تلد  يا 

اه هلان  تنوخ ، هرطَق  هرطق  هب  يا 
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هدز رپرپ  نوخ  جوم  رد  ِریاط 

هدز ردام  رب  هدنخ  تیاه  مخز 

؟ افج زا  تبلق  هب  هزین  هدز  یک 

؟ افق زا  ار  ترس  هدرک  ادج  یک 

وت تشم  رد  هم  رهم و  غارچ  يا 

؟ وت تشگنا  رتشگنا و  دش  هچ  وگ 

؟ تسا هداتفا  اجک  تسای  هخاش ي 

؟ تسا هداتفا  اجک  تساّبع  تسد 

منم وت  ياول  �بحاص  روخم  مغ 

منم وت  ياه  همیخ  رادساپ 

گنچ گنچ  ناگرگ ، گنچ  زا  فسوی 

گنس ریشمش و  زا  هتشگ  ناراب  هلال 

رون هدیشخب  اج  ود  هک  یباتفآ 

رونت ِناماد  هب  مه  لتقم ، هب  مه 

تسا مثیم  ِتیب  تیب  رد  وت  زوس 

تسا مک  نآ  ياپ  هب  دزوس  را  ملاع 

----------

مدرگ ترس  رود  مدمآ  وک  ترس  ناج  ردارب 

مدرگ ترس  رود  مدمآ  وک  ترس  ناج  ردارب 

مدرگ ترکیپ  ياه  مخز  يادف  نم  یهلا 
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نیگنر منکوسیگ  ترجنح  نوخ  نم ز  يدنام  وت 

مدرگ ترجنح  كاپ  نوخ  اب  رفسمه  ات  نامب 

مدروآ کشا  ایرد  ود  دوخ  اب  هگلتق  رانک 

مدرگ تروآ  بآ  مدمآ  يرادن  اقس  وگم 

ناج ردارب  مراد  نت  هب  ناج  ات  ما  هدرک  دهعت 

مدرگ ترتخد  ناج  ظفح  رب  رپس  ین  بعک  هب 

متشگ تا  هراپدص  رکیپ  نامهیم  لتقم  هب 

مدرگ ترس  نامهم  هک  هفوک  مور  یم  اجنیا  زا 

تنم مشک  یم  هنایزات  زا  نت و  مدرک  رپس 

مدرگ تردام  هیبش  اپ  ات  رس  هک  يدیما  هب 

تصخر لاح  متشگ  وت  رود  مدروآ و  فاوط 
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هد

مدرگ تربکا  ياج  وت  رود  رگد  راب  کی  هک 

يدرک نوگ  هلال  دوخ  خر  رغصا  یلع  نوخ  زا  وت 

مدرگ ترغصا  ِّیلع  نوچ  نیگنر  وت  نوخ  زا  نم 

هد تصخر  دنتفر ، ادخ  شیپ  ترکشل  مامت 

مدرگ ترکشل  مامت  اهنت  نت  اب  دوخ  نم  هک 

« مثیم » رگجرد يراد  هک  يزوس  نیا  هب  نم  زا  هاوخب 

مدرگ ترشحم  عیفش  ارهز  مردام  دزن  هب 

----------

؟ ینم ردام  زیزع  ینم ؟ رکیپ  حور  وت 

؟ ینم ردام  زیزع  ینم ؟ رکیپ  حور  وت 

؟ ینم رپرپ  لگ  ای  يا  هیآ  هیآ  فحصم 

مروانش نوخ  هب  هام  مرپرپ ، خرس  هلال ي 

ینم رهاوخ  وت  وگب  مردام ، ناج  هب  مسق 

مدش تردام  هیبش  مدش ، ترکیپ  رئاز 

ینم ردارب  وت  هک  نیمه ، دوب  نم  هانگ 

اه بسا  مس  ریز  هچ  هگلتق ، رانک  رد  هچ 

ینم ربهر  ماما و  اه ، هزین  زارف  رب  هچ 

ما وت  رکیپ  رانک  مهن  اپ  هک  اجک  ره  هب 

ینم ربارب  رد  وت  منک ، ور  هک  فرط  ره  هب 
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نم تایح  گر  هدوب  وت ، كاچ  كاچ  رجنح 

ینم رهطم  حور  دوخ ، نوخ  قرغ  نت  اب 

ما هدید  رگا ز  یتفر  ما ، هدیپط  نوخ  هب  هام 

ینم روای  هشیمه  نم ، رانک  رد  هرامه 

مرخآ رکذ  وت  دای  ملوا ، فرح  وت  مان 

ینمرخآ رکذ  وت  ینم ، لوا  فرح  وت 

ما هدید  ِرون  هشیمه  ما ، هدیسر  بل  هب  ِناج 

ینم ِرب  رد  زونه  مرب ، زا  یتفر  هچ  رگا 

مثیم
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ام رابکشا  هشیمه  ام ، رارق  یب 

ینم ردام  لوبق  ییام و  ناوخ  هیثرم 

----------

لادوگ یعابر 

مناشف لگ  تشعن  هب  لد  نوخز 

منامب تحورجم  مسج  رانک 

ییوضو مریگ  ترجنح  نوخز 

مناوخب نآرق  ترکیپ  مخز  هب 

******

تسا وت  نماد  نماد  کشا  ممشچ  هب 

تسا وت  نهاریپ  نوچ  هراپ  دص  ملد 

هدیرب ياه  گر  هاگترایز 

تسا وت  نت  مخز  ما  همان  ترایز 

******

دنداد گنن  ریز  هب  نت  هنوگچ 

دنداد گنج  مکح  وت  اب  هنوگچ 

دندومن تبآ  زا  عنم  اهنت  هن 

دنداد گنس  اب  ار  بآ  باوج 

******

دندیرب رس  نآرق  مراد ز  نیقی 
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دندیرب رس  نامیا  مه ز  نید  زا  مه 

دوب تردام  رهم  بآ  هچ  رگا 

دندیرب رس  ناشطع  ماک  اب  اروت 

******

دندیرب رس  ار  ایربک  ّیلو 

دندیرب رس  ار  ایلوا  ماما 

وت نتشک  اب  مهد  یم  یهاوگ 

دندیرب رس  ار  ایبنا  مامت 

******

دندرک هراچ  ار  یبن  ضغب  لد  هب 

دندرک هراوآ  ار  هللا  لایع 

هیآ هیآ  نآرق  تشگ  رجنخز 

دندرک هراپ  ار  اه  هیآ  مامت 

----------

ار دوخ  رت  مشچ  منک  ایرد  رگج  بانوخ  ز 

( تبیصم ) ار دوخ  رت  مشچ  منک  ایرد  رگج  بانوخ  ز 

ار دوخ  رهوگ  نوخ  می  نیا  رد  منک  ادیپ  رگم 

نم يارب  زا  دیلانب  نم  اب  نالبلب  يا  الا 

ار دوخ  رپرپ  ياه  هلال  مدید  كاخ  شقن  هک 

دوخ اب  هدش  رپرپ  لگ  نیا  زا  راگدای  ات  مرب 
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ار دوخ  رس  يوم  منک  نیگنر  وا  نوخ  زا  دزس 

یلاسدرخ رودز  يا  ردارب 
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بنیز مدمه 

ار دوخ  رهاوخ  يدربن  يدرک  رفس  اهنت  ارچ 

هتفخ نوخ  هب  نامیلس  يا  رپ  نمرها  زا  نیمز 

ار دوخ  رتشگنا  يا  هدرکمگ  اجک  ارحص  نیا  رد 

فک زا  دهد  ناج  هنایزات  ریز  هک  مسرت  نآ  زا 

ار دوخ  رتخد  نک  اهر  ارهز  تردام  ناج  هب 

ددرگ نخسمه  نم  اب  تسا  یفاک  ین  كون  زا  ترس 

ار دوخ  رجنح  ردارب  ناج  هدم  تمحز  رگد 

وت يولگ  رب  مدید  هک  مدروآ  تقاط  هنوگچ 

ار دوخ  ردام  ياه  هسوب  غیت و  مخز  ناشن 

هدرک ادج  مدنب  زا  دنب  وت  نم و  ّیئادج 

ار دوخ  رخآ  هاگن  مرادرب  وت  زا  هنوگچ 

يرآ رگج  رب  نیا  رمک  رب  کی  نآ  هدنام  تمخز  ود 

ار دوخ  ربکا  یلع  ساّبع و  غاد  يدید  هک 

تعاس نآ  رد  ار  ملاع  درک  رپ  تتبرغ  يادص 

ار دوخ  رغصا  مسج  همیخ  تشپ  نفد  يدرک  هک 

دراد امش  فطل  رب  مشچ  مثیم »  » وچ يراکنگ 

ار دوخ  رکون  يراذگاو  رشحم  زور  ادابم 

----------

نم نیسح  ارهز  هروس  هروس  نآرق 
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نم نیسح  ارهز  هروس  هروس  نآرق 

نم نیسح  ارحص  هب  هراپ  هراپ  قاروا 

دنا هدیرب  ار  ترس  هک  دشک  ارم  مغ  نیا 

نم نیسح  ایرد  ود  نایم  رد  هنشت  بل 

ما هفوک  يوس  دربب  تلتاق  راذگم 

نم نیسح  اجنیا  نم  ناج  هدنام  هک  اریز 

وت رانک  ار  ام  یشاب و  وت  ات  راذگم 

نم نیسح  اشامت  دننک  نامرحمان 

تساه بسا  مس  رثا  ارچ  نم  نآرق 

يور رب 
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؟ نم نیسح  ادیپ  وت  ياه  هیآ 

شوگ هب  رتشیب  یلو  مینک  یم  هیرگ  ام 

نم نیسح  ارهز  هیرگ  يادص  دیآ 

دندش نانس  رمش و  یلوخ و  هک  وک  سابع 

نم نیسح  ام ، رفسمه  هزین  ِبعک  اب 

مدش یم  هتشک  نم  وت  رتدوز ز  شاک  يا 

نم نیسح  ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب 

وت يالو  مثیم »  » یتسه مامت  دشاب 

نم نیسح  ادرف  همطاف  هاگشیپ  رد 

----------

نم نیسح  ارهز  هروس  هروس  نآرق 

نم نیسح  ارهز  هروس  هروس  نآرق 

نم نیسح  ارحص  هب  هراپ  هراپ  قاروا 

دنا هدیرب  ار  ترس  هک  دشک  ارم  مغ  نیا 

نم نیسح  ایرد  ود  نایم  رد  هنشت  بل 

ما هفوک  يوس  دربب  تلتاق  راذگم 

نم نیسح  اجنیا  نم  ناج  هدنام  هک  اریز 

وت رانک  ار  ام  یشاب و  وت  ات  راذگم 

نم نیسح  اشامت  دننک  نامرحمان 

تساه بسا  مس  رثا  ارچ  نم  نآرق 
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؟ نم نیسح  ادیپ  وت  ياه  هیآ  يور  رب 

شوگ هب  رتشیب  یلو  مینک  یم  هیرگ  ام 

نم نیسح  ارهز  هیرگ  يادص  دیآ 

دندش نانس  رمش و  یلوخ و  هک  وک  سابع 

نم نیسح  ام ، رفسمه  هزین  ِبعک  اب 

مدش یم  هتشک  نم  وت  رتدوز ز  شاک  يا 

نم نیسح  ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب 

وت يالو  مثیم »  » یتسه مامت  دشاب 

نم نیسح  ادرف  همطاف  هاگشیپ  رد 

----------

؟ هرامش یب  تایآ  نوخ ، می  رد  هدید  یک 

؟ هرامش یب  تایآ  نوخ ، می  رد  هدید  یک 

؟ هراپ هراپ  ِقاروا  هروس ، هروس  ِنآرق 

هتفرگ نوخ  هام  کی  كاخ  يور  رب  هداتفا 

هراتس ود  داتفه و  شرانک  رد  هدیباوخ 

هدیرب رجنح  رب  ارهز  کشا  هدیشاپ 

هراظن دنک  یم  هگ  ترایز ، دنک  یم  هگ 

نوخ زا  يراز  هلال  نت  خبطم ، باتفآ  رس 

هرامش یب  ياه  لگ  دراد  هنیس  مخز  زک 

دندرب هراوشوگ  ود  يراوشوگ  ِشوگ  زا 
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هراوشوگ ياج  نوخ  نینوخ  شوگ  هب  دراد 

كدوک کی 
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لادوگ رانک  هتفخ  هلاس  هس 

هرابود هگلتق  رد  دیآ ، رمش  هک  مسرت 

دندرب بابر  رهب  دندرب ، بآ  همیخرد 

هراوخ ریش  لفط  وک  ریش ، زا  رپ  هدش  هنیس 

تشاد یلع  یلع  رکذ  تشاد ، یلد  بجعردام 

هرارش شرجنح  رب  دز  یم  تارف  بآ 

!؟ دنزیرن اه  کشا  نوچ  دنزوسن !؟ اه  هنیس  نوچ 

هراخ گنس  ِبلق  زا  دزیخ  هلان  هک  ییاج 

یلیس میتی و  لفط  یلین ، دیفس و  سای 

هرامه نک  هیرگ  نوخ  تبیصم ، نیا  رد  مثیم 

----------

ما هراپ  هراپ  هیآ  ما  هیآ  هیآ  فحصم 

ما هراپ  هراپ  هیآ  ما  هیآ  هیآ  فحصم 

ما هرامش  یب  مغ  اب  ددع  مه  وت  نت  مخز 

وت کشخ  يولگ  فقو  مرت  هدید  ود  کشا 

ما هراظن  زا  دکچ  یم  وت  کشخ  يولگ  نوخ 

هگلتق نایم  رهم  همقلع  رانک  هام 

ما هراتس  کی  هدش  مگ  اه  همیخ  تشپ  هک  هآ 

ترجنح مخز  هب  هسوب  لد  نورد  زا  منز  یم 

ما هرابود  ین  بعک  وس  راهچ  زا  دسر  یم 
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نک هراشا  ین  رس  زا  نک  هراظن  نوخ  می  رد 

ما هراشا  کی  هتشک  هراظن و  کی  هنشت 

ترکیپ هنهرب  هدنام  رگا  مغ  هچ  نم  فسوی 

ما هراپ  رازه  بلق  هدش  تنت  نهریپ 

مفک زا  رارق  ربص و  درب  ترتخد  هیرگ 

ما رارش ه  ناج  لد و  رب  دنز  تلتاق  هدنخ 

منک رفس  وت  رس  اب  منک  رس  هنوگچ  وت  یب 

ریسا هک  نم 
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ما هراوهاگ  لد  زا  وت  قشع 

متراسا رفس  رد  مترایز  یط  هدشان 

ما هراچ  تسد  هتفر ز  لکشم و  رازه  هدنام 

ار گنس  بلق  هتخوس  تمثیم "  " رعش هلعش 

ما هرامه  لد  زوس  زا  دزوس  هرامه  هک  وا 

----------

ملد وت  يوک  رس  زا  دور  یمن  مور و  یم 

( تبیصم ) ملد وت  يوک  رس  زا  دور  یمن  مور و  یم 

ملتاق هتشگ  وت  غاد  یلو  مرهاظ  هب  هدنز 

ملمحم رانک  هب  وت  لتقم و  نایم  هب  نم 

ملباقم رد  وت  سأر  ما  هنیس  يور  وت  شعن 

ما هتسکش  لد  فرح  يا  هدوب  وت  طقف  شود 

ما هتسشن  هلفان  دَوب  ما  هتفگ  دهاش 

****

وت يالبرک  هدش  لد  نت ، مخز  ضایر  هنیس ،

وت يافق  زا  مود  یم  منک ، فرط  ره  هب  يور 

وت ياه  مخز  مهرم  هدش  نم  ناور  کشا 

وت يارب  نم  هیرگ  نم  هب  نانمشد  هدنخ 

ترهاوخ دای  هب  شاب  ترب  زا  متفر  هک  لاح 

ترجنح مخز  هب  هسوب  منز  یم  رود  هر  زا 
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****

تا هدیسر  بل  هب  ِناج  نم ، کشخ  نابل  هب  يا 

تا هدیرب  يولگ  رب  ما  هسوب  ِناشن  هدنام 

تا هدیشک  نوخ  هب  مسج  مرب  رد  هدنام  متفر و 

تا هدیدغاد  رهاوخ  هر  همین  قیفر  تسین 

موش یمن  ادخ  هب  هن ، موش -؟ اضر  تا  يرود  هب 

موش یمن  ادج  وت  زا  دوخ  رایتخا  هب  هک  نم 

****

وگب ناتسوب  لگ و  زا  نم  راهب  اج  زیخ ز 

نت و مخز  هنیس و  بسا و  مس  زا 
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وگب نانس 

وگب ناذا  نم  يارب  رفس  مور  یم  هک  لاح 

وگب نابراس  هب  هک  ای  ایب ، مهرمه  هب  هک  ای 

رفس لد  هتسخ  نم  اب  دنک  تلتاق  هک  لاح 

ردقنیا دَنارم  دنت  ترتخد  هب  دنک  محر 

****

نم مالس  نم  دورد  وت  کشخ  يولگ  هب  يا 

نم مایق  نم  تونق  نم  دوجس  نم  عوکر 

نم ماش  حبص و  هیرگ  تا  هنیس  مخز  مهرم 

نم ماما  ییوت  ییوت  وت  عیطم  منم  منم 

وت يادف  ارم  ناج  سفن  ره  هب  دنک  ادخ 

وت ياپ  هب  منکش  رس  ینک  یتراشا  وت  رگ 

****

( نیسح ماما  باوج  کنیاو  )

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدیدغاد  رهاوخ 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدیشک  الب  راب 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدینش  نابز  مخز 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدیمخ  مغ  ورس ز 

یلع رگید  نیسح  یلع  رتخد  هناگی 

یلع رگنس  هرامه  رفس  نیا  رد  وت  لمحم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3829 

http://www.ghaemiyeh.com


****

يرب یم  هنایشآ  ار ز  هتسخ  ناریاط  وت 

يرب یم  هناش  يور  هب  التبا  هوک  رازه 

يرب یم  هناشن  نت  هب  ین  بعک  رفس ز  نیا  رد 

يرب یم  هنایزات  هب  ارم  تناما  راب 

منک تتراسا  رهب  لد  هب  نوخ  هظحل  هب  هظحل 

منک تترایز  هفوک  مه  زاب  هک  مرظتنم 

ینک ازفناج  قطنم  زا  رَّخَسُم  ار  هفوک  وت 

ینک اضترم  زِْجعُم  دوخ  قطن  راقفلاوذ  هب 

البرک حتاف  ار  نیسح  نیا  زا  دعب  وت 
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ینک

ینک اعد  ار  نیسح  هلفان  زامن  رد  وت 

دنک الم  رب  وت  قطن  ار  مصخ  ِملظ  هک  یمد 

دنک اعد  ین  رس  رب  ار  وت  ما  هدیرب  رس 

****

مرهاوخ تسه  وت  نوچ  هک  اهراختفا  منک  نم 

مردارب ار  وت  نم  هک  ینک  یم  رخف  زین  وت 

مردام لثم  دوبک  تنت  دوش  یم  هچ  رگا 

مرغصا نوخ  هب  مسق  مربکا  ناج  هب  مسق 

دروخ یم  تسکش  وت  یب  ادخ  حتاف  رکشل 

دروخ یم  تسکش  وت  یب  البرک  خرس  مایق 

ینک یم  ماش  دیزی  هدید  هب  ار  ماش  وت 

ینک یم  مامت  هبطخ  کی  هب  ار  مصخ  راک  وت 

ینک یم  مارح  ودع  هدید  هب  ار  باوخ  وت 

ینک یم  مالس  نم  هب  رز  تشط  رانک  زا  وت 

منک یم  هایس  وت  اب  ار  مصخ  زور  هک  منم 

منک یم  هاگن  ار  وت  نارزیخ  بوچ  ریز  هب 

----------

ایبنالا متخ  ای  نیلسرملا  ریخ  ای 

ایبنالا متخ  ای  نیلسرملا  ریخ  ای 
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امسلا یف  کئالم  کیلع  یلص  یلص 

ترت مشچ  هب  نیبب  ترس  تمالس  داب 

امدلاب لمرم  نیسح  اذه  اذه 

نیمز يور  هب  هدنام  وا  نایرع  رکیپ 

ادرلاو همامع  یبن  ای  بولسم 

بیرتلا دخ  دخ  بیضخلا  بیش  بیش 

البرکلا ضرا  یف  بیلسلا  مسج  مسج 

نفک ارحص  رابغ  نهریپ  ولگ  نوخ 

اضق یتح  ناشطع  یضم  یتح  مومهم ،

رون تایآ  هزین و  روتس  مس  فحصم و 

اتبرغاو یما  اتلیواو  يدج 

مرس یب  رفس  مه  مروای  اج  همه  يا 

رون
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اخا ای  مالا  نبای  مرت  مشچ  ود 

زامن تونق  تقو  زادگ  زوس و  هب  شود 

ارم نک  اعد  مه  وت  اعد ، متفگ  وت  هب  نم 

تفاکش یم  ارم  بلق  نانس  اب  نانس  شاک 

ادج دش  یم  وت  ياج  نت  نم ز  رس  شاک 

نوگ هلال  نوخ  يور ز  یضترم  زا  وت  ثرا 

افج زا  دوبک  يور  همطاف  زا  نم  ثرا 

لوبق ترایز  تفگ  مد  هب  مد  ما  ین  بعک 

ار وت  يولگ  هسوب  مدز  ات  نوخ  می  رد 

وت مخز  يور  مخز  ام ، غاد  يور  غاد 

ام غاد  وت و  مخز  رب  هدنخ  دنز  مصخ 

شا هدولآ  نماد  نیمه  اب  ازج  زور 

اپ تسد و  یب  مثیم "  " تسوت ناماد  هب  تسد 

----------

حانجلاوذ

هتشگ هریخ  مهاگن  ارحص  تعسو  رب 

هتشگ هریخ  مهاگن  ارحص  تعسو  رب 

هتشگ هریت  ممشچ  هب  رگید  مه  دیشروخ 

یهابت جاوما  رد  منیب  یمن  يزیچ 

یهایس رد  یهایس  رد  یهایس  زا  ریغ 
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شوماخ هتشگ  یتسه  ِرمع  غارچ  ییوگ 

شوپ هیس  نودرگ  ، هدش مگ  نوخرد  دیشروخ 

لاب رپ و  یب  غرم  وچ  یکیرات  رعق  رد 

لادوگ دمآ ز  نورب  بکار  یب  بسا  کی 

هتسُر لاب  نمشد  ریت  زا  شرکیپ  رب 

هتسُش هللا  لوسر  نوخ  زا  یناشیپ 

دندیرب رپ  شدیما  غرم  زا  هک  یبسا 

دندیرب رس  ار  شبحاص  شمشچ  شیپ  رد 

كالفا جوا  رب  شا  ههیش  يادص  یبسا 

كاچدص ِمسج  کی  رب  هدروآ  فاوط  یبسا 

دوب رت  هنشت  شتآ  يایرد  زا  هک  یبسا 
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دوب رگج  نوخ  زا  باریس  یگنشت  رد 

درک هیس  لد  دود  ار ز  نودرگ  هک  یبسا 

درک هگن  دندیرب و  رس  وا  بحاص  زا 

دوب لعتشم  شتآ  هوک  نوچمه  هک  یبسا 

دوب لجخ  بنیز  زا  تفر و  یم  مرح  يوس 

دندینش ار  وا  ههیش  يادص  یتقو 

دندیود نوریب  مرح  زا  ناراظتنا  مشچ 

ار نوگژاو  ِنیز  شولهپ  رب  دندید 

ار نوخ  گنر  وا ، یناشیپ  رب  دندید 

تسا يراج  هدید  زا  شتلجخ  کشا  دندید 

تسا يراوگوس  ِمرگ  همیخ  رود  دندید 

دندیشک فص  شرود  هب  رسکی  مرح  لها 

دندیرد ار  دوخ  هنیس  نابیرگ  ياج 

هنیکس لد  تسد  تخادنا  شندرگ  رب 

هنیدم زا  دوخ  بکار  اب  رفسمه  ياک 

؟ وک تربمغیپ  نوخ ، ِجارعم  فرفر  يا 

؟ وک تردیح  ربیخ ، حتف  زا  هدمآ  يا 

يدرک هچ  ار  دمحا  نآرق  وگب  نم  اب 

يدرک هچ  ار  دّمحم  ناج  وگب  نم  اب 

میلاب هتسکشب  ریاط  نوچمه  ود  ره  ام 
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میلانب مه  اب  ایب  بحاص  یب  بسا  يا 

دندرک لابقتسا  شیوخ  ماما  زا  بوخ 

دندرک لاماپ  ار  هراپ  هراپ  نآرق 

تخورفا مناج  ار  شبل  مدیسوب  هک  یتقو 

تخوس مبل  شکشخ  بل  مرُه  تدش  زا 

؟ دنداد بات  ار  وا  بات  یب  نت  ایآ 

؟ دنداد بآ  رخآ  هنشت  بل  نآ  هب  ایآ 

دنداد ریشمش  ِمد  زا  بآ  ارم  باب 

تفگ و بآ  وا 
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دنداد ریت  اب  شخساپ 

----------

دوب نوخ  جوم  رد  ناهن  بکار  ِنت 

دوب نوخ  جوم  رد  ناهن  بکار  ِنت 

دوب نوگ  هلال  شنوخ  بکرم ز  خر 

تخیر یم  هحیص  ره  رد  هدید  زا  کشرس 

تخیر یم  ههیش  ره  اب  هنیس  زا  رارش 

تشگ یم  هراچ  یب  نآ  هراچ  رکفب 

تشگ یم  هراپ  دص  يرکیپ  درِگب 

مخ ندب  نآ  ياپ  تشگ  شتسد  ود 

مک مک  دروآ  دورف  ار  دوخ  رس 

تسج نوخ  جوم  رد  ار  هراپ  دص  نت 

تسش دوخ  يور  دوخ  بحاص  نوخ  ز 

هدیود نادیم  رد  هنشت  نآ  داهن 

هدیرب ياهگر  هب  ناشطع  بل 

داب يا  هتشک  يادف  ملاع  همه 

داتفا كاخرب  نیز  ردص  زا  نوچ  هک 

دوب شبتکم  رد  یگدنز  ار  افو 

دوب شبکرم  وا  رئاز  لوا  هک 

درک نوخ  يرای  ار  تشد  شکشا  ز 
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درک نوگ  هلال  شماما  نوخ  زا  خر 

دمآ بکار  یب  هگلتق  زا  نورب 

دمآ بحاص  یب  يا  همیخ  يوسب 

دندینش ات  ار  شا  هلان  يادص 

دندیود نوریب  اه  همیخ  زا  همه 

درک یم  كاچ  نابیرگ  مغ  زا  یکی 

درک یم  كاپ  وسیگ  هب  شنوخ  یکی 

ار نیمز  دوخ  کشا  دناشوپ ز  یکی 

ار نیز  دنادرگرب  تشپ  رب  یکی 

هنیکس اهاط  لفحم  غارچ 

هنیسب دز  مغ  تّدش  زا  تسد  ود 

؟ وک تبکار  بکار ، هدرک  مگ  يا  هک 

؟ وک تبحاص  يرادن  بحاص  ارچ 

؟ تلاب هتسش  نمشد  ریت  زا  ارچ 

تلای دزیر ز  ادخ  نوخ  ارچ 

كاچ دص  هدیدرگ  ترکیپ  يا  وگب 

؟ كاخ رد  هداتفا  اجک  ام  دیما 

مولظم نوخ  زا  يا  هتسش  تروص  وت 
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مولعم تشگ  یمیتی  رگید  ارم 

هنیس يزیر ز  ورف  شتآ  هک  وت 

هنیکس اب  دوخ  بکار  زا  وگب 

دنداهن وا  يولگ  رب  رجنخ  وچ 

؟ دنداد بآ  ایآ  هنشت  بل  نآب 

داب تشتآ  لد  رد  بآ  ياج  هب 

داد ناج  هنشت  تماما  مثیم »  » يا هک 

----------

حانجلاوذ يا  باضخ  يدرک  ادخ  نوخ  زا  هرهچ 

حانجلاوذ يا  باضخ  يدرک  ادخ  نوخ  زا  هرهچ 

حانجلاوذ يا  بات  چیپ و  رد  يا  هداتفا  رارش  نوچ 

نیسح ای  تیاه  ههیش  همیلّظلا ، تیاه  هحیص 

حانجلاوذ يا  باهتلا  نارازه  يراد  سفن  ره 

نوخ جارعم  رد  هتشگ  ناراب  ریت  قاُرب  يا 

حانجلاوذ يا  باسح  یب  يراد  مخز  نت  رب  هچ  زا 

یتخادنا اجک  ار  بنیز  هام  وگ  رب  شاف 

حانجلاوذ يا  باتفآ  نایم  ای  نوخ  می  رد 

وا کشخ  يولگ  زا  نوخ  مزلق  رد  نک  شوگ 

حانجلاوذ يا  بآ  بآ  يادص  دیآ  مدبمد 

يا هدیشوپ  البرک  رابغ  كاخ و  زا  هرهچ 
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حانجلاوذ يا  باقن  یتسب  تبحاص  نوخ  ای ز 

نکم ییاّقس  هنوگنیا  یتخوس  ار  ام  بلق 

حانجلاوذ يا  بالگ  تنایرگ  مشچ  زا  زیرب  مک 

وگب ار  ملیلخ  نوخ  يانم  يوس  وش  زاب 

حانجلاوذ يا  بابر  کشا  زا  دش  مزمز  اه  همیخ 

نخس میوگ  یم  وت  اب  دوخ  ۀنیس  زوس  نم ز 

حانجلاوذ يا  باوج  ییوگ  یم  هدید  کشا  هب  وت 

کشا لیس  تمشچ  ود  زا  دزیر  هکنآ  دوجو  اب 

حانجلاوذ يا  باکر  ات  هتفرگ  نوخ  ار  تیوناز 

دوش یم  مثیم »  » مظن ياه  هلعش  تیاه  ههیش 

بارطضا رد  دنکفا  ار  ناهج  ات 
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حانجلاوذ يا 

----------

نیسح ماما  حانجلاوذ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  حانجلاوذ 

ملد زا  دزیخ  هلان  ياج  هلعش 

ملِگ بآ و  رد  تسا  هداتفا  شتآ 

ارم رذآ  یم  ياج  یقاس  هداد 

ارم رپ  لاب و  هرابکی  هتخوس 

یمد رد  ات  هتخورفا  ارم  وا 

یملاع ماظن  مظن  زا  دزوس 

مظن هب  مرآ  نوخ  تشد  نآ  زا  یحرش 

مظن هب  مرآ  نوچ  هک  مناریح  هچ  رگ 

نیز ردص  زا  داتف  نوچ  يرآ  يرآ 

نیملاعلا بّر  هجو  قح ، تّجح 

یهت بکار  زا  دیدرگ  شبکرم 

یهر نوماه  بناج  ناریح  تشگ 

گنج نادیم  رد  دعس  نب  دز  گناب 

گنچ هب  ندروآ  دیاب  ار  سرف  نیک 

کتزیت نیا  رب  دیریگرب  هار 

کلم اب  دّرَپ  هک  مسرت  ناز  هنرو 
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راوهار نیا  رب  دیریگ  رب  هار 

راوس ددرگ  ارو  هللادیبع  ات 

دنتخات شدرگ  هب  وس  ره  زا  رکشل 

دنتخاس شرود  هب  نهآ  زا  يّدس 

قشع يامیپ  نامسآ  قارب  نآ 

قشع ياروشاع  نینوخ  فرفر 

هوک وچ  نادیم  رد  داتسا  اجب  اپ 

هورگ نآ  بلق  هب  دز  ار  نتشیوخ 

دگل اب  یهاگ  نادند و  اب  هاگ 

دز مخز  دیرد و  تشک و  اسب  يا 

تشپ شیپ و  زا  هکرعم  نایم  رد 

تشک هرافک  رکشل  نآز  اسب ، يا 

كاچ كاچ  فیرش  مسج  نآ  دای 

كاخ هب  ار  نت  لهچ  مادنا  تخیر 

درکن نمشد  رب  میلست  ار  شیوخ 

درکن نهآ  زا  دالوف و  زا  یمیب 

مائل موق  ناز  تشک  یم  دز و  یم 

ياک
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ماک هب  شتآ  ناتبآ  ياج  هب 

دیتشاذگب نم  رهب  اج  یب  ماد 

دیتشادنپ امش  هک  منآ  هن  نم 

تسین درمان ، ره  رهب  مخ  نم  تشپ 

تسین درف ، ماما  نآ  زج  مبکار 

تسام گنرلگ  خر  رب  ناکاپ  نوخ 

تسام گنن  نیا  ندش  ناکاپان  مار 

مبحاص هدوب  رارحا  ربهر 

مبکار هتفر  هک  یهار  مور  یم 

بآ يایرد  زا  متشگ  نوریب  هنشت 

بآ ياج  متفرگ  شتآ  زا  ماک 

ما یهللاراث  جارعم  فرفر 

ما یهار  دوخ  بکار  قیرط  رب 

تسادخ نوخ  زا  هتشغآ  نم  لاب 

تساور مشورفب  زانرا  قارب  رب 

رون هدرک  مگ  یگریت  نورد  نآ 

روش زوس و  اب  مد  هب  مد  دز  یم  ههیش 

دوب هدرک  مطالت  زا  رپ  ار  رهد 

دوب هدرک  مگ  ار  هللا  هجو  هک  ناز 

ار هار  كاخ  درک  مجناز  رپ 
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ار هام  نوخ  می  رد  دیوجب  ات 

دیشک یم  وم  وس  ره  زا  اه  هلان 

دیشک یم  وب  ار  هدولآ  نوخ  كاخ 

گنج نادیم  لد  رد  هگان  تفای 

گنس ربا  رد  ناهن  يدیشروخ  صرق 

نوخ يایرد  رد  هتفخ  یئافطصم 

نوزف دح  زا  شرکیپ  ياه  مخز 

هتخورفا لاصو  قرب  زا  شناج 

هتخود شمسج  هب  رپ  ات  اهریت 

وا يوجلد  تماق  رب  دز  هیاس 

وا يور  زا  رانک  دز  ار  اه  گنس 

درک گنر  شنوخز  ار  لکاک  لای و 

درک گنس  بلق  هب  نوخ  شیاه  هلان 

درک كاخ  ایرد  درک  یم  شا  هدید 

ار كالفا  هن  تخوس  یم  شا  هلان 
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هآ هودنا و  هلان و  کشرس  اب 

هاگ همیخ  يوس  هب  لتقم  زا  تفر 

اهریت زا  شیولهپ  رب  اه  لاب 

اهریشمش زا  شمسج  رب  اه  مخز 

شوگ هب  دمآ  مرح  رد  نوچ  شا  هلان 

شورخ شوج و  زا  یئایرد  مرح  دش 

دنتخوس لد  شتآ  رد  ناوناب 

دنتخورفا وا  مرگ  ياون  اب 

دنتخیر نوریب  همیخ  زا  رس ، هب  رس 

دنتخیر نوخ  اه  هدید  زا  کشا  ياج 

سرداد یب  الب  تشد  نآ  ردنا 

سرف نآ  درِگ  دوب  ناشاه  هلان 

اهریشمش زا  یمخز  اپارس  ياک 

اهریت نت  زا  هتسر  تلاب  ياج 

یتخاب یتسه  هک  مغ  رهپس  يا 

یتخادنا اجک  رد  ار  دوخ  هام 

یتشادرب مرح  زا  ار  تبکار 

یتشاذگب نوخ  جوم  رد  يدرب و 

سرف نآ  تمصع  لآ  لاؤس  رد 

سب دوب و  تلاجخ  کشا  شخساپ 
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لزانم تراسا و 

باتفآ يا  باتفآ  يا  باتفآ 

باتفآ يا  باتفآ  يا  باتفآ 

باتم رگید  قفا  رد  رب  ورف  رس 

وش دوبان  نامسآ  يا  نیمز  يا 

وش دود  شنیرفآ  غارچ  يا 

تشذگ نوخ  نایم  زا  زورید  رهم ،

تشذگ نوچ  منادن  ایرد  نیا  زا  هام 

دیسر بش  رمع  نایاپ  ات  شود 

دیسر بل  رب  اهراب  بنیز  ناج 

هتخورفا یلد  اب  بشید  دوب 

هتخوس ياه  همیخ  رادساپ 

تخوس عمج ، رد  همیخ و  غارچ  دش 

تخوس عمش ، لثم  حبص  عولط  ات 

درک زاورپ  شنت  زا  حور  اهراب 

درک زاغآ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح یب  ار  دوخ  حبص 

رت هریخ  شیافج  رب  نودرگ  مشچ 

زا شحبص  حبصز و  بش 
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رت هریت  بش 

دوبن شسای  لگ  دوب و  اهراخ 

دوبن شساّبع  دوب و  نمشد  لیخ 

تشادن رپرپ  ۀلال  زج  وا  غاب 

تشادن رفعج  هللادبع و  مساق و 

دوب هداتفا  كاچ  كاچ  شباتفآ 

دوب هداتفا  كاخ  يور  الیل  هام 

رت هتسکشب  لد  هّمع  زا  ناکدوک 

رت هتسخ  نالاهنون  نآ  زا  هّمع 

هتخوس رپ  ار  یحو  ناریاط 

هتخوس رذآ  رد  مه  ناشاه  هنال 

دنا هتسخ  رادغاد و  نالازغ  نیا 

دنا هتسب  فص  ناشرازآ  رب  زاب 

نیمک رد  نمشد  ساّبع و  یب  همیخ 

نیبب بنیز  یئاهنت  مالسلا ) هیلع   ) یلع ای 

ناشمادنا رب  هزرل  تمصع  لآ 

ناشماجنا دوش  نوچ  ات  رظتنم 

شورخ لتقم  زا  تساوخرب  ناهگان 

شوگب دمآ  ادن  ار  نارادغاد 

تسالب جنر و  اّوا  نازیزع  یک 
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تسالبرک هار  زاغآ  البرک 

ناتیاه تمایق  يداو  ره  هب  يا 

ناتیاه تماقتسا  تام  ربص ،

ناتغیت اه  نابز  نادیم  نیا  رد  يا 

ناتغیلبت رگنس  هفوک  ماش و 

دیدش روای  امش  ار  نید  نمدعب 

دیدش روآ  مایپ  نوخ  يارح  رد 

دیربمغیپ امش  یحو و  نم  نوخ 

دیرگید مالسلا ) هیلع   ) نیسح یئاهنت ، هب  دوخ 

گنرد یب  تراسا  رهب  زا  چوک 

گنس لابقتسا  هب  بنیز  اب  شیپ ،

رشبلاریخ ترتع  یمارگ  نآ 

رت هدامآ  الب  رب  مه  الب  زا 

الب ریت  رب  دندوشگب  هنیس 

البرک نیمز  زا  دندرک  چوک 

دنتشادرب مدق  ات  لوا  ماگ 

دنتشاذگب هگلتق  يوس  هب  ور 

دنتخود نینوخ  مسج  نآ  رب  هدید 

دنتخوس و دنتخوس و 
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دنتخوس

اهریت زا  لگ  غاب  نوچ  نابغاب 

اهریشمش ۀمعط  شیاه  هلال 

ناغف هآ و  هحون و  ار  نالبلب 

نابغاب اه و  هلال  يازع  رد 

تشاد هماگنه  البرک  دص  یلد  ره 

تشاد همان  ترایز  یعون  یبل  ره 

دوب هللاراث  مسج  رب  اه  مشچ 

دوب هاگترایز  نینوخ  رجنح 

دندز یم  رپ  هتخوس ، ناریاط 

دندز یم  رس  یب  مسج  نآ  رب  هسوب 

بآ هدروخان  یلگ  هن  رس  یب  مسج 

بالگ يایرد  هدرک  ار  ناتسوب 

اهراب اهراب و  اهراب و 

اهراخ موجه  زا  بیسآ  هدید 

نت هب  شمخز  ترثک  يدوب  هک  سب 

نم شعن  اذه  تفگ  یم  شرتخد 

رانک دز  ار  اه  گنس  دمآ  بنیز 

راخ ریز  ادیپ  درک  ار  لگ  غاب 

رون تایآز  يا  هحفص  هن  غاب 
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روتس مّس  زا  هتشگ  هطقن  هطقن 

اهریسفت نایع  ار  شمالک  ره 

اهریت اهریشمش و  مد  زا 

دوب گنرلگ  نوخ  ّطخ  زا  اه  هیآ 

دوب گنس  ناشن  ار  شرطس  رطس 

تسا یندید  هفیحص  نآ  بنیز  دید 

تسا یندیسوب  کی  هب  کی  شیاه  هیآ 

تشادن ندیسوب  ياج  دسوب ، تساوخ 

تشاذگ نینوخ  رجنح  رب  بل ، لعل 

نیمزرس نآ  رد  دوب  ابیز  هچ  هو 

نیرخآ عادو  ار  لگ  لبلب و 

اهزار دوخ  لگ  اب  لبلب  تفگ 

اهازوآ دینش  لگ  يولگ  زو 

نهد رب  دز  نوخ  رهم  اج  نیا  لبلب 

نخس لبلب  اب  تفگ  یم  لگ  لاح 

ایب لبلب  رپ  لاب و  هتسکش  یک 

ایب لگ  غاب  هتفر  تسدز  يا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3850 

http://www.ghaemiyeh.com


یلگ رادازع  مناد  یم  هچ  رگ 

یلبلب مه  نابغاب  مه  نم  دعب 

نم نوگلگ  نوخز  وسیگ  ردق  نیا 

نکم نوخ  ار  ملد  ارهز ، رتخد 

رت هدنز  نادیهش  حاوراز  يا 

رت هدنزوس  لد  غاد  زا  تا  هلان 

يرتخد ار  نینمؤملاریما  وت 

يردام بئاصم  ّلک  رب  هکلب 

دیرب رس  نم  زا  مصخ  رگ  نک  ربص 

دیرفآ يزور  وچمه  رب  ار  وت  قح 

يا هدید  ربمیپ  غاد  دوخ  هک  وت 

يا هدید  ردام  حورجم  يوزاب 

نم غاد  زا  رت  شیپ  وت  مرهاوخ !

( مالسلا هیلع   ) نسح غاد  مالسلا ) هیلع   ) یلع غاد  يا  هدید 

تسا ردام  ربص  ثاریم  وت  ربص 

تسا ربمغیپ  زا  ثاریم ، نیا  هکلب 

! مبنیز یهلا ، ربص  رهظم 

! مبنیز یهار ، زاغآ  زونه  وت 

الب ماش و  هفوک و  البرک و 

البرک رسکی  وت  ربص  زا  ددرگ 
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شورخ شوج و  نآ  رد  ار  تیاه  هبطخ 

شوگ هفوک  رد  مهد  یم  ین  رس  نم 

ینک یم  رشحم  ماش  رهش  هب  وت 

ینک یم  رت  هیس  بش  زا  ار  هفوک 

رفس نم  اب  ینک  لزنم  لهچ  وت 

رز تشط  ات  هگلتق  رانک  زا 

ادص نآ  تام  وحم و  لبلب  دوب 

ادج لگ  زا  ین  بعک  اب  دش  هک  ات 

قح ریش  ریش  تخد  یمارگ  نآ 

قح ریسفت  نوخ  يایرد  رد  درک 

تسشن وناز  رس  رب  هلبق  هب  ور 

تسد درب  نینوخ  نآرق  نآ  ریز 

درک زاورپ  ادخ  ات  نوخ  می  زا 

لد زا  هدقع  تفگ و  رکش 
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درک زاب 

نخس مرگرس  دیدرگ  ادخ  اب 

ننملاوذ میرک  دنوادخ  ياک 

لوسر لآ  رب  راذگب  یتّنم 

لوبق ار  ام  ینابرق  امز  نک 

داد تسد  زا  ربث  ربص ، اج  نیا  رگید 

داتفوا اپ  زا  تخس  يرابدرب 

تسیرگ نوخ  نادیهش  مخز  نوچ  ملح 

تسیرگ نونجم  ةدید  نوچمه  لقع 

تسا ردیح  نز ، نیرفآ  درم  نیا  تفگ 

تسا ربمغیپ  نوچ  ربص  ماقم  رد 

ربا وچمه  شمشچ  دیراب  یم  هچ  رگ 

ربص هاگشناد  درک  ار  هگلتق 

دوب هتسب  لد  دوخ  هام  رب  ناوراک 

دوب هتسب  لمحم  چوک ، رهب  مصخ ،

ادف دش  یم  اهراب  کی  ره  ناج 

ادج ددرگ  ندب  نینوخ  نآ  زا  ات 

راگدرک یح  ریش  تخد  ریش 

راوس ار  کیاکی  لمحم  رب  درک 

داتسیا يرانک  یئاهنت  هب  دوخ 
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داهن لتقم  رد  يور  نازیر  کشا 

درک زاب  لد  زا  هدقع  دوشگ و  بل 

درک زاربا  لد  زار  شنیسح  اب 

مروای یلاس  دروخ  رودز  ياک 

؟ مردام رانک  رد  يراد  دای 

دوبر یم  لد  نمز  تراسخر  هام 

؟ دوب وت  رب  مهاگن  مباوخ  درب  ات 

( مالسلا هیلع   ) نسح اب  یهاگماش  يراد  دای 

؟ نم شوداشود  دیدومیپ  هار 

یمد يدیدرگن  رهاوخ  زا  لفاغ 

یمرحمان نم  درگ  دشابن  ات 

دننمدرگ نامرحمان  نیب  لاح 

دننز یم  منورد  مخز  رب  هدنخ 

رابکشا مشچ  اهنت و  نت  اب 

راوس ار  نالفط  هقان  رب  ما  هدرک 

تربکا ِّیلع  سابع و  تسین 

ترهاوخ اهنت  هدنام  نمشد  نیب 

نیسح نک  مرای  زاب  ار  دوخ  فطل 
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( مالسلا هیلع  )

( مالسلا هیلع   ) نیسح نک  مراوس  اج و  زا  زیخ 

متشاذگب اپ  وچ  يداو  نیا  رد  نم 

متشاد مدرگ  هب  مرحم  هدجیه 

دنا هدوب  مرانک  رد  ردارب  شش 

دنا هدوب  مرادساپ  همیخ  رود 

تشاد سای  مه  ناوغرا  مه  نم  غاب 

تشاد سابع  نوچ  هلال  مراز  هلال 

منماد لگ  زا  هتشگ  یلاخ  لاح ،

منشلگ رد  يا  هچنغ  یتح  تسین 

ملد غاب  دش  غاد  راز  هلال 

ملمحم درگ  دنعمج  اهراخ 

هدش نت  زا  ادج  ات  مرای  سأر 

دش نم  اب  رفسمه  وا  لتاق 

دینک يرای  ارم  نانابرتش ! يا 

دینک يراز  متبرغ  رب  اه ! هقان 

رت هتسخ  لد  ناوراک  نیا  زا  تسین 

رت هتسهآ  يا  هظحل  انابراس 

نزم ار  نارادغاد  ینیب ، غاد 

نزم ار  نارای  رای ، مشچ  شیپ 
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هاگلتق وا ، ار و  ام  ینز  وت 

هآ هآ  دیوگ  هراپ  يولگ  زا 

نک زان  باوخ  هدیباوخ  نوخ  هب  يا 

نک زاورپ  ملمحم  درگ  هب  مک 

ما یهار  هفوک  يوس  نم  نامب  وت 

ما یهّللاراث  هدوسآ  تارطاخ 

مبتکم نیا  ةدرورپ  وت  وچ  نم 

مبنیز مقح ، ریش  تخد  ریش 

تسین هتسخ  مناج  هتسخ ، نم  رکیپ 

تسین هتسب  مناهد  هتسب  نم  تسد 

مردام نوچ  نخس  داریا  هب  نم 

مردیح مه  مالسلا ) هیلع   ) نسح مه  منیسح  مه 

تسوت نوخ  مایپ  مکشخ  بل  رب 

تسوت نوناق  منک  ارجا  ار  هچنآ 

نخسمه نم  اب  شاب  ین  رس  زا 

نمز ارجا  وت ، نامرف ز  نک ، مکح 

روتسد هک  نآ 
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منم دریگ  یم  وت  زا 

؟ منکشن ای  منکشب  لمحم  هب  رس 

نیع ود  رون  يا  هفوک  ام  ةدعو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ظفاحادخ  نک  تحار  باوخ 

----------

منک یم  رفس  وت  یب  رفسمه ، يا  هک  لاح 

( تبیصم  ) منک یم  رفس  وت  یب  رفسمه ، يا  هک  لاح 

منک یم  رگج  نوخ  ار ، شیوخ  هر  داز 

ار ماش  منز  هلعش  ار ، حبص  منک  هریت 

منک یم  رحس  وت  یب  ار ، شیوخ  بش  هکنآ  ز 

كاخ شقن  وت  رکیپ  كاچ  كاچ  نفک و  یب 

منک یم  رس  هب  كاخ  منز  یم  لدب  كاچ 

رفس مدرکن  وت  یب  رمع  زاغآ  هک ز  نم 

منک یم  رفس  هک  اب  نیبب  نک  هگن  زیخ و 

مرب یم  ار  وت  مان  دننز ، یم  ممدق  ره 

منک یم  رظن  وت  رب  دنشک ، یم  مفرط  ره 

مرخ یم  ناج  لد و  رب  شیپ ، هب  دیآ  رطخ  ره 

منک یم  رطخ  عفر  ترتخد ، زا  ضوع  رد 

ما هدوسآ  يا  هظحل  ودع  دراذگب  رگ 

منک یم  رَصب  کشا  ز  وش ، تسش و  ار  وت  مخز 
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؟ مرهاوخ ار  وت  هن  نم  مردام  رسپ  يا 

منک یم  رپس  هنیس  الب  شیپ  وت  لثم 

دهد یم  رگد  زوس  قلخ ، هب  مثیم »  » هتفگ

منک یم  رگد  فطل  وا ، هب  نم  ازج  زور 

----------

بشما تسا  بات  بت و  رد  مغ  شتآ  زا  ملد 

( حدم ) بشما تسا  بات  بت و  رد  مغ  شتآ  زا  ملد 

بشما تسا  باحس  هدید  خر و  هب  ناراب  وچ  نوخ 

دنتشک ار  یلع  نبا  نیسح  هنشت  بل  اب 

بشما تسا  بابک  غاد  نیا  زا  رحب  رگج 

رغصا کشخ  بل  دای  هب  ریش  ضوع 

بشما تسا  بابر  حورجم  ۀنیس  نوخ  رپ ز 

مرسپ دیوگ  مه و  رب  دنز  سوسفا  فک 

بشما تسا  بآ  يدازآ  بش  اج  زا  زیخ 

نیسح نوخ  اب  هک  دیناشف  هدید  زا  کشا 

بشما تسا  باضخ  تاداس  ردام  يوسیگ 
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حبص ات  يربک  بنیز  مرح  ساپ  دهد  یم 

بشما تسا  باوخ  هب  ساّبع  ةدید  ضوع  رد 

تسیلع نبا  نیشح  لافطا  تروص  نوگلین 

بشما تسا  باقن  ربا  زا  خر  هب  ار  هم  هک  ای 

نیمز شقن  هدش  دیشروخ  ود  داتفه و  مسج 

بشما تسا  باسح  زور  زا  رت  هریت  نامسآ 

داد شتایآ  هب  هسوب  یبن  هک  ار  یفحصم 

بشما تسا  باتک  قاروا  وچ  كاخ  رب  شقن 

شمدق بارت  ملاع ز  ود  قلخ  دش  هکنآ 

بشما تسا  بارت  نینوخ ز  نت  رب  شنفک 

هتفخ نالیغم  راخ  لغب  رد  یکدوک 

بشما تسا  باب  نماد  رد  هک  تسا  هدید  باوخ 

دنیوگ نابایب  ارحص و  یکیرات و  بش و 

بشما تسا  باوث  همولظم  بنیز  رب  هیرگ 

یلع دالوا  ۀنشت  بل  غاد  زا  مثیم » »

بشما تسا  باتو  بت  رد  هتخوس و  مه  بآ 

ملد وت  يوک  رس  زا  دور  یمن  مور و  یم 

ملد وت  يوک  رس  زا  دور  یمن  مور و  یم 

ملتاق هتشگ  وت  غاد  یلو  مرهاظ  هب  هدنز 

ملمحم رانک  هب  وت  لتقم و  نایم  هب  نم 
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ملباقم رد  وت  سأر  ما  هنیس  يور  وت  شعن 

ما هتسکش  لد  فرح  يا  هدوب  وت  طقف  شود 

ما هتسشن  هلفان  دَوب  ما  هتفگ  دهاش 

****

وت يالبرک  هدش  لد  نت ، مخز  ضایر  هنیس ،

وت يافق  زا  مود  یم  منک ، فرط  ره  هب  يور 

وت ياه  مخز  مهرم  هدش  نم  ناور  کشا 

وت يارب  نم  هیرگ  نم  هب  نانمشد  هدنخ 

ترهاوخ دای  هب  شاب  ترب  زا  متفر  هک  لاح 
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ترجنح مخز  هب  هسوب  منز  یم  رود  هر  زا 

تا هدیسر  بل  هب  ِناج  نم ، کشخ  نابل  هب  يا 

تا هدیرب  يولگ  رب  ما  هسوب  ِناشن  هدنام 

تا هدیشک  نوخ  هب  مسج  مرب  رد  هدنام  متفر و 

تا هدیدغاد  رهاوخ  هر  همین  قیفر  تسین 

موش یمن  ادخ  هب  هن ، موش -؟ اضر  تا  يرود  هب 

موش یمن  ادج  وت  زا  دوخ  رایتخا  هب  هک  نم 

****

وگب ناتسوب  لگ و  زا  نم  راهب  اج  زیخ ز 

وگب نانس  نت و  مخز  هنیس و  بسا و  مس  زا 

وگب ناذا  نم  يارب  رفس  مور  یم  هک  لاح 

وگب نابراس  هب  هک  ای  ایب ، مهرمه  هب  هک  ای 

رفس لد  هتسخ  نم  اب  دنک  تلتاق  هک  لاح 

ردقنیا دَنارم  دنت  ترتخد  هب  دنک  محر 

نم مالس  نم  دورد  وت  کشخ  يولگ  هب  يا 

نم مایق  نم  تونق  نم  دوجس  نم  عوکر 

نم ماش  حبص و  هیرگ  تا  هنیس  مخز  مهرم 

نم ماما  ییوت  ییوت  وت  عیطم  منم  منم 

وت يادف  ارم  ناج  سفن  ره  هب  دنک  ادخ 

وت ياپ  هب  منکش  رس  ینک  یتراشا  وت  رگ 
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ردارب باوج 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدیدغاد  رهاوخ 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدیشک  الب  راب 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدینش  نابز  مخز 

تهرمه هب  ادخ  تسد  ما  هدیمخ  مغ  ورس ز 

یلع رگید  نیسح  یلع  رتخد  هناگی 

وت لمحم 
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یلع رگنس  هرامه  رفس  نیا  رد 

****

يرب یم  هنایشآ  ار ز  هتسخ  ناریاط  وت 

يرب یم  هناش  يور  هب  التبا  هوک  رازه 

يرب یم  هناشن  نت  هب  ین  بعک  رفس ز  نیا  رد 

يرب یم  هنایزات  هب  ارم  تناما  راب 

منک تتراسا  رهب  لد  هب  نوخ  هظحل  هب  هظحل 

منک تترایز  هفوک  مه  زاب  هک  مرظتنم 

ینک ازفناج  قطنم  زا  رَّخَسُم  ار  هفوک  وت 

ینک اضترم  زِْجعُم  دوخ  قطن  راقفلاوذ  هب 

ینک البرک  حتاف  ار  نیسح  نیا  زا  دعب  وت 

ینک اعد  ار  نیسح  هلفان  زامن  رد  وت 

دنک الم  رب  وت  قطن  ار  مصخ  ِملظ  هک  یمد 

دنک اعد  ین  رس  رب  ار  وت  ما  هدیرب  رس 

****

مرهاوخ تسه  وت  نوچ  هک  اهراختفا  منک  نم 

مردارب ار  وت  نم  هک  ینک  یم  رخف  زین  وت 

مردام لثم  دوبک  تنت  دوش  یم  هچ  رگا 

مرغصا نوخ  هب  مسق  مربکا  ناج  هب  مسق 

دروخ یم  تسکش  وت  یب  ادخ  حتاف  رکشل 
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دروخ یم  تسکش  وت  یب  البرک  خرس  مایق 

ینک یم  ماش  دیزی  هدید  هب  ار  ماش  وت 

ینک یم  مامت  هبطخ  کی  هب  ار  مصخ  راک  وت 

ینک یم  مارح  ودع  هدید  هب  ار  باوخ  وت 

ینک یم  مالس  نم  هب  رز  تشط  رانک  زا  وت 

منک یم  هایس  وت  اب  ار  مصخ  زور  هک  منم 

منک یم  هاگن  ار  وت  نارزیخ  بوچ  ریز  هب 

----------

هفوک هزاورد 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نانس  رب  نابات  رهم  يا 

رهم يا 
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ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نانس  رب  نابات 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نابزمه  ناشومخ  اب  يا 

يرب یم  لد  ناوراک  زا  يرب  یم  لمحم  هن  اهنت 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناتس  ناج  مه  ربب  لد  مه 

نم هار  غارچ  اهنت  نم  هام  باتفآ و  يا 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناوراک  يور  شیپ  رد 

هلسلس نایم  رد  ام  هلفاق  يامنهر  وت 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نابراس  ملظ  عفد  رب 

ترهاوخ اب  نخس  یتفگ  ترجنح  هدیرب  زا  شود 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نانس  يالاب  زورما 

هدش يراج  تبل  زا  نوخ  هدش  يراق  فحصم  يا 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناهد  اشگب  رگد  راب 

تمغ زا  مریگب  ورین  تمتام  هوک  ریز  ات 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نانمشد  نایم  یّتح 

يرفولین ۀلال  رب  يرتسکاخ  یطوط  يا 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناشف  یکشا  شکب 

دش هدیچ  تخرس  ياه  لگ  دش  هدیشوپ  نوخ  هب  تغاب 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  نابغاب  يا  لگ  گوس  رد 

رگج رب  منابز  مخز  رصب  رد  مقارف  کشا 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناهراو  تمهتز  ار  ام 
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ترت نامشچ  شیپ  رد  ترتخد  دریمب  مسرت 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناوت  بات و  شا  یشخب  ات 

( تمثیم  ) دریگب نومضم  تمد  ضیف  زا  مد  ره  ات 

ناوخب نآرق  ناوخب ، نآرق  ناهن  ادیپ و  ّرس  يا 

----------

نیسح لد ، زا  دوبُر  ار  مربص  وت  نآرق  توُص 

نیسح لد ، زا  دوبُر  ار  مربص  وت  نآرق  توُص 

نیسح لمحم ، هبوچ  رب  مدز  ار  رس  ببس  نآ  ز 

مدید یّبن  شود  رس  رب  یلفط  نم ز 
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ار وت 

؟ نیسح لزنم ، ین  كون  رب  نونک  یتفرگب  هچ  زا 

؟ همطاف باتفآ  يا  ین  يالاب  ییوت  نیا 

نیسح لزان ، نیمز  رب  نودرگ  دیشروخ  هدش  ای 

ینک یم  مّلکت  یئوگ  تبل ، مه  رب  دروخ  یم 

نیسح لتاق ، اب  هاگ  نالفطب ، هک  نم ، اب  هاگ 

يا هدیشوپ  نوخ  كاخ و  رد  سب  نم ز  لاله  يا 

نیسح لکشم ، دوب  یئاسانش  ناسآ ، تندید 

تسد مداد ز  ترس  ياپ  ار  هدید  رایتخا 

نیسح لِگ ، رد  ناوراک  دنامب  مکشا  زا  مسرت 

ازع رد  مناج  هتسشنب  هگلتق  رد  تنت  اب 

نیسح لد ، هتفرگ  تفُلا  ین  كون  رب  ترس  اب 

اه جنر  اه و  هّصغ  اهدرد و  مامت  اب 

نیسح لفاغ ، تکچوک  لفط  ینآ ز  متسین 

رپس مدرک  ار  هنیس  دیآ ، شوخ  دیآ  شیپ  هچ  ره 

نیسح لماک ، منک  یم  ار  تتضهن  تراسا  اب 

لوبق نک  ار  اپ  تسد و  یب  مثیم »  » روش زوس و 

نیسح لباقان  وت  دزن  رد  تسه  شرعش  هچوگ 

----------

اه هزین  يور  تساربک  رشحم  باتفآ 
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اه هزین  يور  تساربک  رشحم  باتفآ 

اه هزین  يور  تسارهز  رتخد  لاله  ای 

وگ ریبکت  لمحم و  بوچ  هب  بنیز  نک  هدجس 

اه هزین  يور  تسادیپ  ادخ  بیغ  تعلط 

لاله نوچ  نوخ ، رتسکاخ و  زا  هدیشوپ  هم  نیا 

اه هزین  يور  تساربک  بنیز  باتفآ 

جورع نودرگ  رب  هدرک  هرابود  میرم  یسیع 

اه هزین  يور  تس  ییحی  ینارون  رس  ای 

غاد ود  داتفه و  مخز ، هراتس  هدفه  هم و  کی 

اه هزین  يور  تسامیپ  هر  هولج  نارازه  اب 

بل وضو ، بآ  نوخ  هدجس ، رهم  گنس ،
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رکذ مرگ 

اه هزین  يور  تساتکی  قلاخ  وحم  هدید 

رپ گشا  زا  مشچ  کشخ و  بوچ  دننام  بل  لعل 

اه هزین  يور  تسایرد  بجعللای  نز ، جوم 

درب یم  لد  ادخ  زا  میوگ  رفک  دشابن  رگ 

اه هزین  يور  تسابیز  شضراع  هام  هک  سب 

وا ریگملاع  دایرف  دسر  یلسن  ره  هب  ات 

اه هزین  يور  تساپرب  شرصان  نم  له  گناب 

تسا ُرپ  وا  زا  دوجو  يارحص  هکنآ  دوجو  اب 

اه هزین  يور  تساهنت  نمجنا  غارچ  نآ 

تسین هفوک  لها  هب  شیور  یلو  دیوگ  نخس  بل 

اه هزین  يور  تسام  اب  نخس  مه  رس  نآ  رخآ 

میا هدیسرپ  نتشیوخ  زا  نونک  ات  ام  رب  ياو 

اه هزین  يور  تساوخ  ام  زا  هچ  نینوخ  رس  نآ 

وگب مه  شهامز  یتفگ  رگا  دیشروخ  زا  مثیم » »

اه هزین  يور  تساّقس  رس  وا  رانک  رد 

----------

يدش هام  لاله  اباتفآ 

يدش هام  لاله  اباتفآ 

يدش هار  غارچ  ار  ناوراک 
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تسا بجع  نیا  لاله  رهظ و  زور و 

تسا بش  هک  ای  هتفرگ  مباتفآ 

ینم يوس  هب  ینک  ور  فرط  ره 

ینم يور  هب  ور  هنییآ  لثم 

وت متام  نوخ ز  تسا  گنس  لد 

وت مغ  رد  هدرک  هیرگ  نوخ  هزین 

نت هب  هلعش  ناج و  هب  شتآ  هدز 

نم هیرگ  راد و  هزین  هدنخ 

وت هراتس  نم  یلاله و  وت 

وت هرابود  هولج  هتشک 

هدش هراتس  ین  كون  ترس  ات 

بلق
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هدش هراپ  هراپ  دیشروخ 

تسوت هتسخ  هاگن  ممشچ  ود  رد 

تسوت هتسکش  یناشیپ  سکع 

تسا لجخ  ترجنح  نوخ  زا  هزین 

تسا لدگنس  ردقچ  تراد  هزین 

ملجخ تا  هتسکش  نیبج  زا 

ملد زیزع  يا  نک  مهاگن  مک 

تسا هدش  نم  نانع  مه  تلتاق 

تسا هدش  نم  نابراس  وت  مشچ 

درک مبآ  عمش  لثم  وت  غاد 

درک مبابک  ترتخد  هگن 

نم لمحم  رود  هاتوک و  تسد 

نم لد  رطاخ  هب  وش  مخ  هزین 

منز هدید  کشا  شبالگ ز  ات 

منز هدیرب  رجنح  رب  هسوب 

هدش بارخ  مرس  رب  نامسآ 

هدش باجح  مخر  رب  هر  درگ 

ناور کشا  ناوراک و  منم و 

نابز مخز  گنس و  غاد و  هدنخ و 

نک میادص  اه  هزین  رس  زا 
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نک میاعد  اپ  متفین ز  ات 

وت رس  ندیرب  زا  شیپ  شاک 

وت رهاوخ  رس ز  دندیرب  یم 

دوب هتفاتش  نامک  زا  ات  ریت 

دوب هتفاکش  ارم  بلق  شاک 

وت هدیرب  رس  يادف  يا 

وت هدیدغاد  هزین  رگج 

اجک وت  اجک  اه  گنچ  نم  هام 

اجک وت  اجک  اه  گنس  هلمح 

مرحس وت  يوم  زور و  وت  يور 

مرگج وت  يولگ  زا  رت  هراپ 

رگیدکی رانک  هدیدن  سک 

رتسکاخ رابغ و  باتفآ و 

هام تسوت  ملع 
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تراسخر

ترادملع هدش  تراد  هزین 

ییاه نمجنا  هام  دوخ  هک  وت 

ییاهنت هزین  كون  رب  هچ  زا 

میاوت هاپس  همه  ام  روخم  مغ 

میاوت هاوخ  داد  رشح  فص  ات 

داب وت  نوگ  هلال  مالسا  يور 

داب وت  نوخ  راثن  مثیم "  " کشا

----------

دیدرمان رَدق  هچ  هفوک ! لها 

دیدرمان رَدق  هچ  هفوک ! لها 

دیدرد یب  هفطاع و  یب  تسپ و 

داب يراج  ناتخر  رب  ناتکشا 

دایز دییرگب  دیدنخب و  مک 

دیدرک دب  نادرخ  یب  يا  هآ 

دیدرک دّمحم  لآ  رب  ملظ 

تخیر همه  تفر و  همه  ناتوربآ 

تخیسگ هرابکی  همه  ناتاه  هتشر 

دیا هلسلس  دص  هقلح  رد  مار 

دیا هلبزم  زا  هدزرس  يزبس 
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راچد دیدرگ  هک  رشح  فص  رد 

راّهق يادخ  مشخ  رد  همه 

تسامش نابیرگ  هب  ام  هجنپ 

تسامش ناماد  هب  هنتف  نیا  گنن 

ناماد زا  امش  گنن  هکل 

ناهج ود  بآ  هب  هتسش  دوشن 

تشز هدرک  نیا  زا  داب  ناتگنن 

! تشهب ناناوج  يالوم  لتق 

امش رادفرط  دوب  یم  هکنآ 

امش راکددم  الوم و  رای و 

امش حورجم  لد  بیبط  مه 

امش حور  امش  لقع  ءاجلم 

كاخ لد  رد  امش  لاح  رب  ياو 

كاله دیکاله  دیکاله  هک 

ادخ نوخ  ناتندرگ  رب  هدنام 

ادج داب  ندب  ناتاه ز  تسد 

ررش تخورفا  همه  ناتاه  هنیک 

ربمغیپ ِرگج  نآ  زا  تخوس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3874 

http://www.ghaemiyeh.com


دیتشغآ ادخ  نوخ  رب  تسد 

دیتشک ار  لسر  متخ  هعضب 

دیدناشفا متس  ملظ و  شتآ 

دیدنازوس ار  همطاف  رگج 

دیراد نماد  هب  گنن  ناهج  کی 

دیراد ندرگ  هب  ساّبع  نوخ 

دیتشک ار  ام  ربکا  یلع  مه 

دیتشک ار  ام  رغصا  یلع  مه 

نونکا ار  لسر  متخ  مرح 

نورب دیدیشک  هدرپارس  زا 

ریوزت ملظ و  هلیح و  نیا  زا  ات 

ریسا تشگ  ادخ  یحو  مرح 

متس ملظ و  نیا  زا  هآ  دص  هآ 

مرحمان یبن و  تیب  لها 

امش داز  دبا  ِگنن  همه  يا 

؛ امش دادیب  تسین ز  یبجع 

كالفا مامز  هراپ  دوش  هک 

كاخ رب  دزیر  ددرگ و  نوخ  ربا 

دیتخبدب امش  لاح  رب  ياو 

دیتخس یباذع  گنچ  رد  همه 
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تلهم ار  امش  داد  ادخ  رگ 

تلجع تبوقع  هب  وا  دنکن 

نیقی هب  یهلا  دنوادخ  مشخ  شتآ 

نیمک تسا  هتفرگ  تخس  امش  رب 

----------

اهراد هزین  رمق  ین ، زارف  رب  يا 

اهراد هزین  رمق  ین ، زارف  رب  يا 

اهراد هزین  رفسمه  شیوخ  سأر  اب 

ین بیز  تشگ  تخر  هام  هک  نامز  نآ  شاک 

اهراد هزین  رگج  رد  هزین  تفر  یم 

مخ دندش  تمالس  ضرع  هب  اهراوید 

اهراد هزین  رذگ  اجک  ره  داتفا 

داتفوا هک  مد  نآ  رد  وت  رب  تسیرگ  نمشد 

اهراد هزین  رظن  ترتخد  گشا  رب 

دید هک  یمد  تلاجخز  دش  بآ  دیشروخ ،
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اهراد هزین  رس  هب  تا  هیاس  هداتفا 

میتی ِرتخد  ندز  ردپ ، رس  ياپ 

اهراد هزین  رنه  يدرم و  دوب  نیا 

نایماش دوب و  ین  هب  هدیرب  رس  هدجه 

اهراد هزین  ِرب  رود و  دندز  یم  فک 

بش همین  هک  دش  نوچ  همطاف  باتفآ  يا 

اهراد هزین  رحس  هراتس ي  یتشگ 

تسیرگ وت  نآرق  توالت  زا  مه  نآرق 

اهراد هزین  ِرک  شوگ  فیح ، دینشن 

يا هظحل  تخوس  یم  وت  هآ  رارش  زا  شاک 

اهراد هزین  ِرت  تخس  گنسز  ِبلق 

دش هک  ناتساد  نیا  زا  مثیم »  » ریگب شتآ 

اهراد هزین  رمق  همطاف  دیشروخ 

----------

اه هزین  ياج  هدنام  تکاچ  كاچ  مسج  هب  يا 

اه هزین  ياج  هدنام  تکاچ  كاچ  مسج  هب  يا 

اه هزین  ياحضلا  سمش  تا  ینارون  رس  يو 

ینک یم  توالت  نآرق  اه  هزین  كون  هب  وت 

اه هزین  ياپ  ریسفت  منک  رس  نوخ  هب  نم 

يا هظحل  مرادن  رب  تیور  ار ز  مهاگن  مه 
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اه هزین  يافق  رد  دیآ  تلابند  ملد  مه 

؟ هتخیر ناراد  هزین  تسد  يور  تقلح  نوخ ز 

اه هزین  يادص  یب  کشا  هدیدرگ  ناور  ای 

تسکش یم  نم  یناشیپ  افج  گنس  زا  شاک 

اه هزین  ياج  دنام  یم  نم  بلق  يور  شاک 

تمتام رد  رگا  دندرک  یم  هیرگ  اراکشآ 

اه هزین  يازع  کشا  رد  دنام  یم  ناوراک 

لسر متخ  هسوب  زا  لگ  غاب  تدوجو  يا 

اه هزین  ياه  هسوب  ياج  یتشگ ز  رپ  هچ  زا 

هتفر هزین 
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ین يالاب  رب  هدنامرس  نت و  رد 

اه هزین  يانشآ  یتشگ  وت  ای  وت  اب  هزین 

مردام ربق  دزن  رد  نطو  يوس  مور  رگ 

اه هزین  يارجام  زا  وا  رب  میوگ  وم  هب  وم 

نوخ دنیرگ  البرک  ياه  گنس  نوچمه  هک  ات 

اه هزین  يارب  زا  مثیم "  " دناوخ دیاب  هضور 

----------

تَیناشفارهگ ین ، رس  هب  يا 

تَیناشفارهگ ین ، رس  هب  يا 

تینارون رس  نآرق ، يراق 

نیک گنس  زا  هک  تسد  نآ  دنکشب 

تیناشیپ هب  تسا  هتشون  هیآ 

نم هارمه  مد و  مه  رفس و  مه 

نم هام  ارم ، وت  بورغ  تشک 

ناوخب نآرق  همزمز  تبل  هب  يا 

ناوخب نآرق  همه  هاگن  شیپ 

یجراخ ام  هب  دنیوگن  هک  ات 

ناوخب نآرق  همطاف ! رسپ  يا 

دش گنس  تندناوخ ، رجا  هچ  رگا 

دش گنت  ملد  هک  ردارب ، ناوخب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3879 

http://www.ghaemiyeh.com


مرت مشچ  ود  هب  مدید  هک  هچنآ 

مردام ار  همه  میارب  هتفگ 

ترس يزور  تفگن  یلو  تفگ 

مرس رب  دنک  هیاس  ین ، رس  زا 

دوب روک  لزا  ممشچ ز  هک  شاک 

دوب رود  نم  لمحم  زا  ترس  ای 

لجخ تیور  لگ  زا  لگ ، هدش  يا 

لجخ تیوم ، رتسکاخ  هام ز 

راسمرش ترس  مخز  زا  نم  مشچ 

لجخ تیولگ  نوخ  زا  نم  کشا 

نکن مهار  لعشم  دوخ  رس  ای 

نکن مهاگن  هزین  رس  ای ز 

دنا هدرک  مرگج  ْنوخ  نالد ، گنس 

دنا هدرک  مرب  هب  متام  ۀماج 

نانس رمش و  یلوخ و  هلمرح و 

دنا هدرک  مرفس ، مه  وت ، رس  اب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3880 

http://www.ghaemiyeh.com


ملمحم دور  یم  هک  فرط  ره  هب 

ملد نابراس  هتشگ  وت  مشچ 

يدش مهانپ  هدیربب ، رس  يا 

يدش مهار  يداه  ین ، رس  رب 

يدش مهام  ۀمین  بش  هام 

يدش مهام  لوا  بش  هام 

يرتسگ ناهج  دیشروخ  هک  وت  زج 

يرتسکاخ هم  هدیدن  یسک 

درک هیرگ  نمچ ، هوک و  ام  مغ  رد 

درک هیرگ  نمجنا  عمش  وچ  هام ،

متخوس وت  رس  رود  هب  هک  سب 

درک هیرگ  نم  لد  لاح  هب  هزین 

مه لاح  زا  ربخ  اب  وت  نم و  يا 

مه لاوحا  رب  مییرگب ، ایب 

نک زاغآ  نخس  ارهز  فسوی 

نک زاورپ  نز و  رپ  ین ، رس  زا 

ترتخد تروص  هب  نزب  هسوب 

نک زاب  رسپ  تسد  زا  هلسلس 

وگب ملاع  هب  شیوخ  مغ  حرش 

وگب مثیم »  » نابز ملق و  اب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3881 

http://www.ghaemiyeh.com


----------

لامج هتسجخ  ار  دنوادخ  يا 

لامج هتسجخ  ار  دنوادخ  يا 

لامک متتسا  مل  الاله  ای 

مرت بوخ  هامز  باتفآ 

مردپ ردام و  دج و  رمث 

هیآ هدفیه  خرس  فحصم 

هیاس مرس  رب  هدرک  ین  رس 

تنآرق توص  درب  نمز  لد 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

نم لمحم  يور  هب  ور  وت  رس 

نم لد  هلبق ي  ناج و  هبعک ي 

درب ار  ملمحم  وت  ياه  مشچ 

درب ار  ملد  وت  نآرق  توص 

ییابیز لامک  رد  ین  كون 

ییاشامت هدش  تیور  هام 

يدرگ ملفحم  هام  مد  هب  مد 

رب دنچ 
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يدرگ ملمحم  درگ 

دناد رگا  وگب  ار  نابراس 

دنادرگب وت  رود  ارم  وا 

وت رکیپ  ناب  هیاس  مدش  نم 

وت رس  نم  ناب  هیاس  هدش  ای 

روط لمحم  میلک  نم  رجش ، ِین 

رون تقیقح  ار  دنوادخ  وت 

تسا گنر  ترجنح  نوخ  زا  هزین 

تسا گنسلد  ردق  هچ  تراد  هزین 

ملجخ ترتخدز  مه  وتز ، مه 

ملد زیزع  يا  نک  مهاگن  مک 

مریگ یم  وت  زا  روتسد  هک  نم 

مریم یم  ریمب ، ییوگب  رگ 

؟ منکش رپس  رپس ، مدرک  هنیس 

منکش رس  هناتسآ  نیا  رد  ای 

هدز گنچ  وت  تروص  رب  هزین 

هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  هک 

هدش هرابود  ملد  غاد  هزات 

هدش هراپ  وت  نت  نوچ  مرگج 

دش یم  مخ  هزین  هظحل  کی  شاک 
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دش یم  مَلَع  نم  هاتوک  تسد 

ترب هب  ین  كونز  متفرگ  یم 

ترس مخز  هب  اه  هسوب  مدز  یم 

----------

مرس هب  هدنکف  هیاس  ترس  يا 

مرس هب  هدنکف  هیاس  ترس  يا 

مرفس مه  منخس ، مه  ممد ، مه 

نم لمحم  رب  هتخادنا  هیاس 

نم لد  وت  رس  رود  هلاه 

يا هدش  بنیز  لمحم  ظفاح 

يا هدش  بنیز  لد  ِنابراس 

درک مبات  یب  وت  نآرق  توص 

درک مبآ  وت  هدیکشخ  بل 

ارم تشپ ، دنکش  یم  وت  مغ 

ارم تشک  وت  یناشیپ  مخز 

؟ وت ینارون  خر  نوخ و  كاخ و 
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؟ وت یناشیپ  هب  گنس  هدز  یک 

دندرد یب  بجع  هفوک  مدرم 

دندرک تیامن  تشگنا  همه 

دندرک تلالج  ردق و  رب  هلمح 

دندرک تلاله  هام ، همین 

ملامالام وت  غاد  زا  هک  نم 

ملادوگ رد  وت  مسج  رئاز 

مدید ار  تنفک  یب  ندب 

مدید ار  تنهریپ  یب  نت 

دوبن مسا  زج  وت  كاپ  نت  زا 

دوبن مسج  نآ  رب  هسوب  کی  ياج 

مسوب تیور  هک  راذگب  لاح 

مسوب تیولگ  هزین  رس  رب 

نیسح تسا  دنب  هب  هتسب  نم  تسد 

نیسح تسا  دنلب  هزین  منک ؟ هچ 

منزب تیور  هب  هسوب  ایب  ای 

منکش لمحم  هب  شیوخ  رس  ای 

لجخ تسوت  زا  همطاف  رتخد 

؟ لمحم رد  نم  هزین و  ِرس  وت 

وت رگنس  یبن  شود  يا  شاک 
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وت رس  ياج  هب  دوب  نم  رس 

تفر یم  نت  زا  نم  ناج  ات  شاک 

تفر یم  نم  رگج  رد  دوخ  هزین 

وشم رود  نم  لد  غارچ  يا 

وشم رود  نم  لمحم  زا  رگید 

مدرگ یم  ترس  رود  اج  همه 

مدرگ یم  ترپس  دیآ ، گنس 

يدرک میاعد  رود  زا  مدید 

يدرک میادص  هزین  رس  زا 

دوخ بش  زامن  هب  مه  نم  شود 

دوخ بل  مدوشگ  وت  ياعد  هب 

تسام مثیم »  » رگج رد  ام  زوس 

تسام مغ  درد و  هصق  وا  مظن 

----------

نیسح اونین  تشوخ  ياون  زا  هفوک  يا 

هفوک يا 
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نیسح اونین  تشوخ  ياون  زا 

نیسح اود  تهاگن  هب  یملاع  درد  يا 

رب هب  ترس  مریگ  مرآ و  شیپ  تسد  ات 

نیسح ایب  رتولج  راد  هزین  ياپ  اب 

فیح فیح ، كاپ  تخر  منک ز  نوخ  هک  مهاوخ 

نیسح اه  هزین  رس  هب  دسر  یمن  متسد 

بش زامن  تونق  هب  نم  رونت و  رد  وت 

نیسح اعد  مدرک  وت  ناج  هب  لد  زوس  زا 

ار وت  رهاوخ  رس  دیُرب  یم  شاک  يا 

نیسح ادج  نت  زا  وت  سأر  درک  هک  یغیت 

هاگلتق لادوگ  هب  هک  دشُک  ارم  مغ  نیا 

نیسح افق  زا  ار  وت  سأر  دیرب  لتاق 

ور هچ  زا  دوب  یبن  شود  يور  وت  ياج 

نیسح اپ  تسد و  يدز  رمش  غیت  ریز  رد 

هایس هماج  ضوع  هیس  دش  هک  ادرد 

نیسح ازع  بحاص  رکیپ  هنایزات  زا 

نآ زا  نوخ  هک  لمحم  ۀبوچ  هب  منکشب  رس 

نیسح ادخ  نوخ  تمرح  هب  ناور  ددرگ 

دیرب ار  وت  كاپ  رجنح  هک  يرجنخ  نآ 

نیسح ای  تفگ  دز و  هلان  درک و  هیرگ  نوخ 
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شبل رب  تسا  یمالک  گرم  تقو  هب  سک  ره 

نیسح ادص  ندرم  مد  دنزار  وت  مثیم » »

----------

ناوخب نآرق  نانس  يالاب  هب  نم  لاله  يا 

ناوخب نآرق  نانس  يالاب  هب  نم  لاله  يا 

ناوخب نآرق  نابز ! ار  نآرق  نآرق و  يراق 

ار هفوک  مامت  نک  رخسم  دوخ  يادص  اب 

ناوخب نآرق  نانچمه  نک ؛ البرک  مه  ار  هفوک 

نک هدجس  ین ، رس  رب  تنیبج  هتسکشب  هچرگ 

ناوخب نآرق  ناور ، نوخ  تناهد  زا  هتشگ  هچرگ 
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دنک ممارآ  وت  نآرق  ياوآ  رگم  ات 

ناوخب نآرق  ناج  مارآ  يا  هزین  زارف  رب 

دننک رواب  نیمز  لها  ار  وت  مالسا  هک  ات 

ناوخب نآرق  نامسآ  لها  ّلک  ماما  يا 

ار وت  رازآ  دصق  دراد  هناجرم  ةداز 

ناوخب نآرق  نارزیخ  بوچ  ریز  یتفرن  ات 

دنک یم  مدنلبرس  وت  رس  نآرق  توص 

ناوخب نآرق  نامک  بنیز  تماق  هتشگن  ات 

نامدج تسد  يور  نک ؛ ردپ  نآرق  دای 

ناوخب نآرق  نانس  كون  مه  وت  ردیح ! ثراو 

دوب هتفگ  میارب  ارهز  مردام  مدید  هچنآ 

ناوخب نآرق  نامگ ؛ مدرک  یمن  ار  تبیصم  نیا 

نیسح دراد  نادناخ  نیا  زا  دراد  هچره  هکره 

ناوخب نآرق  ناهن  زوس  یهد  مه  مثیم »  » هب ات 

----------

هفوک رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  هبطخ ي  لیوط  رحب 

هفوک رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  هبطخ ي  لیوط  رحب 

زا يا  هنحص  الب  بوشآ و  هنتف و  زا  رپ  تسا  يرهش  هفوک 

، رهش يوس  هتشگ  ناور  فانکا  فارطا و ز  قلخ ز  الب ، برک و 

یهورگ کشا و  رصب  هب  یهورگ  زوس و  رگج  هب  یهورگ 
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رظتنم همه  دوبعم ، رداق  دحا  مشخز  دونشخ  همه  جراوخز 

افج روج و  زا  هک  مالعا  هدش  هفوک  هب  مالسا ، ربمغیپ  ترتع 

هللا مرح  تراسا  نییآ  هب  دندیسر  مایا ، شدرگ  متس و  و 

دنداتس و هآ  ررش و  کشا و  هب  هاج ، فرش و  زع و  هب 

ار الب  برک و  هش  ناریسا  دننیبب  هک  اشامت ، مشچ  همه  دندوشگ 

هدش یهورگ  نوزحم و  هدش  یهورگ  روش ، هلهله و  نآ  رد 

، رود ادخز  یهورگ  رورسم ،
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فدص رشحم  هصرع ي  نآ  رد 

هولج ي ادخ  ریش  یلع ، تخد  الو ، لخن  رمث  تیالو ، رحب 

نامه هب  اربک ، بنیز  الب ، برک و  نزریش  اده ، حابصم ،

ود ماقم  يادنلب  هب  ردام ، تزع  نامه  هب  ردیح ، هویش ي 

وچ تعاجش ، هب  تماهش ، هب  تغالب ، هب  تحاصف ، هب  ردارب ،

هک یبیهن  هب  ایرد ، لد  شورخ  هب  مواقم ، هوک  یکی 

نینچ هب  نانمرداق  دحا  مان  هب  تشاد  يولع  يالص 

ار ادخ  ریش  سفن  شا  قطن  هب  دندید  هک  تفگ  نخس  هبطخ 

تمصع نآ  هک  دندید  همه  دمحم  تعن  دحا و  دمح  دعب 

متس ِرادغ  مدرم  امش  لاوحا  رب  ياو  يا  هک  داد  ادن  راداد 

دیراد هک  تسا  بیجع  راع ، یب  ِرگ  تیانج  ِراکم  هشیپ ي 

امش کشا  دوشن  یهلا  کشا  خر  هب  هلان  لد  هب  گنن  نیدب 

، دیداهن هدولآ  نمادرب  هک  گنن  نیا  هب  دییرگب  کشخ و 

ار دوخ  هتشر ي  همه  تخیسگب  هک  دیتسا  ینز  نآ  امش 

وچمه امش  دییاه ، هلبزم  رد  هدش  دساف  يزبس  امش  و 

ییورود ّیتسپ و  یتشز و  زج  هب  دیرادن  دیرازم ، يور  چگ 

هک دییرگب  دینایبنجا ، رد  نانز  دننام  هتسارآ  دوخ  هک 

دیداهن هک  یگنن  هکل ي  نیمه  دیتسم  هک  دیدنخن  دیتسپ 

ددرگن رحب  دص  هب  كاپ  ادخ  ییادخ  هب  نماد ، هب 

ار امش  گنن  ناهج  ود  بآ  هب  تسش  ناوتن  ، 
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ربمغیپ هراپ ي  رگج  هب  هفوک ! مدرم  امش  لاح  رب  ياو 

�نآ زا  هک  دیدرک  هچ  مالسا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3892 

http://www.ghaemiyeh.com


دش هراپ  لسر  ِمتخ  ِرگج 

لد تخوس  امش  دادیب  شتآ  زا  هک  دینادب  تخوس ، و 

دینیبب دییآ و  دوخ  هب  مرکا ، ربمغیپ  هعضب ي  نآ  همطاف 

هچ كاخرب ، هتخیر  امش  غیت  مد  یفیرش ِز  ياه  نوخ  هچ 

هچ كاچدص ، همه  دش  امش  ریشمشز  هک  یفیطل  ياه  نت 

دیدناشک ار و  یبن  لآ  مرح  شتآ  هب  دیدیشک  كاب  یب 

هک يریغص  لافطا  رتخد و  نز و  تشد  رد و  ارحص و  هب 

راخ يور  دندیود  نابایب و  هب  تشحو  ترثک  زا  رس  دنداهن 

رد متس  ّیلیس  ین و  بعک  هب  دادیب  هر  زا  دیدز  نالیغم و 

متس و نیا  زا  رت  شیپ  ادخ  هب  ار  اه  همطاف  یلع  لآ  مرح 

هچ هنیدم  هچ  هکم  هب  هچ  تیانج  ملظ و 

ار ام  تماق  ودق  دندیدن  دندیدنرازاب  هچوک و  رس 

ددرگ نوخ  همه  نارابو  شتآ  دوش  ربا  متس  ملظ و  نیا  زا  رگ 

همه زا  دنوش  تاوامس  هک  ای  نیمز  هب  درابب  لیس  نوچ  و 

زاب ای  كاخ و  هرک ي  يور  هب  كالفاز  دنزیر  هراپ و  وس 

ناهج قلخ  دوخ  شتآ  رپ  لد  رد  دشکب  نیمز و  ماک  دوش 

هب ربمیپ  دنزرف  هک  دیتشون  همان  امش  تسین ، یبجع  ار 

، دیاشگ قلخ  يوس  هب  تمحر  رد  دیایب ، هفوک  يوس 

، دیامن دیحوت  هر  امرب  همطاف  رسپ  دیاب  هک  دیتفگ  همه 

ریوزتو هنیک  هر  شیور ز  هب  دیدیشک  ریصقت  هچ  هب 
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اجک ریت ، یهگ  گنس و  زا  هگ  ریشمش ، هزین و  همه 

تفر
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یگنادرم تریغ و  فرش و  ردق و  يدرمناوج و 

لثم نتود  داتفه و  نتشک  زا  سپ  دیتشک  هک  سوسفا 

ار ادهش  ماما  سأر  ین  هب  دیداهن  سابع  ربکا و  یلع 

هدش هبطخ  نیا  زا  گننرد ، هرسکی  ورف  تسا  هتفر  هفوک 

هک گنس ، فده  شرمع  هشیش ي  رگد  هناجرم  هداز ي 

يور هبور  نامه  تشگ  نایع  هزینِرس  هب  ارهز  فسوی  رس  هاگان 

نیبج هب  بنیز ، لد  زا  ناما  دنتفگ  همه  بنیز  لمحم 

زیگنا لد  هچ  نآرق ، هیآ ي  بل  هب  مخز و  خر  هب  نوخ و 

بنیز زا  نخس  مامز  هک  ییاون  هچ  ییادن ، هچ  ییادص ،

لد هک  ار  دوخ  رهاوخ  لد  درب  نیمه  هن  هتفرگ  همولظم 

دوخ لتاق  لد  هک  ار  دوخ  نمشد  لد  هن  ار  دوخ  نمشد 

همه شلامج ، وحم  يرگ  هولج  نآ  رد  دنتشگ  همه  ار 

وا هگن  شناشن ، تشگنا  هب  دنداد  همه  شلالج ، توهبم 

! ملاله هک  شیور  هب  دنکفا  هگن  بنیز  بنیز و  يور  هب 

ار امس  ضرا و  همه  درک  هیس  وت  ِبورغ  دوز  رَدَق  هچ 

هب نم  يوزرآ  همه ي  ارهز ، لگ  ردیح ، لگ  دمحا ، لگ 

هب ياه  بلو  هتسکشب  یناشیپ  هب  نینوخ و  تروص  رس و 

تسا ناور  هک  یکشا  هب  نیبادخ و  نامشچ  هتسش و  نوخ 

ياه گر  تسا ز  ناور  هک  ینوخ  هراپ و  گر  هب  تمشچز 

دش هراپ  ملد  هک  نک  مهگن  نک ، مهگن  نک ، مهگن  تیولگ ،
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رب ترس  ِنآرق  همغن ي  زا 
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تفگ یم  همطاف  ابجع  هزین ، رس 

هزین رس  هب  يزور  هک  تفگ  یمن  وت ، غاد  هصق ي  نم  هب 

تبل هب  يا  اشگب  بل  دنک ، هیاس  نم  لمحم  رب  وت  كاپ  رس 

، نزب فرح  دوخ  هتسرون  لگ  اب  نم  هب  هن  نآرق  هیآ ي 

شنت ات ز  هدش ، بآ  شلد  وت  رب  هدش ، بات  رد  بت و  رد 

.ار ادخ  رکذ  وگب  نآرق و  هیآ ي  رگد  راب  ناوخب  تسا  هتفرن  حور 

----------

ترس مدید  هزین  هب  بش  ود  زور و  ود  زا  سپ 

ترس مدید  هزین  هب  بش  ود  زور و  ود  زا  سپ 

ترورپ ناج  توص  متفای ز  ناج  هرابود 

ریگ ياج  منماد  هب  ین ، يالاب  ایب ز 

ترتسکاخ هرهچ  ز  کشا ، هب  میوشب  هک  ات 

ملد غرم  هدیرپ  ملمحم  هشوگ  ز 

ترس درگب  یهگ  تنت  يوسب  یهگ 

فد گنچ و  هراقَن  فک  ردقنیا  دزیمن 

تردام همزمز  دینش  یم  رگا  نمشد 

نیبب تّما  يافو  نیبب ، تلاسر  رجَا 

ترهاوخ تیلست  هدش ، لتاق  هدنخ 

مشک یم  الب  راب  شودب  ندرم  مد  ات 

ترتخد دسر  هدنز  الب ، ماش  هب  هکلب 
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� همطاف ناشف  کشا  وت  نینوخ  نت  رب 

تربکا یلع  ِرَس  رفسمه  وت  رس  اب 

داهج نت  یب  رس  اب  ینک  تداهش  دعب 

ترگنس هدش  هزین  تا ، ههبج  هدش  هفوک 

؟ نامهیم يدش  اجک  ناهن  بنیز  شود ز 

ترتسب دش  هدوشگ  ارس ، خبطم  جنک  هک 

« تمثیم  » هر هتفای  تمتام  لفحم  هب 

ترکون یهیسور  هدش  نابوخ  نایم 

----------

دورو هللا  لآ  تفای  ناّرح  هب  نوچ 

دورو هللا  لآ  تفای  ناّرح  هب  نوچ 

دوهی لآ  زا  یمان  ییحی  دوب 

مما رخف  رس  ین  كون  دید 

مه هب  شنینوخ  ياهبل  دروخ  یم 

نانس يالاب  هب  دناوخ  یم  دید 

ناج سنا و  ماما  نآ  فهک  ةروس 

دش زار  فشک  هدازآ ، نآ  رهب 

دش زاب  تقیقح  رب  شناج  مشچ 

تسا یلجنم  رس  نآ  رد  قح  رون  دید 

تسا یلع  نب  نیسح  زا  رس  نیاک  تفای 
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ار هماج  مغ  تدش  زا  درک  هراپ 

ار همامع  تفرگرب  رس  زا  هگنآ 

تخاس هعطق  هعطق 
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ریزگان ار  نآ 

ریسا ياهنز  نیب  تمسق  درک 

درم دازآ  نآ  تشاد  زخ  يا  هماج 

درک میدقت  نیدجاسلا  ماما  رب 

نیگمشخ دش  ارجام  نیا  زا  رکشل 

نیمز رب  ار  وا  نوخ  دزیر  تساوخ 

لوسر نید  رب  تفای  فرشت  وا 

لوبق ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نیئآ  درک 

رپس شنیریش  ناج  فک  رب  غیت 

رو هلمح  ور  هیس  موق  نآ  رب  دش 

كاله شغیت  زا  درک  ار  نت  جنپ 

كاچ كاچ  لگ  نوچ  دیدرگ  شنت  ات 

نیرخآ هاگن  رد  دوشگ و  بل 

نیدباعلا نیز  يور  رب  دز  هدنخ 

درک زاب  رپ  دوخ و  زا  دیشوپ  مشچ 

درک زاورپ  قح  يوس  شکاپ  حور 

تسالبرک ناگتشک  اب  وا  رشح 

تسالو لها  ۀلبق  وا  تبرت 

----------

منک یم  رفس  وت  یب  رفسمه ، يا  هک  لاح 
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منک یم  رفس  وت  یب  رفسمه ، يا  هک  لاح 

منک یم  رگج  نوخ  ار ، شیوخ  هر  داز 

ار ماش  منز  هلعش  ار ، حبص  منک  هریت 

منک یم  رحس  وت  یب  ار ، شیوخ  بش  هکنآ  ز 

كاخ شقن  وت  رکیپ  كاچ  كاچ  نفک و  یب 

منک یم  رس  هب  كاخ  منز  یم  لدب  كاچ 

رفس مدرکن  وت  یب  رمع  زاغآ  هک ز  نم 

منک یم  رفس  هک  اب  نیبب  نک  هگن  زیخ و 

مرب یم  ار  وت  مان  دننز ، یم  ممدق  ره 

منک یم  رظن  وت  رب  دنشک ، یم  مفرط  ره 

مرخ یم  ناج  لد و  رب  شیپ ، هب  دیآ  رطخ  ره 

منک یم  رطخ  عفر  ترتخد ، زا  ضوع  رد 

ما هدوسآ  يا  هظحل  ودع  دراذگب  رگ 

ز وش ، تسش و  ار  وت  مخز 
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منک یم  رَصب  کشا 

؟ مرهاوخ ار  وت  هن  نم  مردام  رسپ  يا 

منک یم  رپس  هنیس  الب  شیپ  وت  لثم 

دهد یم  رگد  زوس  قلخ ، هب  مثیم »  » هتفگ

منک یم  رگد  فطل  وا ، هب  نم  ازج  زور 

دوش یم  ریزارس  هک  نم ، نیبج  نوخ 

دوش یم  ریزارس  هک  نم ، نیبج  نوخ 

دوش یم  ریگناهج  هزین ، كون  توص 

دروخ یم  هک  لمحم  ۀبوچ  هب  میناشیپ 

دوش یم  ریسفت  وت ، شخب  حور  نآرق 

ترجنح مخز  زا  دکچ  یم  هک  نوخ ، هرطق  ره 

دوش یم  ریبکت  ۀفوکش  کی  هرطق  نآ 

وگب نخس  متسد  هتفرن ز  ترتخد  ات 

دوش یم  رید  ملد ، زیزع  نک  زاب  بل 

ام يادص  یب  ِسفن  ین ، بعک  ریز  رد 

دوش یم  ریت  نالد ، ْگنس  تخس  بلق  رد 

شوگ هب  دسر  تکشخ  بل  زا  هک  يا  هیآ  ره 

دوش یم  ریشمش  هزین و  ز  رت ، هّدنرب 

تسین بیجع  نامیئل ، دندز  رگا  ار  ام 

دوش یم  ریش  دوخ  ۀناخ  رانک  َْهبور 
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بجع يا  دننان و  ریس ِز  هفوک ، لافطا 

دوش یم  ریس  ناج  وت ز  ۀنسرگ  لفط 

شا متفگ  دید و  ار  وت  باوخ  هلاس  هس  بشید 

دوش یم  ریبعت  وت  باوخ  هبارخ  جنک 

زوس هنیس  ِمظن  نیا  زا  هک  بل  دنبب  « مثیم »

دوش یم  ریگ  نیمز  هصغ  ز  ادخ ، شرع 

----------

تفای مامتا  نوخ  خرس  دیع  زور 

تفای مامتا  نوخ  خرس  دیع  زور 

تفای ماجنا  نایئاروشاع  راک 

درد جنر و  راید  ناریسا  رب 

دربن نادیم  هفوک  رهش  تشگ 

دنتخات ون  زا  کشا  ناوراک 

دنتخاس رگنس  شیوخ  رب  ار  هفوک 

زاب دندرک  الم  رب  نمشد  ّرس 

زاب دندرک  الب  ربک و  ار  هفوک 

تشاد شیپ  رد  ناج  ياپ  يریسا  ره 

تشاد شیوخ  اب  یگدازآ  ناهج  کی 

یط هدرک  ار  نایئاروشاع  هار 

هدرک رپس  نت 
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ین بعک  گنس و  هب 

دوب گنن  غاد  هفوک  نیبج  رب 

دوب گنس  بلقز  يراج  نوخ  يوج 

هتخیمآ دبا  گنن  اب  رهش 

هتخیر شیوربآ  رگید  هفوک 

دوب هتسشنب  شخر  رب  تلذ  درگ 

دوب هتسب  شتشپ  هب  یئاوسر  هوک 

رتدرد یب  ناگدرم  زا  نآ  لها 

رتدرمان یپسور  نانر  زو 

دندز فص  ناریسا  هار  رس  رب 

دندز فک  هدیرب  ياهرس  ياپ 

دوب زوریپ  نانچمه  تمصع  لآ 

دوب زوس  ملاظ  قرب  ناشاه  غاد 

ناش ياهلد  زا  تفات  یم  قح  رون 

ناشیاه لمحم  دایرف ، رگنس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح نوخ  رگایحا  نآ  بنیز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح نوخ  ربمغیپ  نیرترب 

هتفای ردیح  ریس  ّطخ  هک  نآ 

هتفای ردام  ناماد  زا  تثعب 

دش دایرف  مدق  ات  رس  زا  هگان 
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دش دازآ  لد  سبح  زا  شا  هلان 

درک زاغآ  يرگید  يالبرک 

درک زاب  یلک  عهب  ار  نمشد  تشم 

بیهم يدایرف  تشاد  سآ  دعر 

بیهن دز  ار  ناگدرب  تلفغ  باوخ 

اه گنرین  زا  گنر  اپارس  ياک 

اه گنن  ناتاه  گنن  زا  ار  گنن 

رتراخ مه  اپ  ریز  راخز  يا 

رتراع یب  اهراع  یب  همه  زو 

اهدرد یب  يا  دیدنخ  یم  هچ  زا 

اهدرمان اه ، كاپان  اه ، لزر 

دینک يراج  دوخ  مشچ  زا  نوخ  لیس 

دینک يراز  نتشیوخ  رب  دبا  ات 

دیتخیسگب مهز  نامیا  ۀتشر 

دیتخیر ار  ادخ  نوخ  نارفاک ،

دیتخورفا متس  ملظ و  شتآ 

دیتخوس ار  ایبنالا  متخ  ناج 

ناهج رد  تیانج  نیا  زا  دزس  یم 
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نامسآ زا  نیمز  رب  درابب  نوخ 

دینک نوخ  کشا و  ماک ، رد  ار  بآ 

دینک نوزفا  ار  هیرگ  مک ، ار  هدنخ 

ناتکاخ رس  رب  داب  تیانج  نیز 

ناتکاپان نماد  رب  نآ  گنن 

تسا همزمز  بل  رب  هتسهآ  ار  قلخ 

؟ تسا همطاف  ای  یلع  وناب  نیا  تسیک 

ورف مغ  بیج  هب  رس  هدرب  هفوک 

وربآ هن  وا  رب  هدنام  فرش  هن 

دش دایرف  رب  لیدبت  اه  هدنخ 

دش دازآ  اه  هنیس  زا  اه  هلان 

دوب مشخ  ضغب و  رهش  رگید  هفوک 

دوب مشچ  رد  نوخ  لیس  ار  نز  درم و 

نسحلاوب ماک  هب  قح  نابز  نآ 

نخس زا  شوماخ  دیدرگ  یمن  رگ 

تفرگ یم  نافوط  جوم  رد  اج ، رهش 

تفرگ یم  نایاپ  هفوک  رد  البرک 

ماما ود  اجنیا  هک  میوگیم  شاف 

مایق بنیز  یشوماخ  رب  درک 

نید ناطلس  رس  ین  رب  اج  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3906 

http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  هقان  رب  فرط  کی 

تسد دنداد  مه  هب  فرط  کی  ماما  ود 

تسکش بنیز  ۀنیس  رد  نخس  ات 

نهد رب  تریح  تشگنا  نایفوک 

نخس زا  شوماخ  دنام  بنیز  هچ  زک 

ادص زا  دنداتف  اهرتشا  گنز 

ادخ ریش  ۀبطخ  ياوه  رد 

دش شوگ  رس  ات  ياپ  هفوک  رهش 

دش شوماخ  ادص  نآ  رگید  فیح 

دوب هدرک  تماما  زاجعا  هک  وا 

دوب هدرک  تمایق  دوخ  توکس  اب 

شا هلال  نوچمه  تفکشب  بل  زاب ،

شا هلان  يادص  لمحم  زا  دز  رس 

تشادن يراک  یسک  اب  اج  نیا  رگید 
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تشادن يرای  اهدرمان  نآ  نیب 

سفن رد  شهآ  هنیس  رد  شا  هلعش 

سب تفگ و  یم  نخس  دوخ  لاله  اب 

نانس يالاب  هب  نم  لالِه  ياک 

نایع يدیدرگ  رهظ  تقو  هچ  زا 

تسیچز الاب  اه  تشگنا  همه  نیا 

تسین لالهتسا  تقو  نشور  زور 

لاوز تقو  ین  يور  نشور  زور 

لاله زا  دزیرب  نوخ  هدیدن  سک 

تا هیآ  بنیز  نآرق و  دوخ  وت  يا 

تا هیاس  زا  لجخ  لمحم  نم و  يا 

يا هدیدرگ  ملد  عمش  ترس  اب 

يا هدیدرگ  ملمحم  نابیاس 

منکشب لد  تمغ  گنس  اب  دنچ 

منکشب لمحم  هب  رس  ات  یتصخر 

باتفآ نایم  رد  يراد  دای 

باوخ هب  نم  مشچ  دوب  يزورمین 

نتشیوخ يابع  اب  يدیسر  وت 

نم ّدق  ورس  هب  يدنکفا  هیاس 

مندرگ رب  دوب  تناسحا  نیِد 
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مندرک یفالت  تقو  دهمآ 

مردام راگدای  يا  نک  وفع 

مرس يوم  زج  تسین  ینابیاس 

يرواد لامج  ار  تلامج  يا 

يرتسکاخ تا  ینارون  رس  يو 

میمدمه مه  اب  ود  ره  یلفطز  ام 

میمهاب دشاب  کیدزن  ای  رود 

رون هزین  زا  هدب  نم  مشچ  هب  وت 

رودز مسوب  یم  هراپ  يولگ  نم 

متفوا اپ  زا  هک  متسه  نآ  هن  نم 

متفوک مه  رد  شیپ  دمآ  هچ  ره 

تسا نم  مار  الب  جوم  رد  ربص ،

تسا نم  مارآ  بلق  رد  مغ  رحب 

متفاتشب نوخ  سونایقا  هب  نم 

متفایرد ار  شیوخ  ماما  نم 

تسکش مداد  ار  مصخ  لتقم  هب  نم 

ترکیپ متفرگ  نم 
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تسد يور  ار 

ترکیپ رانک  مدروخ  کتک  نم 

ترتخد زا  رطخ  عفد  منک  ات 

ودع ملظ  نیا  وت  غاد  نیا  نم  نیا 

وگم یئوگ  یمن  نم  اب  نخس  رگ 

نک زاجعا  همطاف  حیسم  يا 

نک زاغآ  نخس  دوخ  میتی  اب 

هتخود وت  رب  مشچ  هنوگچ  نیب 

هتخوس هتشگ  بآ  هتشگ  عمش 

همتاخ شتایح  رب  يدادن  ات 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف نز  ادص  نک  مسبت  کی 

----------

روط هلخن  هزین  تسا و  رون  هیآ  وت  رس 

روط هلخن  هزین  تسا و  رون  هیآ  وت  رس 

رون هیآ  نوختسا ز  روط  هلخن  هب  ناور 

يدرب لد  باتفآ  زا  هک  تسا  وگ  ادخ 

رود وت  لامج  زا  دب  مشچ  همطاف ، لاله 

يزور شمکاح  دوب  یلع  هک  يا  هفوک  هب 

رورس قرغ  هتشگ  درم  نز و  وت  نتشک  ز 

يدناوخ بش  زامن  خطبم  هشوگ  هب  رگم 
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رونت كاخ  وت  هداّجس  هدمآ  هک  دش  هچ 

دوب نیا  وت  ّدج  رجا  وت و  باب  يازج 

روتس ّمس  ریز  هب  یشاب  وت  هقان  هب  نم  هک 

فرش ردق و  لالج و  زع و  هب  هک  يدهاش  وت 

روهشم نم  لثم  رهش  نیا  رد  هدوبن  ینز 

مریسفت ياپ  هب  هفوک  ملاع  نانز 

رورغ راختفا و  هب  متسد  هب  هسوب  دندز 

تّزع همهنآ  زا  دعب  ین  رس  زا  نک  اعد 

روفغ زیزع  يا  راوخ  دوشن  نم  وچ  یسک 

ار بنیز  هتسب  تسد  اب  هک  تساور ؟ اجک 

روز هب  دنرب  نانمشد  وت  لتاق  رصق  هب 

دمآ یم  زابشیپ  نم  هتسکش  لد 

فرط ره  ز 
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روبع داد  راد  هزین  ار  وت  هک 

گرم مد  ات  دندز  ار  ام  وت  شعن  رانک 

روتسد نینچ  نیا  هداد  یبن  هکنآ  ییوگ  وت 

هداتفا تمایق  زور  تشحو  هفوک  هب 

روشن زور  باتفآ  ین  هب  هتشگ  وت  رس 

هیرگ زا  دش  یم  شاک  ین ، رس  رب  وت  رس 

روک ملاع  مامت  مشچ  مثیم »  » مشچ وچ 

----------

نم رواد  باتفآ  ین ، رس  رب  وت ، رس 

نم رواد  باتفآ  ین ، رس  رب  وت ، رس 

نم رس  رب  باتفآ  يا  نک  هیاس  باتب و 

يا همطاف  لاله  ادخ و  باتفآ  وت 

نم ردارب  نینزان  يا  تمناوخ ، هچ  وگب 

اما مرواب  دوب ، وت  ةراپ  يولگ 

نم رواب  دوبن  ین ، ِرس  هدیرب ، رس 

تسا یلع  ثرا  تسا ، هدش  نینوخ  هک  وت ، نساحم 

نم ردام  ثرا  تسه ، نم  خر  يدوبک 

تسا گنس  لد  ردقچ  نیرفن  وت  راد  هزین  هب 

نم ربارب  رد  تسا  هداتس  وت  رس  اب  هک 

مصخ ربارب  رد  میهاپس  ود  نوچ  وت  نم و 
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نم رگنس  تسا  لمحم  وت ، رگنس  هزین ، هک 

ین کی  نیمز  زا  تسا  دنلب  رهم  رشح  هب 

نم رشحم  هفوک  هدیدرگ  یباتفآ و  وت 

ترس هب  دسر  یمن  متسد  هک  فیح ، رازه 

نم رب  رد  وت  یمد  ییایب  هک  دوش  یم  هچ 

تسوت رّهطم  نت  رب  مهگن ، کی  هفوک  ز 

نم رگید  هاگن  تنیبج  مخز  هب  دَوب 

تسین مثیم »  » ناوت رد  ام  مغ  تیاکح 

نم رغاس  دروخ ز  یم  رگج  نوخ  هچ  رگا 

----------

هدیمد لاله  ارچ  ایادخ  تسین  بورغ 

هدیمد لاله  ارچ  ایادخ  تسین  بورغ 

هدید هک  رهظ  تقو  هزین  رس  هب  ار  لاله 

نآرق توالت  هزینرس و  رهظ و  لاله و 

هدینشن سک  میا و  هدید  ام  هک  تسا  یتبیصم 

وت نم و  میوش  ادج  مه  زا  هک  دوبن  اور 

هدیسر هفوک  هب  رتدوز  نمز  وت  رس  ارچ 

دیآ رت  شیپ  ماگ  دنچ  وگب  رادزین  هب 

هدیرب يولگ  نیا  زا  مریگب  هسوب  دنچ  هک 

متریح هب 
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دیشروخ هدنام و  باتفآ  زونه  هک 

هدیشک رونت  رتسکاخز  هدرپ  هرهچ  هب 

دنتسکش گنسز  ار  وت  نیبج  شیپ ، زور  ود 

هدیکچ هزات  نوخ  زورما  تتروصز  ارچ 

ار تا  همطاف  ناج  بایرد  هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ناج  هب 

هدیرپ باتفآ  وچمه  وا  ةرهچ  گنر  هک 

ین رس  هب  دسر  یمن  متسد  لمحم و  رانک 

هدیمخ هصغ  رابز  مّدق  هک  شخبب  ارم 

دراد وت  زوس  تسا  شتآ  رگا  مثیم )  ) لخن هب 

هدیچن هویم  تخرد  نیا  زا  لد  رارش  زج  هک 

----------

ناج ردارب  هناناج  هولج  ین  رس  يدرک 

ناج ردارب  هناناج  هولج  ین  رس  يدرک 

ناج ردارب  هناورپ  مدرگ  تخر  عمش  رب 

هدیدرگ هدکشتآ  تغاد  زا  ما  هنیس  مه 

ناج ردارب  هناخمغ  تدای  اب  هدش  لد  مه 

میدوب ناگمه  رای  يزور  ام  هک  هفوک  رد 

ناج ردارب  هناگیب  دنتشگ ، ناگمه  ام  اب 

نک اشامت  وت  ار  ام  نک  او  ین  رس  زا  مشچ 

ناج ردارب  هناجرَم ، ِروپ  هلسلس  رد 
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لفحم ره  هب  دیدنخ  لد ، زوس  همهنیا  اب 

ناج ردارب  هناتسم ، لتاق  ام  هیرگ  رب 

نوخ اب  الب  تشد  رد  نوگلگ  دش  هک  سوسفا 

ناج ردارب  هناش  دز  ارهز ، نآ  رب  هک  یئوم 

مارآ ان  هدز  تشحو  ماگره ، رد  وت  لافطا 

ناج ردارب  هنال  زا  رود ، دتفا  هک  هجوج  نوچ 

بآ دش  شلد  هّصغ  زا  بات ، یب  تا  همطاف  نیب 

ناج ردارب  هنادرُد  نآ  اب  ینخس  وگ  رب 

نیکمت یب  تّما  نیاک  نیا ، تلاسر  دزم  دش 

ناج ردارب  هناعیب  دنتفرگب  وت  لتق  رب 

نوخ مثیم »  » لد هن  اهنت 
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ملاع رگج  دش 

ناج ردارب  هناوید  مغ ، نیز  هدش  هنازرف 

----------

دینکن ام  ةدش  نوخ  لدب  نوخ  نایفوک 

دینکن ام  ةدش  نوخ  لدب  نوخ  نایفوک 

دینکن هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ۀّیرذ  هب  ملظ  ردق  نیا 

شیوخ یمولظم  هب  مییرگب  دیراذگب 

دینکن اج  یب  ةدنخ  ام  مغ  کشرس  هب 

اجک هتفر  ناتتریغ  رگا  دیرادن  نید 

دینکن اشامت  رازاب  رس  ارارُسا ،

یلو دیناسر  مخز  ام  هب  دیهاوخ  هچ  ره 

دینکن ام  لد  هب  نوخ  نابز ، مخز  زا  رگید 

دینزن اهرس  هب  گنس  ارُسا  مشچ  شیپ 

دینکن اپ  رب  هلهله  ادهش  سأر  ياپ 

یلو تسین  ام  هب  دییرگب  هک  عّقوت  نیا 

دینکن اهاط  ۀّیرذ  ۀیرگ  رب  هدنخ 

دیونش یم  ین  رس  نینوخ ، بل  زک  يا  هیآ 

دینکن ینعم  هلهله  ین و  گنچ و  فد و  اب 

دوشن نمشد  ندیدنخ  هب  هراچ  لد  غاد 

دینکن اوادم  گنس  ندز  اب  ار  مخز 
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ار هدز  تبیصم  موصعم  رتخد  لمحم 

دینکن اباب  هدیربب  رس  اب  وربور 

وگب قلخ  ۀمه  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع لآ  زا  مثیم ) )

دینکن ایند  تّذل  بلط  رد  نید  كرت 

----------

اه هزین  راب  تشگ  ات  یبن  بلق  هویم 

اه هزین  راب  تشگ  ات  یبن  بلق  هویم 

اه هزین  راثن  دش  بناج  راچ  زا  اه  گنس 

؟ ین يالاب  زا  لزان  ددرگ  یحو  هدینش  سک 

اه هزین  راطق  زا  رون  نامسآ  رب  دور  ای 

دهد یم  یهاوگ  یناشیپ  مخز  لمحم ، بوچ 

اه هزین  رانک  ار  نآرق  ریسفت  نیرتهب 

داد مانشد  یکی  نآ  تفگ و  کیربت  یکی  نآ 

اه هزین  راذگ  هفوک  رد  داتفا  اجک  ره 

نیسح ساّبع و  نینوخ  رس  ياشامت  اب 

اه هزین  راوس  مدید  ار  دیشروخ  ار  هام 

رفسمه
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شرس لزنم  لهچ  دش  ناراد  هزین  اب 

اه هزین  راشف  زا  دیدرگ  هراپ  شبلق  هکنآ 

رگیدکی تام  وحم و  لمخم ، كدوک ز  ینز ، رس 

اه هزین  رادغاد  بلق  ود  رهب  تخوس 

همطاف باتفآ  لامج  ياشامت  رب 

اه هزین  راد  هنیئآ  دوب  دیشروخ  هدید 

همطاف نوخ  هقرغ  ياه  هلال  غابب  زج 

اه هزین  راوج  رد  دباوخب  لگ  هدیدن  سک 

لگ وچ  رس  لخن و  نوچ  ین  خرس و  تشد  بآ و  کشا 

اه هزین  راز  هلال  هتشگ  هفوک  رازروش 

؟ يا هدیشوپ  نوخ  كاخ و  رد  ار  شیوخ  يور  هچ  زا 

اه هزین  راهب  خرس  هلال  يا  نیسح  ای 

؟ داتف تناراد  هزین  رایتخا  رد  رس  هچ  زا 

اه هزین  رایتخا  ترادتقا  تسدب  يا 

گنرف ناریسا  نوچ  مثیم »  » دوب تمصع  لآ 

اه هزین  راثی  رد  نیمی و  رد  نمشد  نیب 

هزین راب  تشگ  ات  یبن  بلق  هویم 

----------

ناجردارب رتابیز ! دیشروخ ، هم و  زا  ِلاله 

ناجردارب رتابیز ! دیشروخ ، هم و  زا  ِلاله 
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ناجردارب رهاوخ ! لمحم  رب  ین  كون  زا  باتب 

مظعا هللا  هجو  ایربک ! لاثم  یب  لامج 

ناجردارب رتسکاخ ؟ نوخ و  زا  باقن  یتسب  ارچ 

ارحص رد  هداتفا  تنت  يا  يدرکن  مشومارف 

ناجردارب رس ، اب  يدمآ  رهاوخ  لابقتسا  هب 

هفوک نینمؤملاریما ، تایانع  ناربج  هب 

ناجردارب ربمغیپ ، لآ  رب  دهد  یم  قّدصت 

ار رگید  غاد  ینیبن  ات  میاه  غاد  يور  هب 

ناجردارب رگنب  ترتخد  کشا  هب  نک ؛ ملکت 

مراد نیقی  رهاوخ ؛ لمحم  رود  هب  يدرگیم  وت 

ناجردارب ردام  ترس  فارطا  رد  ددرگ  یم  هک 

يداتفا هللا  لوسر  دای  ین  يالاب  رگا 

ناجردارب ربکا ، یلع  يور  لگ  رب  نک  هگن 

ار البرک  ناتساد  مامت 
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هتفگ مردام 

ناجردارب رواب  ین  يور  ار  ترس  مدرک  یمن 

نک تمایق  ین  زارف  رب  دوخ  تماقدق  اب  وت 

ناجردارب رشحم  منک  تنآرق  ریسفت  زا  نم 

يزاجعا هفوک  تشد  نهپ  رد  دنک  نم  نابز 

ناجردارب ربیخ ، رد  درک  ردیح  غیت  تسد و  هک 

مزیر یشتآ  مثیم »  » بلق رب  تا  هزین  رانک 

ناجردارب رذآ ، نیا  رد  دنازوسب  ار  ملاع  هک 

----------

لامک َّمَتَتسا  َمَل  ًالاله  ای 

لامک َّمَتَتسا  ََمل  ًالاله  ای 

لامج باتفآ  هب  تاولص 

يدش لالجلاوذ  تاذ  رد  وحم 

يدش لاله  ارچ  بنیز  هام 

نم لمحم  نابیاس  ترس  يا 

نم لد  تا  هزین  رود  رب  هتشگ 

وت رس  رب  هدروخ  هک  یگنس  شاک 

وت رهاوخ  قرف  هب  دز  یم  مصخ 

ملجخ تخُر  ندیسوبن  زا 

ملد زیزع  يا  نک  مخ  ار  هزین 
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منز گنچ  هنیس  هب  دش  یم  شاک 

منز گنس  مخز  ياج  رب  هسوب 

منک كاچ  هماج  هک  دش  یم  شاک 

منک كاپ  وت  یناشیپز  نوخ 

؟ نم لمحم  رود  هب  يدرگ  دنچ 

نم لد  دش  بآ  هک  وش  مخ  هزین !

منکش رس  هن  رگ  وش و  مخ  هزین 

منکش رمک  ار  هوک  ممغ  اب 

تسا لجخ  ما  هنیس  زوس  زا  شتآ 

تسا لد  گنس  ردقچ  تراد  هزین 

نم لباقم  دوش  یم  مخ  هک  ین 

نم لمحمز  رترود  دوش  وا 

درک مبآ  وت  هنشت ي  رجنح 

درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

میوش تتروصز  نوخ  ایب  ای 

میوسیگز نک  كاپ  نوخ  وت  ای 

داتفا ترس  هیاس ي  مرس  رب 
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داؤف َقیقَش  ای  تمَّه  َوَت  ام 

دنمک تساوت  فلز  راتفرگ و  لد 

دنلب هزین  تسا و  هتوک  نم  تسد 

متسب تعلط  هب  لد  هدید و 

متسد ین  زارف  رب  دسرن 

ارهز تردام  هک  يزور  دای 

ارم تفرگ  لغب  رد  ناج  وچمه 

ار میوم  هقلح  هقلح  دز  هناش 

ار میور  درک  هسوب  لگ  قرغ 

ینم نیع  رون  وت  بنیز  تفگ 

ینم نیسح  نم و  هیبش  هک 

تسا نم  نیملاع  هام  تا  هرهچ 

تسا نم  نیسح  تروص  تتروص 

دوب ات  هم  باتفآ و  شدرگ 

دوب ام  رد  هشیمه  تهابش  نیا 

هدرب نمز  لد  ناج و  يا  لاح 

هدروخ مه  هب  ارچ  تهابش  نیا 

خرس وت  يوم  دیفس و  بنیز  يوم 

خرس وت  يور  دوبک و  بنیز  يور 

دوبک باتفآز ، نم  تروص 
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دولآ نوخ  گنسز ، وت  تروص 

میدرد مه  مارم و  مه  وت  نم و 

میدرگ مه  هیبش  دیاب  زاب 

شاب نوگلگ  هزین  كون  رب  وت  سپ 

شاب نوخ  زا  هتسش  گنس و  زا  هتسخ 

لکشم نیا  ّلح  رهب  زا  مه  نم 

لمحم هبوچ ي  هب  رس  منز  یم 

----------

ادهش نفد 

دسا ینب  ربمیپ  لآ  ناروای  يا 

دسا ینب  ربمیپ  لآ  ناروای  يا 

دسا ینب  رثوک  یقاس  امش و  رجا 

دنوش یم  نفد  امش  تسد  هب  نیمز  نیا  رد 

دسا ینب  رس  یب  هراپ  هراپ  ياه  نت 

دیهش همه  نیا  ِنتخانش  امش  رهب 

دسا ینب  رسیم  تسین  راید  نیا  رد 

راید نیا  رد  ارادهش  نیا  مسانش  یم  نم 

دنرس یب  هک  نآ  اب 
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دسا ینب  رسارس 

دنربمیپ ادخ و  تیبلها و  راصنا 

دسا ینب  رّهطم  كاپ و  ياه  مسج  نیا 

تسا یبتجم  رازلگ  ِلگ  ندب  هرز  یب  نیا 

دسا ینب  رپرپ  هدش  نازخ  هلمح  زک 

كاخ هب  هتخیر  ِقرو  قرو  فحصم  نیا 

دسا ینب  ربکا  یلع  مردارب  دشاب 

لگ غاب  دننام  هدش  رس  هب  ات  ياپ  زا 

دسا ینب  رکیپ  هب  مخز  هک  سب  دراد ز 

تسالبرک رادملع  كاچ ، كاچ  مسج  نیا 

دسا ینب  ردیح  هدید  رون  سابع 

بل هنشت  ياّقس  هدیرب و  رس  رادرس 

دسا ینب  ربمیپ  لآ  هانپ  تشپ و 

هاگلتق لادوگ  تبون  هدیسر  الاح 

دسا ینب  ربکا  قلاخ  نوخ  يایرد 

لوسر شا  هیآ  ره  هک ز  یفحصم  تسا  نیا 

دسا ینب  ررکم  ياه  هسوب  هتفرگب 

قرو قرو  هیآ ، هب  هیآ  هتشگ  ریسفت 

دسا ینب  رجنخ  هزین و  ریت و  غیت و  اب 

نیمز نیا  رد  نمشد ، رکشل  رازه  یس  رد 
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دسا ینب  رغصا  یلع  زج  تشادن  رکشل 

دنا هدیرب  ار  شرس  هک  يا  هتشک  تسا  نیا 

دسا ینب  ردام  رهاوخ و  مشچ  شیپ  رد 

نیسح متام  رد  هتخوس  هرامه  مثیم » »

دسا ینب  رذآ  هلعش  تسوا  راعشا 

----------

همه دیا  هداتس  رّیحتم ، دسا  ینب 

همه دیا  هداتس  ّریحتم ، دسا  ینب 

همه دیا  هداتف  رکفت  رحب  هب  ارچ 

درم نز و  البرک ، نادیهش  نفد  يارب 

همه دیا  هداهن  نابایب  هب  رس  هناخ  ز 

دهن راید  نیا  يوس  ور  هک  دوبن  یسک 

ریخ يازج  ار  امش  مامت  ادخ 
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دهد

ار اهنت  هتسجخ  نیا  دیرگن  دسا  ینب 

ار اه  نمجنا  هام  نیمز ، ناگراتس 

زورما یتداعس  ردق و  هدش  ناتبیصن 

ار اه  ندب  نیا  دیراپس  كاخ  هب  امش 

دینک مارتحا  دیدیسر  هک  ندب  ره  هب 

دینک مالس  اهریشمش  هزین و  مخز  هب 

تسامش يور  هب  ور  راصنا  نت  دسا  ینب 

تسامش يوزرآ  هلمج  ناشرکیپ ، نفد  هک 

ار ربمیپ  نیمزرس  نیا  رد  دینک  کمک 

تسامش يوس  هب  همطاف  ام  ردام  هاگن 

ار اه  ندب  نیا  دیسانشن  امش ، رگا 

ار اه  نت  هراپ  هراپ  نیا  منک ، یفّرعم 

دینک هاگلتق  يوس  ور  همه  دسا  ینب 

دینک هاگن  نوخ  قرغ  دَوب  هک  يرکیپ  هب 

دینک هیرگ  هیآ  هیآ  هدش  هک  یفحصم  هب 

دینک هایس  ار  دیشروخ  خر  دوخ ، هآ  ز 

دیرادرب هنوگچ  مه  زا  هتخیر  هک  ینت 

دیرآ ایروب  هعطق  کی  هک  دینک ، کمک 

تساجنیا مردارب  كاپ  نت  دسا  ینب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3926 

http://www.ghaemiyeh.com


تسادج تسادج  مه  شدوجو ز  وضعوضع  هک 

تسادخ لوسر  نیا  تفگ  ارو  دید  هکنآ  ره 

تسادهشلادیس ناج  نیا  هک  دینک  کمک 

شغاد زا  هتسسگ  اهنت  هن  نیسح  لد 

شغاد زا  هتسکش  نم  رمک  ردپ  زا  سپ 

تسا سای  ۀخاش  ود  رب  مهگن  دسا  ینب 

تسا سانلادّیس  ياه  بل  هناشن  نآ  رب 

تسدرس ار  ود  ره  دیریگب  مارتحا  هب 

تسا سابع  ياه  تسد  نیا  هکدینک  بدا 

شرهطم مسج  هب  هدنام  تسد  هن 
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يرس هن 

يرظن دنک  نینبلا  ما  شردام  هب  ادخ 

تسا نمچ  نیا  رد  يا ، هراپدص  لگ  دسا  ینب 

تسا نهریپ  هراپ  هراپ  یهرز ، یب  دیهش 

هلاس هدزیس  هام  نیا  هک  دینک  بدا 

تسا نسح  ۀلالس  مزیزع ، يومعرسپ 

تسا رپس  شا  هراپ  هراپ  نت  هزین  ریت و  هب 

تسا رتشیب  شاه  مخز  هرز ، ياه  هقلح  ز 

تسا نوفدم  همیخ  تشپ  یندب  دسا  ینب 

تسا نوخ  وا  رب  همطاف  لد  بابر و  لد 

شردپ ۀنیس  يور  نامه  تسوا  رازم 

تسا نوگلگ  نیسح  يور  لگ  وا  نوخ  ز 

وا ةدید  نیسح  يوس  هب  تسه  زونه 

واةدیرب رجنح  رب  مثیم »  » مالس

لوسر مالس  ادخ و  مالس 

لوسر مالس  ادخ و  مالس 

لوتب مالس  ّیلع و  مالس 

نسح مالس  نّییبن  ملاس 

نَلَع وّرس  هب  ناماما  مالس 

شرع هب  ات  نایتاوامس  مالس 
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شرف هب  شرع و  هب  کئالم  مالس 

نیملاع همه  دورد  مالس و 

نیسح نیسح و  كاپ  راصنا  هب 

همطاف ینب  مامت  مالس 

همقلع رد  هداتفا  نآرق  هب 

هام ِرون  ییابیز  هب  یمالس 

هاگلتق رد  هداتفا  ِدیشروخ  هب 

ردق ياه  بش  ياه  سفن  مالس 

ردب نادیهش  دنلب  مالس 

ریهز نوُج و  هب  بیبح و  ّرُح و  هب 

ریرب فیس و  ورمع و  هماغرض و  هب 

كاچ كاچ  لگ  وچمه  ناشیاه  ندب 

كاخ يور  رب  هدنام  بش  هس  زور و  هس 

رویط شحو و  روح و  یمدآ  کلم 

رون دنتفرگ  یم  ناگ  هتشک  نآ  زا 
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ناشنابایب كاخ  دوب و  ندب 

ناشناوارف مخز  دوب  نفک 

اه كاخ  نآ  نیب  اه  كاپ  نآ  رب 

اه كاپان  تسد  دسر  دیاشن 

تسرپ ایند  نادیلپ  دیاشن 

تسد دنراذگ  نآرق  تایآ  هب 

شورخ اب  نز  دنچ  دسا  لآز 

شورخ اب  نز  هنعط  دوخ  نادرم  هب 

گنلک لیب و  تسد ، رد  دنتفرگ 

گنچ گنچ  دوخ  راسخر  دندومن 

بیهن ّریغت  زا  دندز  نادرم  هب 

بیرغ نیسح  رای  مییام  هک 

اه هناش  رب  لیب  ام  میتفرگ 

اه هناخ  رد  دینامب  اهامش 

همهاو نات  بلق  رد  تسین  ارچ 

همطاف شردام  هتشُک و  نیا  زا 

دندمآ شوج  هب  نادرم  فرح ، نیا  زا 

دندمآ شورخ  رد  رسب  رس  نوخ  وچ 

الب رب  رپس  هنیس  دندومن 

البرک يداو  رد  دندیسر 
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تشهب يوب  رطع و  زا  رپ  يداو  هچ 

تشز تسا  تشهب  اجنیا  هن ، میتفگ ، هچ 

اه هلالآ  كاخ  رب  دنداتف 

اه هلاس  هدزیس  اه  هلاس  دون 

دوبن رس  ار  قاّشع  ياهنت  وچ 

دوبن رّسیم  اجنیا  ییاسانش 

روش زوس و  اب  توهبم  دنداتس 

رودز يراوس  دش  نایع  هگان  هک 

نیسح يوب  داد  یم  هک  يراوس 

نیسح يور  هام  شخر  رد  نایع 

یلع شمان  دوب  یم  هک  يراوس 

یلع شماقم  لامج و  لالج و 

ناتسود يا  رود  زا  داد  ادن 

ناتسوب نیا  رد  نم  اب  دیدرگب 

تسُس دیرگن  ناریح  دیشابن 

تسُرُد مسانش  ار  ناگ  هتشک  نیا  نم 

كاپ راصنا  مسج  وا  روتسد  هب 

رد دنتشگ  نفد  همه 
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كاخ بلق 

همطاف فسوی  نآ  هارمه  هب 

همقلع بناج  ور  دنداهن 

رمق صرق  دندید  دندید ؟ هچ 

رس هن  تسد و  هن  مشچ و  هن  يدیهش 

همزمز وا  ِمخز  ره  هب  يدیهش 

همطاف یلع  ٌمالس  دورس 

دوب سای  لُگ  زا  رت  هراپ  شنت 

دوب ساّبع  راثیا ، قشع ، افو ،

تخیر کشَم  همشچ ي  زا  هک  یبآ  وچ 

تخیر گشا  وا  مشچ  رب  مشچ  رهز 

مارتحا اب  هتسخ  لد  زا  راوس 

مالّسلا َکیلع  ناج  ومع  دز  ادص 

تا هدیکشخ  ياه  بل  هب  ممالس 

تا هدید  یناشیپ و  هب  تسد و  هب 

وت مشخ  وت و  رهم  هب  ممالس 

وت مشچ  زا  دش  يراج  هک  ینوخ  هب 

همطاف هداز ي  نآ  روتسد  هب 

همقلع رد  دیدرگ  نفد  ندب 

دنتفاتشب يوس  ره  هب  هرابود 
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دنتفای يرگید  رپرپ  لُگ 

دوب گرم  ناوج  ناراهب  رد  یلگ 

دوب گرب  دص  ود  شگرب  گرب  ره  هک 

لُگ هب  شدرک  هیبشت  هک  دیاشن 

لسُر متخ  دوب  مدق  ات  رس  هک 

مارتحا اب  تفگ  رگج  زا  راوس 

مالّسلا َکیلع  ناج  یلع  ردارب 

هدش هراتس  رهپس  يا  مالس 

هدش هراپ  حیبست  دننامه 

هرگ تمخز  هدروخ  مه  هب  يا  مالس 

هرز نوچ  هدش  همشچ  همشچ  تنت 

هاگن ار  وا  داتفا  هاگان  هب 

هاگلتق يدوگ  رب  هنحص  نآ  رد 

دید هراب  رگد  ار  يرس  یب  نت 

دید هراپ  یفحصم  نوخ  جاوما  رد 

هتخیمآ كاخ  اب  شاه  قرو 

هتخیر مه  هب  شیاه  هیآ  همه 
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همه رس  ات  ياپ  زا  شمخز  ره  هب 

همطاف هسوب ي  لگز  اه  ناشن 

رس هب  شتسد  ود  لتقم  هب  شمشچ  ود 

ردپ يا  مالس  اتفگ  درک و  بدا 

اهریت همه  ناشن  يا  مالس 

اهریشمشز هدروخ  بآ  لُگ 

رت هدرک  لد  نوخ  زا  بل  يا  مالس 

رت هدیکشخ  بوچ  زا  وت  نابز 

لالجلاوذ فحصم  تنت  يا  مالس 

لامیاپ هدش  ناروتس  ّمُسز 

كاپ ياهلد  فقو  تمغ  يا  مالس 

كاچ كاچ  تلد  همشچ ، همشچ  تنت 

نحتمم نآ  تساوخ  دسا  لآز 

ندب نآ  رب  دنرایب  يریصح 

تشادن رس  ندب  هراپ  هراپ  نآ  وچ 

تشادن رب  رد  هماج  نت  مخز  زج  هب 

دنتشادرب میظعت  هب  ار  ندب 

دنتشاذگب كاخ  يور  ار  ولگ 

دش نفد  البرک  لد  رد  ردپ 

دش نفد  اپ  نییاپ  هب  مه  رسپ 
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مامت ملاع  ود  قلخز  مثیم »  » ز

مالس دورد و  نادیهش  نوخ  هب 

----------

تسالو لها  تشهب  ای  ادخ  برق  ماقم 

تسالو لها  تشهب  ای  ادخ  برق  ماقم 

تسالب برک و  نیمز  ای  الو  لها  تشهب 

ادخ باتک  ود  داتفه و  هدش  قرو  قرو 

تسادیپ اه  هیآ  غیت  مدز  هک  قرو  ره  هب 

همه دنا  هداتِسا  ریحتم  دسا  ینب 

تساغوغ ناشتوکس  رد  یلو  هدرک  توکس 

ملاس نت  هن  ناگتشک ، نت  هب  دَُوب  رس  هن 

تسارحص نآ  رد  ناشن  الوم ، هن  مالغزا ، هن 

دیآ یم  راوس  کی  ناشف  کشا  هفوکز 

تساتبا ای  ياون  شدوجو  ياونین  هب 

نیسح نایلاوم  يا  الا  هک  بل  هدوشگ 

رب تخانش  ارم 
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تسادخ غاب  ياه  هلال  نیا 

راصنا هعطق ي  هعطق  ندب  مه  رانک 

تسام سباع  ریرب و  نوج و  ملسمو و  بیبح 

تسد یب  يرکیپ  هداتفا  همقلع  رانک 

تسایرد شتلاجخ  زا  نابل  هنشت  مشچ  هک 

ار شیاه  مخز  دییوشب  هدید  کشا  هب 

تساقس رکشل و  ریم  مرح و  ظفاح  هک 

یلادوگز دمد  یم  نوخ  هکرعم  بلق  هب 

تسارهز فسوی  مسج  نآ  هنایم ي  رد  هک 

گنس هزین و  ریت و  ریشمش و  رجنخ و  ریز  هب 

تسادهشلا دیس  كاچ  دص  رکیپ  هنهرب 

ینت هعطق  هعطق  هتشگ  ادهش  نیا  نایم 

تسالیل هلال ي  تسا و  نیسح  خرس  سای  هک 

----------

دیزی سلجم  ماش و  هزاورد 

نم نامهم  همطاف  تسالط  تشط  رانک 

نم نامهم  همطاف  تسالط  تشط  رانک 

نم نادند  بل و  رب  دیزی ! يا  نزم  بوچ 

نارزیخ نم  بلرب  ینز  یم  یلد  هچ  اب 

نم نآرق  همغن ي  درب  یم  لد  همه  زک 
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ار وت  بوچ  هبرض ي  منک  لمحت  هچ  رگ 

نم نالفط  هیرگ ي  درب  یم  ارم  بات 

دوخ لافطا  خر  رب  منکفا  هاگن  هکات 

نم نایرگ  هدید ي  مد ، هب  مد  دنز  رود 

فکز شرارق  ربص و  فسا ، زا  دورن  ات 

نم ناماد  هب  تسد  دوش  یم  نم  بنیز 

تسالبرک نم  لتقم  تسالم ، رب  نم  هلان ي 

نم نابیرغ  ماش  هدمآ  الب  ماش 

؟ دوبک ار  مبل  لعل  ینک  یم  هنگ  هچ  اب 

نم ناوارف  مخز  تسا  سب  تروص  رس و  رب 

، الب ماش  هب  مرس 
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الط تشط  تنیز 

نم نایرع  رکیپ  اه  بسا  مس  ریز 

دز دایرف  تخوس و  نورد  زوسز  تشط 

نم ناشطع  بل  رب  درک  هیرگ  مه  وت  بوچ 

تسا مثیم  سفن  رد  لد  لها  لد  زوس 

نم ناغفا  هلان و  تسوا  رعش  ررش  رد 

----------

دش ماش  مراگزور  نارای  هآ ،

دش ماش  مراگزور  نارای  هآ ،

دش ماش  دورو  حرش  تبون 

الب جنر و  تنحم و  رهش  ماش 

البرک زا  رت  تخس  ینعی  ماش ،

اهرازآ زکرم  ینعی  ماش 

اهرازابرس ار  تمصع  لآ 

رت موش  منهج  زا  ینعی  ماش 

رت مولظم  البرک  زا  تیب  لها 

باسح یب  روج  ملظ و  ینعی  ماش 

بارش مزب  تمصع و  تیب  لها 

نیعل رمش  زا  ماش ، دورو  رد 

نیزح موثلک  ما  شهاوخ  درک 
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یتجاح مراد  وت  رب  رگمتس  ياک 

یتمه ود ن  رفاک  رب  یتجاح 

میربمغیپ ترتع  ناریسا ، ام 

میرواد میرح  ناشوپ  هدرپ 

ماش رهش  رد  يرب  ار  ام  را  یهاوخ 

ماحدزا دوبن  هک  رب  يریسم  زا 

دننز فص  ترتع  درِگ  رتمک  هکلب 

دننز فک  نابز و  مخز  هدنخ و 

لوسر مصخ  نآ  هشیپ  تیانج  نآ 

لوتب تخد  ۀتفگ  فالخ  رب 

ناشن ار  دوخ  تنیط  ثبخ  داد 

ناشتاعاس ةزاورد  زا  درب 

رامش یب  یقلخ  هزاورد  نآ  تشپ 

راگن اپ  تسد و  هدیشوپ ، ون  تخر 

لهد زاس و  اب  لابقتسا ، رهب 

لگ هتسد  ياج  تسد ، رد  ناشگنس 

ماش ياه  نز  فرط  ره  زا  دنتخیر 

ماب يالاب  زا  رتسکاخ  شتآ و 
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يو درگ  دوب و  همولظم  بنیز 

ین يالاب  رب  دیشروخ ، هدجیه 

نیقیلا قح  ۀنیئآ  هدجیه 

نیرفآ تروصز  تروص  هدجیه 

هتسارآ نوخ  هب  هام  هدجیه 

هتساوخ اپ  رب  هدیربب  رس  اب 

باقن هتسب  نوخز  هللاراث  سأر 

باتفآ ردنا  بنیز  نابیاس 

دوب سابع  رس  لمحم  يوس  نآ 

دوب سانلاریخ  سأر  اب  وربور 

بابر لفط  رس  ین  فرط  کی 

بآ بآ  رکذ  تشاد  ین  رس  رب 

ین كون  رب  رگ  هولج  الیل  هام 

يو مشچ  رهاوخ  هب  هگ  هّمع  هب  هگ 

تفر دادیب  یلع  لآ  رب  هک  سب 

تفر دای  زا  البرک  ناتساد 

مارتحا ياج  هب  نیئآ  دب  مصخ 

ماش ياه  يدوهی  رب  نالعا  درک 

دنربمغیپ ترتع  ناریسا  نیاک 

دنردیح نادناخ  زا  نانز  نیو 
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تسا ردیح  كاپ  دنزرف  رس  نیا 

تسا ربیخ  ماقتنا  زور  زور ،

ماش رهش  ریما  نامرف  قبط 

ماقتنا رهب  دیدازآ  هلمج 

دش مالعا  دوهی  رب  ات  نخس  نیا 

دش ماش  زا  رت  ماش  ناریو  ماش 

دندز ار  ربمیپ  لآ  ردق  نآ 

دندز ار  رورپ  زان  نارتخد 

دندز یم  بل  رب  حتف  ياه  هدنخ 

دندز یم  بنیز  بلق  رب  اه  مخز 

داد ماعنا  راد  هزین  رب  یکی  نآ 

داد مانشد  نیدباعلا  نیز  هب  نیا 

بارخ ماش  رد  دید  یلاز  ریپ 

باتفآ صرق  هزین  زارف  رب 

نوخ ربا  رد  يرس  هن  یباتفآ 

نوگ هلال  وا  خر  اما  دوبک  بل 

مادم يراج  ادخ  رکذ  شبل  رب 

ماب زا  اه  گنس 
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مالس شدنیوگ 

تسیک نآز  رس  نیا  دیسرپ  یکی  زا 

تسیلع نب  نیسح  سأر  نیا  تفگ 

نیملاع رهپس  رهم  دوب  نیا 

نیسح ارهز  فسوی  دمحا  لجن 

نم ياو  يا  نم  ياو  يا  نم  ياو 

نخس متفگ  یمن  مدرم  یم  شاک 

مامت مشخ  اب  هشیپ  تیانج  نآ 

ماب يالاب  زا  یگنس  رس  نآ  رب  دز 

نیقیلا قح  ۀنیئآ  نآ  رس  نآ 

نیمز يور  رب  هزین  زا  داتفوا 

كاخ دیشروخ  رس  رب  مغ  نیز  تخیر 

كاچ كاچ  اه  نامسآ  بلق  تشگ 

----------

البرک ات  یهار  ود  زا 

البرک ات  یهار  ود  زا 

الب ماش  زا  دمآ  زاب  ناوراک 

البرک زاجح و  هار  رس  ات 

نیدباعلا نیز  هب  اتفگ  نابراس 

نیدجاس ياوشیپ  ماما و  ياک 
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زاجح نیا  البرک و  قیرط  نیا 

زاب میرآ  اجک  ور  امرف  مکح 

تسا بنیز  مکح  مکح ، الوم  تفگ 

تسا بش  شقطن  زا  لطاب  زور  هک  نآ 

دهن یم  ور  ناوراک  نیا  اجک  ره 

دهد یم  نامرف  تاداس  ۀّمع 

لالج ردق و  نآ  زا  توهبم  نابراس 

لاؤس بنیز  زا  درک  ار  دوخ  هار 

تسالبرک رد  نم  ناج  بنیز ، تفگ 

تسالبرک رد  نم  ناناج  نم  ناج 

تسا نم  سای  لگ  غاب  البرک 

تسا نم  سابع  تسد  نآ  ۀلال 

تسافو قشع و  هللا  تیب  البرک 

تسافص شلادوگ  هورم ، شهاگ  همیخ 

هآ کشا و  زا  يا  هموظنم  البرک 

هام ود  وداتفه  دیشروخ  کی  درگ 

تسالبرک نم  رپرپ  ياه  هلال 

تسالبرک نم  ربکا  نم  رغصا 

، نابراس
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نک زاس  نتفر  گنهآ 

نک زاورپ  البرک  ات  کلم  نوچ 

تفرگ بل  رب  نابراس  تریح  تسد 

تفرگ بنیز  زا  روتسد  بدا  اب 

درک زاس  نتفر  گنهآ  ناوراک 

درک زاب  ار  دوخ  شوغآ  البرک 

نیلسرملا متخ  لآ  یمارگ  ياک 

نینمآ مالسب  اهولخداف 

تسامش کشم  اب  هتشغآ  نم  كاخ 

تسامش کشخ  بل  رب  نوخ  نم  بآ 

ناتبات یب  لد  زا  نم  رب  ياو 

ناتبآ مدادن  دیدوب و  هنشت 

متخورفا نم  جوم و  دز  یم  قبآ 

متخوس مرغصا  ياه  یّظلت  زا 

نوگلین ياه  سای  قایتشاز 

نوخ دیشوج  ناقشاع  رازم  زا 

ابع لآ  سماخ  مخز  مخز ،

ابحرم رهاوخ ! داد  یم  ادن  نیا 

لجخ تناشطع  ماک  زا  تارف  يا 

لجخ تنایرگ  مشچ  زا  نیسح  يا 
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يا هدروآ  بالگ  مربق  رس  رب 

يا هدروآ  بآ  يدید و  ما  هنشت 

مرورپ مغ  رهاوخ  هدیمح  يا 

مردام ارهز  لثم  هدیمخ  يا 

ولگ رد  يراد  هک  یضغب  نیا  نکشب 

( وگب تگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  )

نک فیصوت  ار  ماش  تنیسح  رب 

نک فیرعت  تنتفر  هبارخ  زا 

وگب رس  گنس و  کشخ و  تخرد  زا 

وگب رز  تشط  بوچ و  زا  بل و  زا 

دوب هچ  ین  كون  دیشروخ و  تروص 

دوب هچ  یم  مزب  نآرق و  ۀصق 

وگب لد  فرح  نیشنب و  نم  ناج 

وگب لمحم  ۀبوچ  نیبج و  زا 

تسا متام  کشا و  مزب  یمزب  هچ  هب ،

تسا مک  كدوک  کی  تسا ، عمج  ناتعمج 

اب مرتخد 
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دش نفد  بنیز  تسد 

دش نفد  بش  مردام  ارهز  لثم 

رفسمه مدوب  وت  اب  نم  مرهاوخ 

رس هب  نم  هر  یتفوک  یم  اپ  هب  وت 

رونت رد  مدوب  هک  بش  کی  نآ  ریغ 

رود وت  زا  مدوبن  لزنم  لهچ  نیا 

تلمحم شیپ  شیپ ، هفوک  هب  نم 

تلد نیکست  هب  نآرق  ما  هدناوخ 

الب ماش  رد  بوچ  ریز  هب  نم 

الط تشط  رد  وت  رب  مدرک  هیرگ 

مرس اب  بش  نآ  هناریو  نآ  رد  نم 

مرتخد رب  مه  وت  رب  مه  مدز  رس 

مالک نیا  متفگ  وت  اب  يراددای 

؟ مالس ممولظم  راد  تنما  يا 

! مرهاوخ بش ، لد  نآ  يراددای 

مرتخد اهنت  داتفا  رتش  زا 

هآ ناغفا و  اب  هزین  كونز  نم 

هاگن مدرک  ناوراک  يافق  رد 

يدمآ بوخ  يدمآ  بوخ  مبنیز !

يدمآ بوبحم  شیپ  رگید  راب 
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تسا مخ  مغ  زا  تتماق  ورس  هچ  رگ 

تسا مک  نم  زا  دعب  وت  رمع  روخم  مغ 

----------

مدرک ماش  رهش  يوس  ور  رگید  راب 

مدرک ماش  رهش  يوس  ور  رگید  راب 

مدرک ماش  مهار ، زور  مهآ ، دود  زو 

هچوک هب  هچوک  متشذگب و  اه  هچوک  زا 

مدرک ماب  گنس  نینوخ و  رس  زا  دای 

اج نیا  دراد  متام  زوس  مه  ین ، ِزاس  مه 

اج نیا  دراد  مغ  البیک  کی  شا  هچوک  ره 

مدید هزاّمج  يور  رب  یلین  سای  نم 

مدید هزات  ياه  هلالآ  ین  كون  رب 

دوب ناشف  رتخا  هلسلس  نایم  رد  هم 

مدید هزاورد  رب  هزیوآ  ار  دیشروخ 

شنیریش ياه  بل 
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دادیم روش  ملاع  هب 

دادیم رون  دوخ  لتاق  مشچ  هب  یتح 

هناملاظ ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع لآ  دندز  اج  نیا 

هنادزان هد  هلسلس  کی  رد  هتسب  دش 

دش نیمز  شقن  یکدوک  هتسب  تسد  اب 

هنایزات اب  یلو  ار  وا  دنتشادرب 

دنداتسیا ناریسا  هار  رس  اج  نیا 

دنداد مانشد  نیدباعلا  نیز  هب  اج  نیا 

؟ هدید هک  ارآ ، ناهج  هام  هناریو و 

؟ هدید هک  يربک ، بنیز  ماش و  رازاب 

زیر نیمز  رب  وش  نوخ  کشا  يا  زوسب  لد  يا 

؟ هدید هک  ارهز ، رتخد  بارش و  مزب 

دوب نامالا  شورخ  تریغ ، ۀلان  زا 

دوب نامرحمان  سلجم  رد  یلع  تخد 

مدید هناریو  لد  رد  هلال  غاب  نم 

مدید هنادرُد  رُد و  مه  رانک  رد  نم 

اباب عمش  هّیقر ، لگ  بنیز ، هناورپ 

مدید هناورپ  لگ و  عمش و  مه  درگرب 

كالفا هب  دمآ  شورخ  یئآ  مه  درگ  نیز 

كاخ رب  دنداتفا  هناورپ  لگ و  عمش و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3948 

http://www.ghaemiyeh.com


دز کمن  ربمغیپ  مخز  رب  ودع  اج  نیا 

دز کلف  رب  شتآ  ۀلان ، رارش  اج  نیا 

هبارخ جنک  ات  رهش  نیا  لخدم  زا 

دز کتک  ار  بنیز  هچوک  نایم  نمشد 

اه نز  دندیشوپ  دیع  سابل  اج  نیا 

اه نز  دندیصقر  هدیربب  رس  ياپ 

دوب رمق  هدفه  اه  هزین  كون  هب  اج  نیا 

دوب رز  تشط  زا  رگ  هولج  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز دیشروخ 

اّما دروخ  یم  مه  هب  شنینوخ  ياه  بل 

دوب رگج  نینوخ  بنیز  يوس  هب  شمشچ 

زا مد  نینوخ  بل  اب  وا 
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دز یم  بوبحم 

دز یم  بوچ  شنابل  رب  خساپ  هب  نمشد 

هدرک هراومه  متس  ملظ و  ودع  اج  نیا 

هدرک هراچ  ار  لد  ضغب  مخز  بوچ ، اب 

ناریح دوب  یم  وا  ربص  زا  ربص  هک  بنیز 

هدرک هراپ  نابیرگ  رز  تشط  ياپ  رد 

هنیک بوچ  نیئاپ  الاب و  نوچ  تفریم 

هنیکس یلیس  دوخ  يور  هام  هب  دزیم 

دراد ساّنلاریخ  رطع  يوب  تسا و  ماش 

دراد سای  هدفه  هنیس  رد  نوخ  غاب  زا 

شریغصلا باب  زا  دیآ  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع يوب 

دراد ساّبع  رس  نماد  رب  هک  اریز 

تسا نیملاع  قلخ  هاگترایز  اج  نیا 

تسا نیسحلا  سأر  رئاز  رهطا  يارهز 

اج نیا  دراد  مغ  راخ  هک  نآ  اب 

اج نیا  دراد  رهاط  كاپ و  ياه  هلالآ 

نوعرس ربکا ، رس  مساق ، رس  ياپ 

اج نیا  دراد  رهاظم  نب  بیبح  سأر 

تسام مجنا  نامسآ  كاخ  نیا  رد  مثیم ) )

تسام مّود  يالبرک  اما  تسا  ماش 
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----------

رس هب  ات  اپ  زا  شتآ  متشگزاب 

رس هب  ات  اپ  زا  شتآ  متشگزاب 

رگد یحرش  مغ  ماش  زا  مهد  ات 

يدهاش مرآ  هّصق  نیا  رد  هک  هب 

يدعاس لهس  دننام  يدهاش 

روبع شماش  رد  داتفا  نوچ  لهس 

رورس قرغ  ار  قلخ  اج  نآ  دید 

رد ماب و  ات  اه  هچوک  زا  نایماش 

رس هب  رس  نیئآ  دنتسب  رهش 

نز درم و  ناوج  ریپ و  كدوک و 

نت هب  هدرک  ون  تخر  نادنخ  داش و 

دوب گنهآ  یتسم و  هداب و 

دوب رات  دوب و  صقر 
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دوب گنچ  و 

دوب داش  اه  لد  نادنخ و  اه  هرهچ 

دوب داب  كرابم  مدرم  بل  رب 

دیون نیا  دشاب  هچ  اتفگ  دوخ  شیپ 

دیع دنتفرگب  ماش  لها  هچ  زا 

درمریپ نیدنچ  قلخ  زا  رود  دید 

درد هودنا و  اب  هتسشنب  يا  هشوگ 

ناشهاگآ لد  رد  مغ  ناهج  کی 

ناشهآ نادنز  هنیس  نورد  رد 

هتخورفا مغ  ران  رد ، يا  تفگ 

هتخوس مغ  شتآ  رد  ناتناج 

تسیچز یتسم  يداش و  رورس و  نیا 

تسیا هزات  دیع  ماش  رد  ایئوگ 

رگجنوخ ریپ  دنچ  نآ ، باوج ، رد 

رصب زا  يراج  دیدرگ  ناشگشا 

بیکشان رارق و  یب  تریحز  ياک 

؟ بیرغ ای  یئانشآ  وگرب  شاف 

نیقی دشاب  انشآ  ممان  تفگ 

نیلسرملا متخ  باحصا  زا  مدوب 

تسیدمحا بح  زیربل  ما  هنیس 
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تسیدعاس لهس  تسا  لهس  نم  مان 

ور هچ  زا  لهس  يا  دنداد  شخساپ 

ورف دیان  نیمز  رب  نودرگ  خرچ 

برط يداش و  نشج و  رورس و  نیا 

بل هنشت  نیسح  لتق  رد  تسه 

ماحدزا زورما  دندرک  نایماش 

ماش هب  دیآ  نیسح  كاپ  رس  ات 

تسا بل  رب  يداش  گنهآ  ار  قلخ 

تسا بنیز  يارب  زا  وهایه  نیا 

دننز یم  فد  ین و  گنچ و  نایماش 

دننز یم  فک  نیدباعلا  نیز  رود 

تشذگرس زا  هآ  لد ، زا  زوس  ار  لهس 

تشگ تاعاس  هزاورد  دراو 

رت شیپ  دمآ  هتشگرس  نآ  هچ  ره 

رتشیب دش  یم  قلخ  ماحدزا 

تفاکش ار  اهرس  هزاورد  رد  ات 

هگ ان  دید 
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تفات دیشروخ  هدجیه 

دیجم نآرقز  هروس  هدجیه 

دیهش هدجه  قح  ریوصت  هدجیه 

یلجنم ین  رب  ياهرس  نآ  تشپ 

یلع نب  نیسح  راصنا  سأر 

يرس ین  كون  هب  اهرس  نآ  شیپ 

يرواد نسُح  دیشروخ  وگم ، رس 

دنک یم  توالح  قرغ  ار  ماش 

دنک یم  توالت  نآرق  ۀیآ 

نیع ود  ره  زا  دناشف  نوخ  درک و  هلان 

نیسح سأر  دوب  نیا  ياو  يا  تفگ 

هدشبل زا  ناشفرد  ین  رس  رب 

هدش بنیز  لمحم  نابیاس 

هلهله نآ  يداش و  نآ  رد  دید 

هلسلس نایم  رد  یئافطصم 

تسا ربمغیپ  ناوج  نیا  دوخ  اب  تفگ 

تسا رگید  نیسح  مراد  نامگ  هن ،

تسیلو مراچ  ار  قلخ  نیا  نم  ياو 

تسیلع نب  نیسح  نب  یلع  نیا 

هتخیمآ رابغاب  شیور  هام 
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هتخیر شیاپ  ود  ره  قاسز  نوخ 

ماما دزن  ات  تفر  تّقشم  اب 

مالس ربمغیپ  دنزرف  يا  تفگ 

يدمحا غاب  ورس  يا  یتّنم 

يدعاس لهس  هب  وگ  ار  تتجاح 

رز میس و  يراد  هک  رگ  الوم  تفگ 

رس هریخ  راد  هزین  رب  نک  لذب 

راد هزین  نیا  ارم  باب  رس  ات 

رانک اه  لمحم  نیب  زا  دروآ 

هایس لد  نایماش  مشچ  هکلب 

هاگن ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  دنک  مک 

----------

ماش رهش  لیوط  رحب 

ماش رهش  لیوط  رحب 

یهورگ مانشد و  هدنخ و  فک و  ماع و  ءالم  ماش و  رهش 

ۀماج نت  هب  گنس و  فک  هب  گنن و  خر  هب  ماب و  بل  هب 

گنرلگ
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دنراد همه  ییوگ  وت  گنت ، یلع  لآ  هر  دنتفرگ ،

رپ راداد ، نمشد  هدش  گنهآ ، مه  زاوآ و  مه  گنجرس ،

ِلد رازآ  هب  رارکردیح ، یلع - راتخم و  ربمغیپ  ۀنیک  زا 

نآ همطاف  رسپ  لتق  هب  دنتفرگ  دیع  همه  راهطا ، ترتع 

صقر و رد  همه  مدرم  یناغارچ و  رهش  هدش  راربا ، دّیس 

.ار ادهش  ماما  كاپ  رس  هزینرس  دننیبب  هک  يداش  یناوخلزغ و 

یکی هزین  رب  هک  دوب  ربخ  دوب ، ربخ  تاعاس  ةزاورد  ِرد 

گنس تبرض  زا  همه  يور  هب  دوب  رمق  داتفه  هدنزورف و  رهم 

رب ناور  هک  یبیرغ  ياهرس  هچ  دوب ، رثا  ریشمش  مد  و 

سابع رس  ارهز ، فسوی  رس  دوب ، رصب  کشا  ناشخُر 

هللادبع رس  رفعج ، رس  نوع و  رس  ربکا ، رس  مساق ، رس  روالد ،

نوج و ملسم و  رس  راصنا ، مشاه و  ینب  يابیز  رس  رغصا ، و 

ره هک  راصنا  رگد  ریهز و  ایحی و  هماغرض و  سباع و  بهو و 

ماما فارطا  رد  هناورپ  وچ  دوب ، ادخ  هجو  نامه  هزین  رس  هب  رس 

.ار ادخ  رکذ  یمه  تشاد  بل  هب  دوب  ادهش 

نز دندوب  هلولو  رد  هرسکی  لسر  لیخ  ادخ ، نوخ  رس  فارطا ، رد 

رد هرسکی  ادخ  سیماون  دندوب  هلهله  فک و  مرگ  همه  درم ، و 

، دوب یلزا  يادخ  نسح  ۀنیآ  همه  درم  طقف  دندوب ، هلسلس 

نبا یلع  دوب ، یلج  راونا  لعشم  وا  ةرهچ  خر و  هب  شرابغ 

تشاد لغ  ۀقلح  لگ  ۀخاش  ضوع  ندرگ  هب  دوب  یلع  نبا  نیسح 
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وگب نوگلگ و  ۀمکچ  وگم  هن ، نوگلگ  ۀمکچ  یکی  تشاد  اپب 

ز نوخ ، زا  يا  هدرپ 
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گنس زا  شرس  رب  هعماج و  لغ  تاحارج 

فسوی خر  هب  شمشچ  تشاد و  ادخ  رکذ  شبل  دوب ، ناشن 

ود لوسر  راسخر  لگ  رس ، نآ  رد  دید  یم  هک  دوب  نارگن  ارهز 

.ار ارس 

، لهس ناور  دیدرگ  هلحرم ، نآ  ّتیعمج و  ۀمجه  نآ  رد 

دید یم  هلسلس  نآ  رد  هک  شمالس  داد  بدا  هب  شیوس  هب 

سپ شماما ، دزن  هدش  لاد  وا ، تماق  ِفلا  شماقم ، يادنلب 

، تیاده كالفا  هم  تیالو ، جرُد  ِرهگ  يا  دومن  ضرع  نآ  زا 

، ملوسر راصنا  ةرمُز  زا  هک  لهس  نآ  منم  تیادف ، هب  ملاع  همه 

ینک رگ  دوش  هچ  ملوتب ، يارهز  ترتع  یتسود  زا  رپ  هک 

رسپ رب  منک  داش  ار  همطاف ، ناتردام ، لد  هک  ملوبق  فطل  زا 

هدمآ يا  هک  راربا ، هش  خساپ  هب  تفگ  منک ، دادما  همطاف 

دوز هدب  رانید ، مهرد و  ار  وت  تسه  رگا  رای ، یلع  لآ  رب 

ارهز فسوی  رس  تسه  وا  ةزین  رب  هک  راّدغ ، رفاک  نیا  هب 

، راکمتس موق  نیا  هک  رود ، یلع  تخد  رب  رود و  زا  دوش 

.ار ام  ۀمع  دننکن  اشامت 

فعش و دجو و  ّتیعمج و  ۀمجه  زا  رپ  دوب  اه  هچوک 

فرش و زا  رود  هدش  نادرم  تفع و  نانز  نیب  هن  ترشع و 

رب و رد  ون  ۀماج  یسب  کیربت ، همه  بل  رب  تریغ و 

کی هب  دندیسر ، مالسا  ربمغیپ  ۀناحیر  رس  اب  نانزدنخبل 
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نمشد همه  دندوهی ، موق  همه  هچوک  نیا  هک  هچوک 

، داد ادن  هظحل  نآ  رد  دندوب  همطاف  یلع و  لآ  ربمغیپ 

! دوهی موق  ایا  هک  يدانم 
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رس يداش ، ۀماگنه  هدمآ 

ره امش ، تسد  متس  گنس  ین ، رس  رب  یلع  دنزرف 

هب دیزیرب  دیصقرب ، دیدنخب و  دییوگب ، دیناوت ، هچ 

دوخ دای  نونک  دیرآ  رتسکاخ و  همه  بنیز ، رس  قرف 

دیزی نامرف ز  ردیح و  زا  دوخ  داد  همه  دیریگ  ربیخ و  زا 

.ار امش  تسا  هدرک  همطاف  ینب  رازآ  هب  رومأم  هدمآ 

بل هب  یهورگ  دندینش ، مکح  نیا  وچ  هشیپ  متس  نادوهی 

هدبرع همه  دندیود  هچوک  يوس  هب  یهورگ  دنتسشن و  ماب 

، دندید وچ  هزین  رس  هب  ارهز  فسوی  رس  دندیشک ، هناتسم 

هب دنتفرگ ، گنت  یسب  راک  یبن  دالوا  هب  دنتفرگ و  گنج  هر 

ماب بل  زا  نانز  دنتفرگ ، گنچ  فک  هب  دنتفرگ ، گنن  لد ،

شتآ همه  مانشد  هب  دندناشف  كاشاخ  رتسکاخ و  شتآ و 

دندناوخ هیثرم »  » ضوع هنارت » ، » دندناشن شیوخ  رگج  ضغب 

رون رس  هب  شهاگن  ماب  زا  يا  هیدوهی  هک  میوگب ، دیراذگب ، ار  ادخ 

ادخ رکذ  دَروخ و  یم  مه  هب  شاه  بل  هک  داتفا  همطاف  لد 

لوسر دنزرف  بل  رب  نانچ  گنس  یکی  تفرْگب  دیوگ و 

مه هب  تخیر  نیمز ، داتفیب  هزین  زا  رس  هک  دز  ارس  ود 

.ار امس  ضرا و 

مرش یب  رکون  لدگنس و  نم  همه  نیا  هدش  هچ  میوگب  هچ 

هک هآ  ابجع  میان  هب  تسا  ناج  ۀلعش  منک ؟ هچ  میایح  و 
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هد هب  هدنام  مهگن  مدیزی ، رصق  رد  تشپ  نامه  راگنا 

دنتسکشب ار  ناشتمرح  همه  دنتسب و  هلسلس  کی  هب  هک  نت 

، رگید رس  بنیز ، يوزاب  رب  هلسلس  نآ  ِرس  کی  دَوب  و 

رسپ تسد  هب  هتسب  شهرگ 
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، داجس ترضح  ادخ ، نوخ 

شرس هب  دتفیب  ياپ  زا  یکدوک  رگم  دندوشگ ، مشچ  همه 

، شدننزب یلیس  ین و  بعک  هب  دنزیرب و  دادیب ، هر  زا 

تسد منک ؟ هچ  میوگب ؟ هچ  ....شدنلب  رهم  هر  سک ز  دنکن 

.ار اپ  هداتفا ز  مثیم »  » دنک وفع  ادخ  تسین ، مدوخ 

----------

یتسشن رگا  رورغ  تخت  رب 

یتسشن رگا  رورغ  تخت  رب 

یتسپ دیزی  يا  مسق ! هللااب 

دیوگ تسوت  تسد  هب  هک  یبوچ 

؟ یتسکش ار  نیسح  نادند 

تتسد هب  دوب  شهگن  ارهز 

یتسد رادب  دنکش  تتسد 

دمحا هاگ  هسوب  وت و  بوچ 

یتسم هک  نزب ! ینزب  دیاب 

يدیرب ام  دیما  لخن  مه 

یتسسگ ام  ناج  ۀتشر  مه 

زیمآرفک رعش  همه  نیا  اب 

یتسرپ یم  هک  هدش  مولعم 

ییایبنا لک  لتاق  وت 
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یتسه هک  تمیوگب  هک  ونشب 

داتفا بنیز  هب  تهگن  رس ، يا 

؟ یتسب شیوخ  مشچ  ود  هک  دش  نوچ 

تسا تشت  نایم  ترس  دنچره 

یتسشن ملد  رد  هن ! تشت  رد 

!« مثیم  » زوسب نورد  زوس  اب 

یتسا رس  نیا  يارس  هیثرم 

تسا ناتسلگ  ما  هناریو 

تسا نابرد  لییربج ، ارم  سدق  میرح 

تسا ناگرزب  ۀلبق  نم  کچوک  رازم 

میور هم  رب  تس  یهایس  ربا  هچرگا 

تسا ناراب  هراتس  مرازم  هدید  کشا  ز 

هدیدرگ هیآ  هیآ  منت  هنایزات  ز 

تسا نآرق  هیبش  مکاپ  رکیپ  هک  نانچ 

دمآ مندید  رهب  ردپ  هک  یبش  نآ  زا 

تسا ناتسلگ  ما  هناریو  نماد  زونه 

مردقلاهلیل ياناوخ  ۀفیحص  نآ  نم 

تسا ناهنپ  هشیمه  مردق  همطاف  وچمه  هک 

زونه هنرگو  مقتنم  دنک  روهظ  رگم 
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تسا ناشیرپ  میوسیگ  دوب ، دوبک  مخر 

نم تبرغ  رهب  دییرگب  هرامه  الا !

تسا نایرگ  زونه  يدهم  ترضح  مشچ  هک 

دش یم  نوخ  هنایزات  رگج  نم  کشا  هب 

تسا ناملسم  كرتخد  نیا  هک  تفگن  یکی 

ارم زونه  هتشذگب و  هدص  هدراهچ 

تسا ناماد  يور  هب  اباب  ةدیرب  رس 

تسام لد  ۀلعش  ز  مثیم »  » لد ةرارش 

تسا نازورف  شتآ  نوچ  همه  وا  مظن  هک 

----------

یتسشن رگا  رورغ  تخت  رب 

یتسشن رگا  رورغ  تخت  رب 

یتسپ دیزی  يا  مسق ! هللااب 

دیوگ تسوت  تسد  هب  هک  یبوچ 

؟ یتسکش ار  نیسح  نادند 

تتسد هب  دوب  شهگن  ارهز 

یتسد رادب  دنکش  تتسد 

دمحا هاگ  هسوب  وت و  بوچ 

یتسم هک  نزب ! ینزب  دیاب 

يدیرب ام  دیما  لخن  مه 
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یتسسگ ام  ناج  ۀتشر  مه 

زیمآرفک رعش  همه  نیا  اب 

یتسرپ یم  هک  هدش  مولعم 

ییایبنا لک  لتاق  وت 

یتسه هک  تمیوگب  هک  ونشب 

داتفا بنیز  هب  تهگن  رس ، يا 

؟ یتسب شیوخ  مشچ  ود  هک  دش  نوچ 

تسا تشت  نایم  ترس  دنچره 

یتسشن ملد  رد  هن ! تشت  رد 

!« مثیم  » زوسب نورد  زوس  اب 

یتسا رس  نیا  يارس  هیثرم 

تسا ناتسلگ  ما  هناریو 

اجنیا تسا  ماب  بل  گنس  یناشیپ و 

اجنیا تسا  ماب  بل  گنس  یناشیپ و 

اجنیا تسا  مانشد  کیربت و  فک و  صقر و 

هدیرب ياهرس  رهش  تراسا ، رهش 

اجنیا تسا  ماش  هیس ؛ اداب  بش  وچ  شزور 

تسا بابر  زاس و  ین و  گنچ و  فد و  وس  کی 

تسا باتفآ  هدجه  هزین  كون  هب  وس  کی 

****
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نآرق ياوآ  اه  هزین  كون  دزیخ ز 

نآرق يامیس  رتسکاخ و  نم ! ياو  يا 

منیبن ات  ددرگ  روک  ممشچ  شاک  يا 

نآرق يامیس  زا  دزیر  نوخ  ین  يالاب 

کشخ ۀبوچ  ناسب  مه  رب  دروخ  اه  بل 

کشم يوب  درآ  میسن  شنینوخ  فلز  زا 

****

تسا نیلسرملاریخ  مشچ  غارچ و  رس  نیا 

تسا نینمؤملاریما  يور  ۀنییآ 

دّمحم ياه  بل  ياج  شیاج  ياج  رب 

تسا نیملاعلا  بر  رکذ  شفرح  فرح  رد 
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رس نیا  تساروشاع  زورفا  ناهج  رهم 

رس نیا  تسارهز  نماد  يور  ِنآرق 

****

لسوت وا  رب  دروآ  دیشروخ  هک  یهام 

لغ شندرگ  رب  هر ، درگ  شیور  رهِم  رب 

شیاپ قاس  زا  ندرگ و  زا  دکچ  یم  نوخ 

لگ هلال و  ياج  ماب ، زا  شدیآ  گنس 

دوب شلکشم  نارازه  دوب و  اشگ  لکشم 

دوب شلد  مخز  مهرم  اه  نابز  مخز 

****

هتسشن نایرع  ۀقان  يور  دیشروخ ،

هتسب تسد  وا  بوک ، ياپ  شرود  هب  نمشد 

دیسرپن وا  زا  ماش  رازاب  رس  رب  سک 

؟ هتسکش تقرف  ارچ  ارهز  فسوی  يا 

ارهز دنزرف  رس  منیب  یم  راگنا 

ار وا  دنیب  یم  دیرگ و  یم  ین  كون  رب 

****

؟ اجنیا تساروشاع  يارحص  ای  تسا  ماش 

؟ اجنیا تساربک  رشحم  زور  حبص  ای 

؟ رس نیا  ياپ  يداش  دنچ  ات  نایماش  يا 
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اجنیا تسارهز  شردام  وک !؟ ایح  مرش و 

دیزیرن رذآ  هتخوس  ياه  گرب  رب 

دیزیرن رتسکاخ  تسا ؛ رون  ةروس  نیا 

****

؟ دیدنبب نییآ  ار  شیوخ  رهش  هتفگ  یک 

دیدنسپ ربمغیپ  لآ  رب  متس  روج و 

هدید يراج ز  ناتکشا  ياج  هب  نوخ  يا 

دیدنخب يربک  بنیز  کشا  هب  رتمک 

تسا نیعود  رد  نوخ  ار  مالسا  ربمغیپ 

تسا نیسح  سأر  نیا  رخآ  هچ !؟ زا  کیربت 

****

درابب نوخ  اه  نامسآ  مامت  زا  شاک 

درآرب شتآ  نیمز  لد ، زا  سفن  ياج 

هفیقس ضغب  هنیک و  ناثراو  يا 

درادن یلیس  تقاط  هلاس  هس  لفط 

دش رتشین  اهرگج  رب  اه  نابز  مخز 

دش رتشیب  مه  البرک  زا  ماش  دادیب 

----------

هدیرب رس  متس و  بوچ 

متس بوچ 
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هدیرب رس  و 

هدید هدیدن  مسق  هللاو 

بوچ ینز  یم  هک  یبل  لعل  نیا 

هدیکم شمرکا  ربمغیپ 

شگنس تسا  هدز  ین  رس  سک  ره 

هدینش يو  ناهد  نآرق ز 

تشط نیا  ياپ  هک  نزب  هتسهآ 

هدیرپ همطاف  خر  زا  گنر 

رس نیا  رود  هک  نزب  هتسهآ 

هدیمخ یفطصم  دق  ِورس 

دنداتسیا هک  نزب  هتسهآ 

هدیدغاد ریسا  تشم  کی 

ار شا  هنیس  هک  نزب  هتسهآ 

هدیرد نانس »  » نانس برض  زا 

گنس هدز  افج  زا  شنمشد  مه 

هدیرب افق  زا  شلتاق  مه 

نوخ هتسیرگ  مسق  هللاو 

هدیسر ولگ  نیا  رب  هک  یغیت 

کشخ هبوچ  ود  شطع  بل ز  مه 

هدیکچ هدید  زا  لد  نوخ  مه 
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یم سلجم  رانک  هدید  یک 

هدیشک نوخ  كاخ و  هب  ِنآرق 

هسوب هتفرگ  شرس  مخز ، زا 

هدیزو شتروص  هب  هک  يداب 

تسا نیسح  ِمغ  ِررش  مثیم » »

هدیمد ترکیپ  هب  هک  یحور 

----------

هدیرب رس  متس و  بوچ 

هدیرب رس  متس و  بوچ 

هدید هدیدن  مسق  هللاو 

بوچ ینز  یم  هک  یبل  لعل  نیا 

هدیکم شمرکا  ربمغیپ 

شگنس تسا  هدز  ین  رس  سک  ره 

هدینش يو  ناهد  نآرق ز 

تشط نیا  ياپ  هک  نزب  هتسهآ 

هدیرپ همطاف  خر  زا  گنر 

رس نیا  رود  هک  نزب  هتسهآ 

هدیمخ یفطصم  دق  ِورس 
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دنداتسیا هک  نزب  هتسهآ 

هدیدغاد ریسا  تشم  کی 

ار شا  هنیس  هک  نزب  هتسهآ 

هدیرد نانس »  » نانس برض  زا 

گنس هدز  افج  زا  شنمشد  مه 

هدیرب افق  زا  شلتاق  مه 

نوخ هتسیرگ  مسق  هللاو 

هدیسر ولگ  نیا  رب  هک  یغیت 

کشخ هبوچ  ود  شطع  بل ز  مه 

هدیکچ هدید  زا  لد  نوخ  مه 

یم سلجم  رانک  هدید  یک 

هدیشک نوخ  كاخ و  هب  ِنآرق 

هسوب هتفرگ  شرس  مخز ، زا 

هدیزو شتروص  هب  هک  يداب 

تسا نیسح  ِمغ  ِررش  مثیم » »

هدیمد ترکیپ  هب  هک  یحور 

----------

نم رب  ياو  بانط ؟ اروح و 

نم رب  ياو  بانط ؟ اروح و 

نم رب  ياو  بارش ؟ نآرق و 
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يزینک ربمیپ و  سومان 

نم رب  ياو  بارخ ؟ ماش  رد 

رتخد دنچ  هاگن  شیپ  رد 

نم رب  ياو  باب ؟ بل  بوچ و 

گنس تبرض  هام و  یناشیپ 

نم رب  ياو  باضخ ؟ دیشروخ و 

----------

نم رب  ياو  بانط ؟ اروح و 

نم رب  ياو  بانط ؟ اروح و 

نم رب  ياو  بارش ؟ نآرق و 

يزینک ربمیپ و  سومان 

نم رب  ياو  بارخ ؟ ماش  رد 

رتخد دنچ  هاگن  شیپ  رد 

نم رب  ياو  باب ؟ بل  بوچ و 

گنس تبرض  هام و  یناشیپ 

نم رب  ياو  باضخ ؟ دیشروخ و 

هدیدن سک  بارش ، مزب  رد 

نم رب  ياو  بالگ ، دنزیر 

مه اب  هتسکشرپ ، ریاط  هد 

نم رب  ياو  بانط ، هب  هتسب 
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خر رب  هدیشْکنوخ  هب  يوسیگ 

نم رب  ياو  باجح ، هدیدرگ 

نآرق هب  دهد  یسک  هدید  یک 

نم رب  ياو  باوج ، بوچ  اب 

بنیز بلق  بارش  مزب  رد 

نم رب  ياو  بابک ، هدیدرگ 

تسد فک  زا  هنیکس  هدیشوپ 

نم رب  ياو  باقن ، هرهچ  رب 

مثیم تیب  لها  هب  ملظ  دش 

نم رب  ياو  باسح ، ّدح و  یب 

----------

يدعاس لهس  ناتساد 

يدعاس لهس  ناتساد 

رس هب  ات  اپ  زا  شتآ  متشگزاب 

رگد یحرش  مغ  ماش  زا  مهد  ات 

يدهاش مرآ  هّصق  نیا  رد  هک  هب 

يدعاس لهس  دننام  يدهاش 

روبع شماش  رد  داتفا  نوچ  لهس 

رورس قرغ  ار  قلخ  اج  نآ  دید 

رد ماب و  ات  اه  هچوک  زا  نایماش 
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رس هب  رس  نیئآ  دنتسب  رهش 

نز درم و  ناوج  ریپ و  كدوک و 

نت هب  هدرک  ون  تخر  نادنخ  داش و 

دوب گنهآ  یتسم و  هداب و 

دوب گنچ  دوب و  رات  دوب و  صقر 

اه لد  نادنخ و  اه  هرهچ 
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دوب داش 

دوب داب  كرابم  مدرم  بل  رب 

دیون نیا  دشاب  هچ  اتفگ  دوخ  شیپ 

دیع دنتفرگب  ماش  لها  هچ  زا 

درمریپ نیدنچ  قلخ  زا  رود  دید 

درد هودنا و  اب  هتسشنب  يا  هشوگ 

ناشهاگآ لد  رد  مغ  ناهج  کی 

ناشهآ نادنز  هنیس  نورد  رد 

هتخورفا مغ  ران  رد ، يا  تفگ 

هتخوس مغ  شتآ  رد  ناتناج 

تسیچز یتسم  يداش و  رورس و  نیا 

تسیا هزات  دیع  ماش  رد  ایئوگ 

رگجنوخ ریپ  دنچ  نآ ، باوج ، رد 

رصب زا  يراج  دیدرگ  ناشگشا 

بیکشان رارق و  یب  تریحز  ياک 

؟ بیرغ ای  یئانشآ  وگرب  شاف 

نیقی دشاب  انشآ  ممان  تفگ 

نیلسرملا متخ  باحصا  زا  مدوب 

تسیدمحا بح  زیربل  ما  هنیس 

تسیدعاس لهس  تسا  لهس  نم  مان 
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ور هچ  زا  لهس  يا  دنداد  شخساپ 

ورف دیان  نیمز  رب  نودرگ  خرچ 

برط يداش و  نشج و  رورس و  نیا 

بل هنشت  نیسح  لتق  رد  تسه 

ماحدزا زورما  دندرک  نایماش 

ماش هب  دیآ  نیسح  كاپ  رس  ات 

تسا بل  رب  يداش  گنهآ  ار  قلخ 

تسا بنیز  يارب  زا  وهایه  نیا 

دننز یم  فد  ین و  گنچ و  نایماش 

دننز یم  فک  نیدباعلا  نیز  رود 

تشذگرس زا  هآ  لد ، زا  زوس  ار  لهس 

تشگ تاعاس  هزاورد  دراو 

رت شیپ  دمآ  هتشگرس  نآ  هچ  ره 

رتشیب دش  یم  قلخ  ماحدزا 

تفاکش ار  اهرس  هزاورد  رد  ات 

تفات دیشروخ  هدجیه  هگ  ان  دید 

دیجم نآرقز  هروس  هدجیه 

هدجیه
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دیهش هدجه  قح  ریوصت 

یلجنم ین  رب  ياهرس  نآ  تشپ 

یلع نب  نیسح  راصنا  سأر 

يرس ین  كون  هب  اهرس  نآ  شیپ 

يرواد نسُح  دیشروخ  وگم ، رس 

دنک یم  توالح  قرغ  ار  ماش 

دنک یم  توالت  نآرق  ۀیآ 

نیع ود  ره  زا  دناشف  نوخ  درک و  هلان 

نیسح سأر  دوب  نیا  ياو  يا  تفگ 

هدشبل زا  ناشفرد  ین  رس  رب 

هدش بنیز  لمحم  نابیاس 

هلهله نآ  يداش و  نآ  رد  دید 

هلسلس نایم  رد  یئافطصم 

تسا ربمغیپ  ناوج  نیا  دوخ  اب  تفگ 

تسا رگید  نیسح  مراد  نامگ  هن ،

تسیلو مراچ  ار  قلخ  نیا  نم  ياو 

تسیلع نب  نیسح  نب  یلع  نیا 

هتخیمآ رابغاب  شیور  هام 

هتخیر شیاپ  ود  ره  قاسز  نوخ 

ماما دزن  ات  تفر  تّقشم  اب 
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مالس ربمغیپ  دنزرف  يا  تفگ 

يدمحا غاب  ورس  يا  یتّنم 

يدعاس لهس  هب  وگ  ار  تتجاح 

رز میس و  يراد  هک  رگ  الوم  تفگ 

رس هریخ  راد  هزین  رب  نک  لذب 

راد هزین  نیا  ارم  باب  رس  ات 

رانک اه  لمحم  نیب  زا  دروآ 

هایس لد  نایماش  مشچ  هکلب 

هاگن ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  دنک  مک 

----------

اجک نازخ  تسد  یلیس  سای و  راسخر 

اجک نازخ  تسد  یلیس  سای و  راسخر 

اجک ناور  ورس  تماق  نامک و  ّدق 

دیزی سلجم  مغ و  ماش  لوسر و  لآ 

اجک نامز  ماما  سأر  بارش و  مزب 

تشون یمن  ات  ملق  تسکش  یم  شاک  يا 

تشط اجک و  نآرق 
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اجک نارزیخ  رز و 

دیهد ادن  ارهز  يرارُذ  يا  دیزیخ 

اجک نامرحمان  سلجم  اجک و  بنیز 

رفنکی دیسرپن  دیزی  سلجم  رد 

اجک نابز  مخز  همهنیا  غاد و  داتفه 

نیسح ادخ  لوسر  طبس  دوبن  مریگ 

اجک نامهیم  بل  اجک و  افج  بوچ 

نم ياو  هآ  نایخزود  اجک و  اروح 

اجک نامسیر  کی  هتشرف و  هد  يوزاب 

دیونشب داّجس  دّیس  ياه  مخز  زا 

اجک ناهج  ناج  رکیپ  مصخ و  ریجنز 

فطل باب  دییاشگن  رگ  تیبلها  يا 

اجک ناتسآ  نیا  رد  زا  میرب  ور  ام 

هانگ ترثک  نادب  هنر  تسامش و  زا  ضیف 

اجک نایب  زوس  همهنیا  اجک و  مثیم » »

----------

اجک نازخ  تسد  یلیس  سای و  راسخر 

اجک نازخ  تسد  یلیس  سای و  راسخر 

اجک ناور  ورس  تماق  نامک و  ّدق 

دیزی سلجم  مغ و  ماش  لوسر و  لآ 
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اجک نامز  ماما  سأر  بارش و  مزب 

تشون یمن  ات  ملق  تسکش  یم  شاک  يا 

اجک نارزیخ  رز و  تشط  اجک و  نآرق 

دیهد ادن  ارهز  يرارُذ  يا  دیزیخ 

اجک نامرحمان  سلجم  اجک و  بنیز 

رفنکی دیسرپن  دیزی  سلجم  رد 

اجک نابز  مخز  همهنیا  غاد و  داتفه 

نیسح ادخ  لوسر  طبس  دوبن  مریگ 

اجک نامهیم  بل  اجک و  افج  بوچ 

نم ياو  هآ  نایخزود  اجک و  اروح 

اجک نامسیر  کی  هتشرف و  هد  يوزاب 

دیونشب داّجس  دّیس  ياه  مخز  زا 

اجک ناهج  ناج  رکیپ  مصخ و  ریجنز 

فطل باب  دییاشگن  رگ  تیبلها  يا 

اجک ناتسآ  نیا  رد  زا  میرب  ور  ام 
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هانگ ترثک  نادب  هنر  تسامش و  زا  ضیف 

اجک نایب  زوس  همهنیا  اجک و  مثیم » »

----------

دوبن یناملظ  ماش  زج  ناتماش  رد  ام  زور 

دوبن یناملظ  ماش  زج  ناتماش  رد  ام  زور 

دوبن ینامهم  مسر  نیا  ماش  رهش  نانز  يا 

ماب يالاب  زا  مهنآ  ناملسم  ناراب  گنس 

دوبن ینارصن  قح  رد  اور  هللااب  متس  نیا 

لوسر دنزرف  سأر  رانک  رد  یبوکیاپ 

دوبن یناملسم  نییآ  زاس  ياون  اب 

امش رب  نیرفن  ماش  نانز  يا  میتفر  هک  ام 

دوبن ینآرق  توص  يازس  نتفگ  ازسان 

لگ هتسد  هدفه  دندروآ  نم  رب  ناتاهدرم 

دوبن ینارون  ياهرس  نآ  ریغ  لگ  هتسد 

دیتخیر ام  رس  رب  شتآ  ماش ، نانز  يا 

دوبن یناسنا  يوخ  قلُخ و  هّرذ  کی  امش  رد 

رادغاد یتشم  فارطا  رد  ماش ، نانز  يا 

دوبن یناشفا  تسد  صقر و  ّیلاحشوخ و  ياج 

ام میدوب  یجراخ  مریگ  ماش ، نانز  يا 

دوبن ینادنز  هناریو  هشوگ  مه  یجراخ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3981 

http://www.ghaemiyeh.com


دش نفد  بش  لد  ناریو ، هشوگ  رد  ام  لفط 

دوبن یناهنپ  ّرس  نآ  زا  هاگآ  سکچیه 

لوسر لآ  رب  دشاب  دهاش  هعیش  کشرس  يا 

دوبن یناوخ  تیثرم  حدم و  ریغ  مثیم »  » راک

----------

دوب ماش  زا  رت  هریت  الب  ماش 

دوب ماش  زا  رت  هریت  الب  ماش 

دوب ماع  ِءالم  لوسر و  لآ 

دوب مانشد  فک و  صقر و  هدنخ و 

دوب ماب  بل  گنس  رس و  قرف 

ادخریش ترتع  هلسلس و 

ادج نت  زا  رس  زاجح و  توص 

****

گنچ رامضم و  طبرب و  ین و  رات و 

گنچ گنچ  نالد  هنییآ  هنیس 

گنر هتشگ  نوخ  دنوادخ ز  يور 

، رگج مخز  نابز ، مخز 
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گنس مخز 

دوب هتشگرس  ِریاط  ره  هب  هلمح 

دوب هتشگ  رپس  همولظم  بنیز 

الب طیحم  تسا  هچوک  هب  هچوک 

التبا رد  همه  دّمحم  لآ 

البرک زا  رت  تخس  هدش  ماش 

الص نیا  فرط  راچ  زا  دسر  یم 

تسا یچراج  یلد  گنس  یهیسور 

تسا یجراخ  کی  رس  نیا  دنز  راج 

****

هدش ناغارچ  ماش  ازع  لها 

هدش نادیهش  ِسأر  نآ  لعشم 

هدش نآرق  هولج  زا  رپ  رهش 

هدش نامهم  ِرس  راثن  گنس 

دننز یم  ار  همطاف  هنیکس و 

دننز یم  ار  همه  میوگب ، شاف 

****

داتفوا نیرب  شرع  رد  هلزلز 

داتفوا نیبم  تایآ  هب  هلعش 

داتفوا نیز  هک ز  شکاپ  نت  نوچ 
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داتفوا نیمز  هب  ین  رس  رس ز 

دز گنچ  ناهج  ود  شلبح  هب  هکنآ 

دز گنس  وا  ِرس  رب  ینزریپ 

****

دوب سانلا  فرشا  لآ  هب  هلمح 

دوب ساسحا  هن  محر  فرش و  هن 

دوب سای  لگ  ياج  الب  گنس 

دوب سابع  ِرس  هزین  رس  رب 

دندز یم  رگج  هب  یپایپ  مخز 

دندز یم  رمق  صرق  نآ  رب  گنس 

****

نم ياپارس  تخوس  مغ  شتآ  ز 

نم ياضعا  هلعش ز  دنز  هلان 

نم ياو  نم و  ياو  نم و  ياو 

! نم يالوم  هیرگ  ین و  زاس و 

فد گنچ و 
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؟ اجک نایرگ  هدید  و 

؟ اجک نآرق  هیآ  یم و  مزب 

اهراخ مرگج  رد  ورف  هتفر 

اهراب ملد  هراپ  دوش  شاک 

اهرازاب ربمغیپ و  ترتع 

اهرازآ هدمآ  ناشرس  رب 

؟ اجک ارحص  شتآ  اجک  هلال 

؟ اجک ارهز  فسوی  اجک  ماش 

****

تسا مغ  قوف  هک  زوسناج  مغ  نیا 

تسا ملاع  لد  هب  يران  هلعش 

تسا مثیم »  » رگج نآ  زا  هتخوس 

تسا مک  شیارب  دنیرگب  هچ  ره 

تسالو لها  دیس  نخس  نیا 

تسالبرک زا  رت  تخس  الب  ماش 

----------

دینزن ام  رگج  مخز  هب  هدنخ  نایماش 

دینزن ام  رگج  مخز  هب  هدنخ  نایماش 

دینزن ارهز  ۀیّرذ  ۀلان  اب  زاس 

دیدز هزین  رس  هب  ار  ادخ  نادرم  رس 
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دینزن اهنز  هب  گنس  رگد  دیشاب  درم 

دیدز گنس  رگا  رازاب  رس  رب  نانز  هب 

دینزن اباب  رس  رانک  هب  ار  نارتخد 

دنداتِسا امش  عمج  رد  همطاف  یلع و 

دینزن ار  ام  همطاف  یلع و  مشچ  شیپ 

دیدز ریجنز  لغ و  رد  دوب  هک  يریسا  هب 

دینزن ارحص  هب  تسا  هدیود  هک  یمیتی  هب 

دینکن بنیز  لمحم  ولج  يداش  صقر 

دینزن اپ  نیمز  هب  هدیرب  رس  ياپ 

مینک هیرگ  ادهش  يارب  دیراذگب 

دینزن ام  ۀتخوس  لد  غاد  رب  هدنخ 

تسا سب  راویدو  رد  نیب  همطاف  نتشک 

دینزن يربک  بنیز  نت  هب  هنایزات 

دیا هدمآ  نیسح  كاپ  رس  ياشامت  هب 

دینزن اشامت  ماگنه  هب  تسد  ردقنیا 

ار هتخوس  لد  مثیم »  » نخس
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دینک شوگ 

دینزن الوم  ۀناخ  رد  ریغ  ناتسود 

----------

دینک رتمک  هلهله  مرادغاد ، نم  نایماش !

دینک رتمک  هلهله  مرادغاد ، نم  نایماش !

دینک رواب  مربمغیپ  هداز ي  هن ! یجراخ 

تسین بوخ  ارهز  دنزرف  رس  ِياپ  ندز  فک 

دینک ربمغیپ  تخد  زا  ایح  ناناملسمان !

؟ دینز یم  ممشچ  شیپ  ار  ما  همع  یمرج  هچ  اب 

دینک ردیح  زا  مرش  هن  همطاف ، زا  ایح  هن 

بابر مشچ  زا  کشا  يراج  ریش  ياج  هتشگ 

دینک ردام  نابرهم  نآ  اب  هیرگ  هدنخ ، ياج 

تساور ایآ  مربمغیپ ، هداز ي  منامهیم ،

؟ دینک رتسکاخ  كاخ و  مراثن  لگ ، رطع  ياج 

ین يالاب  رب  تسارهز  هناحیر ي  رس  نیا 

دینک رس  نیا  زا  لابقتسا  هدنخ  اب  ور  هچ  زا 

تسد هب  لگ  ياج  دیتفرگب  گنس  هچوک  هچوک 

دینک ربکا  یلع  حورجم  قرف  راثن  ات 

زاب دیدیدنخ  دیدید و  ارم  ریجنز  مخز 

دینک رتمک  ما  همع  کشا  ياپ  ینامداش 
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تساور یِک  مدرم ! �درمان  يا  تسام  اب  همطاف 

؟ دینک رهطا  هقیدص ي  هیرگ ي  ياپ  صقر 

تیب لها  ام  مغ  رد  مثیم  رعش  اب  نایعیش 

دینک رذآ  رپ  هنیس  نوخ ، زا  زیربل  ار  هدید 

----------

ییاغوغ تسا  هدرک  اپب  تنآرق  توص  اتفگش !

ییاغوغ تسا  هدرک  اپب  تنآرق  توص  اتفگش !

ییابیز ياه  نادند  هچ  تشخب ، ناج  ياه  بل  یهز 

هدیکشخ کشخ ، بوچ  ود  دننام  تاه  بل  ارچ 

؟ ییایرد تشت ، نایم  تمشچ  زا  تس  يراج  هک  وت 

نآرق نارزیخ  بوچ  ریز  رد  ینک  یم  توالت 

ییایحی راگنا  تمنیب ؛ یم  رز  تشت  نایم 

؟ ینارون ردق  نیا  يرتسکاخ  یتروص  هدید  هک 

وت
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ییاه لد  مشچ  غارچ و  تنینوخ  راسخر  اب 

تیور ۀنییآ  رب  دوب  مک  اه  گنس  نآ  رگم 

ییالاعت قح  رکش  مرگرس  مه  بوچ  ریز  هک 

نایفسوبا روپ  ار  وت  نادند  بوچ ، زا  تسکش 

ییارهز دنزرف  ردیح و  لجن  هک  نیا  مرج  هب 

رگید تندناوخ  نآرق  بوچ ، ریز  تسین  يزاین 

ییاهاط يرون و  یناقرف و  ینیسای و  دوخ  وت 

رز تشت  هچ  ین  كون  هچ  خبطم  زا  هچ  رید و  زا  هچ 

ییارآ ملاع  باتفآ  یباتب  اجره  زا  وت 

یتسا نامسآ  باتفآ  مه  ین  يالاب  رد  وت 

ییامرف مکح  ملاع  ود  رب  مه  نارزیخ  ریز  وت 

« مثیم  » دنک یم  يزارفرس  اه  نامسآ  ماب  هب 

ییاپ یهن  نداد  ناج  ماگنه  شا  هدید  رب  رگا 

----------

ییاغوغ تسا  هدرک  اپب  تنآرق  توص  اتفگش !

ییاغوغ تسا  هدرک  اپب  تنآرق  توص  اتفگش !

ییابیز ياه  نادند  هچ  تشخب ، ناج  ياه  بل  یهز 

هدیکشخ کشخ ، بوچ  ود  دننام  تاه  بل  ارچ 

؟ ییایرد تشت ، نایم  تمشچ  زا  تس  يراج  هک  وت 

نآرق نارزیخ  بوچ  ریز  رد  ینک  یم  توالت 
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ییایحی راگنا  تمنیب ؛ یم  رز  تشت  نایم 

؟ ینارون ردق  نیا  يرتسکاخ  یتروص  هدید  هک 

ییاه لد  مشچ  غارچ و  تنینوخ  راسخر  اب  وت 

تیور ۀنییآ  رب  دوب  مک  اه  گنس  نآ  رگم 

ییالاعت قح  رکش  مرگرس  مه  بوچ  ریز  هک 

نایفسوبا روپ  ار  وت  نادند  بوچ ، زا  تسکش 

ییارهز دنزرف  ردیح و  لجن  هک  نیا  مرج  هب 

رگید تندناوخ  نآرق  بوچ ، ریز  تسین  يزاین 

ییاهاط يرون و  یناقرف و  ینیسای و  دوخ  وت 

رز تشت  هچ  ین  كون  هچ  خبطم  زا  هچ  رید و  زا  هچ 

زا وت 
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ییارآ ملاع  باتفآ  یباتب  اجره 

یتسا نامسآ  باتفآ  مه  ین  يالاب  رد  وت 

ییامرف مکح  ملاع  ود  رب  مه  نارزیخ  ریز  وت 

« مثیم  » دنک یم  يزارفرس  اه  نامسآ  ماب  هب 

ییاپ یهن  نداد  ناج  ماگنه  شا  هدید  رب  رگا 

----------

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  تبرض 

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  تبرض 

اجک هدیربب  رس  شیع و  مزب 

اجک هدیدمغ  بنیز  هنعط و 

اجک هدیکشخ  بل  نارزیخ و 

اجک راخ  اجک  راخ  یب  لگ 

اجک رایغا  سلجم  بنیز و 

! بارخ ماش  یبن و  تیب  لها 

! بارش مزب  همطاف و  رتخد 

بابک تسا  بابک  هعیش  رگج 

باسح زور  زا  نک  مرش  کلف  يا 

دیزگ شیوخ  رگج  نادند  هب  مغ 

دیزی بوچ  یبن و  هاگ  هسوب 

الببرک زا  هر  ّیط  نم  یعس 
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الط تشط  افص : لادوگ ، هورم :

الص هدیربب  رس  اب  منز  یم 

الو لها  همه  يا  الا  هک 

لیلج دنوادخ  تاذ  هر  رد 

لیمج تسا  لیمج  میدید  هچ  ره 

نم رورپ  مغ  رهاوخ  يا  بنیز 

نم رت  مشچ  وت  کشا  زا  لجخ 

نم رس  رب  نایع  وت  بلق  مخز 

نم رهاوخ  هدم  تسد  زا  تقاط 

منآرق همزمز  رب  شوگ 

منادند دنکش  ات  نک  ربص 

يدید ربکا  یلع  قرف  هک  وت 

يدید رغصا  یلع  قلح  هک  وت 

يدید ررکم  غاد  رگج  هب 

يدید ردارب  كاچ  دص  نت 
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يدش بات  یب  هک  هظحل  نیا  دش  هچ 

يدش بآ  یتخوس و  ناس  عمش 

 : بنیز خساپ 

وت رهاوخ  وت  مغ  کیرش  يا 

وت ردام  وت  رس  رادساپ 

وت رتخد  نم  فک  زا  ربص  هدرب 

وت رس  بارش و  مزب  منک  هچ 

وت بل  ياج  هب  دروخ  یم  شاک 

وت بنیز  بل  هب  نمشد  بوچ 

وس کی  زا  وت  رس  بوچ و  تشط و 

وس کی  زا  وت  ردام  هگن 

وس کی  زا  وت  رتخد  هیرگ 

وس کی  زا  وت  رهاوخ  تلجخ 

منک هراچ  لد  مغ  اج  نیا  دیاب 

منک هراپ  دوخ  لد  هن ، نهریپ 

دندنازرل اج  همه  ار  ام  نت 

دندنازوس نابز  مخز  زا  ملد 

دندناشفا ام  رس  رب  اه  كاخ 

دندناوخ يزینک  هب  ار  ترتخد 

منک ربا  نوچ  هک  تسیاب  هیرگ 
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منک ربص  نوچ  همطاف  رسپ 

میوناب ادخ  کلم  رد  هک  نم 

میوم مه  کلم  هدیدان  هک  نم 

میور باقن  هتشگ  نیتسآ 

میوسیگ ترس  گنر  مه  هتشگ 

دوبک هتشگ  تبل  وچمه  متروص 

دوب یگنر  کی  ینعم  نامه  نیا 

تسوت مغ  ملاع  لد  رد  دبا  ات 

تسوت متام  هتخوس  اه  هظحل 

تسوت مک  میرگب  هچ  ره  ادخ  هب 

تسوت مثیم "  " نخس رد  ام  زوس 

شدنناوخ ام  رکاذ  ناگمه 
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شدننازوسب هک  مراذگ  یک 

----------

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  تبرض 

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  تبرض 

اجک هدیربب  رس  شیع و  مزب 

اجک هدیدمغ  بنیز  هنعط و 

اجک هدیکشخ  بل  نارزیخ و 

اجک راخ  اجک  راخ  یب  لگ 

اجک رایغا  سلجم  بنیز و 

! بارخ ماش  یبن و  تیب  لها 

! بارش مزب  همطاف و  رتخد 

بابک تسا  بابک  هعیش  رگج 

باسح زور  زا  نک  مرش  کلف  يا 

دیزگ شیوخ  رگج  نادند  هب  مغ 

دیزی بوچ  یبن و  هاگ  هسوب 

الببرک زا  هر  ّیط  نم  یعس 

الط تشط  افص : لادوگ ، هورم :

الص هدیربب  رس  اب  منز  یم 

الو لها  همه  يا  الا  هک 

لیلج دنوادخ  تاذ  هر  رد 
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لیمج تسا  لیمج  میدید  هچ  ره 

نم رورپ  مغ  رهاوخ  يا  بنیز 

نم رت  مشچ  وت  کشا  زا  لجخ 

نم رس  رب  نایع  وت  بلق  مخز 

نم رهاوخ  هدم  تسد  زا  تقاط 

منآرق همزمز  رب  شوگ 

منادند دنکش  ات  نک  ربص 

يدید ربکا  یلع  قرف  هک  وت 

يدید رغصا  یلع  قلح  هک  وت 

يدید ررکم  غاد  رگج  هب 

يدید ردارب  كاچ  دص  نت 

يدش بات  یب  هک  هظحل  نیا  دش  هچ 

يدش بآ  یتخوس و  ناس  عمش 

 : بنیز خساپ 

وت رهاوخ  وت  مغ  کیرش  يا 

رادساپ
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وت ردام  وت  رس 

وت رتخد  نم  فک  زا  ربص  هدرب 

وت رس  بارش و  مزب  منک  هچ 

وت بل  ياج  هب  دروخ  یم  شاک 

وت بنیز  بل  هب  نمشد  بوچ 

وس کی  زا  وت  رس  بوچ و  تشط و 

وس کی  زا  وت  ردام  هگن 

وس کی  زا  وت  رتخد  هیرگ 

وس کی  زا  وت  رهاوخ  تلجخ 

منک هراچ  لد  مغ  اج  نیا  دیاب 

منک هراپ  دوخ  لد  هن ، نهریپ 

دندنازرل اج  همه  ار  ام  نت 

دندنازوس نابز  مخز  زا  ملد 

دندناشفا ام  رس  رب  اه  كاخ 

دندناوخ يزینک  هب  ار  ترتخد 

منک ربا  نوچ  هک  تسیاب  هیرگ 

منک ربص  نوچ  همطاف  رسپ 

میوناب ادخ  کلم  رد  هک  نم 

میوم مه  کلم  هدیدان  هک  نم 

میور باقن  هتشگ  نیتسآ 
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میوسیگ ترس  گنر  مه  هتشگ 

دوبک هتشگ  تبل  وچمه  متروص 

دوب یگنر  کی  ینعم  نامه  نیا 

تسوت مغ  ملاع  لد  رد  دبا  ات 

تسوت متام  هتخوس  اه  هظحل 

تسوت مک  میرگب  هچ  ره  ادخ  هب 

تسوت مثیم "  " نخس رد  ام  زوس 

شدنناوخ ام  رکاذ  ناگمه 

شدننازوسب هک  مراذگ  یک 

----------

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  تبرض 

اجک هدیچ  لگ  بوچ و  تبرض 

اجک هدیربب  رس  شیع و  مزب 

اجک هدیدمغ  بنیز  هنعط و 

بل نارزیخ و 
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اجک هدیکشخ 

اجک راخ  اجک  راخ  یب  لگ 

اجک رایغا  سلجم  بنیز و 

! بارخ ماش  یبن و  تیب  لها 

! بارش مزب  همطاف و  رتخد 

بابک تسا  بابک  هعیش  رگج 

باسح زور  زا  نک  مرش  کلف  يا 

دیزگ شیوخ  رگج  نادند  هب  مغ 

دیزی بوچ  یبن و  هاگ  هسوب 

الببرک زا  هر  ّیط  نم  یعس 

الط تشط  افص : لادوگ ، هورم :

الص هدیربب  رس  اب  منز  یم 

الو لها  همه  يا  الا  هک 

لیلج دنوادخ  تاذ  هر  رد 

لیمج تسا  لیمج  میدید  هچ  ره 

نم رورپ  مغ  رهاوخ  يا  بنیز 

نم رت  مشچ  وت  کشا  زا  لجخ 

نم رس  رب  نایع  وت  بلق  مخز 

نم رهاوخ  هدم  تسد  زا  تقاط 

منآرق همزمز  رب  شوگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 3999 

http://www.ghaemiyeh.com


منادند دنکش  ات  نک  ربص 

يدید ربکا  یلع  قرف  هک  وت 

يدید رغصا  یلع  قلح  هک  وت 

يدید ررکم  غاد  رگج  هب 

يدید ردارب  كاچ  دص  نت 

يدش بات  یب  هک  هظحل  نیا  دش  هچ 

يدش بآ  یتخوس و  ناس  عمش 

 : بنیز خساپ 

وت رهاوخ  وت  مغ  کیرش  يا 

وت ردام  وت  رس  رادساپ 

وت رتخد  نم  فک  زا  ربص  هدرب 

وت رس  بارش و  مزب  منک  هچ 

وت بل  ياج  هب  دروخ  یم  شاک 

بوچ
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وت بنیز  بل  هب  نمشد 

وس کی  زا  وت  رس  بوچ و  تشط و 

وس کی  زا  وت  ردام  هگن 

وس کی  زا  وت  رتخد  هیرگ 

وس کی  زا  وت  رهاوخ  تلجخ 

منک هراچ  لد  مغ  اج  نیا  دیاب 

منک هراپ  دوخ  لد  هن ، نهریپ 

دندنازرل اج  همه  ار  ام  نت 

دندنازوس نابز  مخز  زا  ملد 

دندناشفا ام  رس  رب  اه  كاخ 

دندناوخ يزینک  هب  ار  ترتخد 

منک ربا  نوچ  هک  تسیاب  هیرگ 

منک ربص  نوچ  همطاف  رسپ 

میوناب ادخ  کلم  رد  هک  نم 

میوم مه  کلم  هدیدان  هک  نم 

میور باقن  هتشگ  نیتسآ 

میوسیگ ترس  گنر  مه  هتشگ 

دوبک هتشگ  تبل  وچمه  متروص 

دوب یگنر  کی  ینعم  نامه  نیا 

تسوت مغ  ملاع  لد  رد  دبا  ات 
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تسوت متام  هتخوس  اه  هظحل 

تسوت مک  میرگب  هچ  ره  ادخ  هب 

تسوت مثیم "  " نخس رد  ام  زوس 

شدنناوخ ام  رکاذ  ناگمه 

شدننازوسب هک  مراذگ  یک 

----------

تسا نم  نآرق  همغن ي  هدز ي  تریح  تشط ،

تسا نم  نآرق  همغن ي  هدز ي  تریح  تشط ،

تسا نم  نادند  بل و  رب  ناشف  گشا  نارزیخ 

الط تشط  وت و  بوچ  رب  همطاف  هدید ي 

تسا نم  ناشطع  بل  رب  نم  رتخد  هگن 

نابز مخز  نزم  ردقنیا  ینز  یم  رگا  بوچ 

تسا نم  نامهم  همطاف  الط  تشط  نیا  ياپ 

دنکن رگ  مبنیز 
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دنک هچ  نابیرگ  هراپ 

تسا نم  نالفط  هیرگ ي  رب  نم و  رب  شهگن 

دنسوب ار  شبل  تشاد  نابز  هب  نآرق  هک  ره 

تسا نم  نآرق  خساپ  وت ، یم  ماج  بوچ و 

ینیب یم  نم  تروص  رب  هک  مخز  هدفه 

تسا نم  ناوارف  مخز  زا  يا  هدنز  دهاش 

يدنخ یم  ینز و  یم  نم  بل  رب  نارزیخ 

تسا نم  نایرگ  هدید ي  رب  نم و  رب  تا  هدنخ 

اجنیا ربمیپ  هک  نم  رس  ياپ  نزن  یم 

تسا نم  ناشیرپ  ناشیرپ و  هدرک  دوخ  يوم 

نم هّینیسح ي  دیدرگ  وت  شیع  سلجم 

تسا نم  ناغفا  هلان و  زا  رپ  تیداش  مزب 

تسا هدز  اه  لد  هب  هلعش  شسفن  مثیم »  » هکنیا

تسا نم  نازوس  لد  زا  يررش  شمالک  ره 

----------

؟ ترس هب  دمآ  هچ  تاداس ! ردام  همطاف !

؟ ترس هب  دمآ  هچ  تاداس ! ردام  همطاف !

ترسپ لتق  هب  دنتفرگ  دیع  نایماش 

نابز مخز  فک و  مانشد و  رتسکاخ و  گنس و 

تردپ تامحز  دزم  هدش  هچوک  هچوک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4003 

http://www.ghaemiyeh.com


نزب هتسکشب  یناشیپ  هب  رود  زا  هسوب 

ترظن تنیسح  كاپ  رس  هب  دتفا  رگا 

زیرب کشا  نزب و  بنیز  يوسیگ  رب  هناش 

ترذگ دتفیب  تاعاس  ةزاورد  هب  رگ 

ینخس میوگن  کشخ  بل  بوچ و  زا  رگید 

ترگج دزوسب  هک  ات  اور  تسین  نیا  زا  شیب 

يراد قح  ادخ  هب  نینوخ ؛ يوسیگ  بنیز و 

ترت مشچ  زا  دور  نوخ  رگا  کشا  ضوع 

دیشروخرانک هب  دشخرد  همین  هم  نوچ 

ترگد نیسح  تسه  دوخ  هک  سابع  رس 

همولظم بنیز  زا  بنیز ! ردام 
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سرپب

؟ ترس هب  دمآ  هچ  ماعءالم  رد  مرتخد !

ار یبرقلا  يوذ  قح  رگنب  دّمحم  ای 

ترگدادیب تما  ار  وت  دالوا  تشک 

ییوگ یم  رگج  زوس  زا  نخس  سب  زا  !« مثیم »

تررش هتشگ  هتخوس  سفن  رد  وت  رعش 

----------

ماش دوب  الب  دادیب و  هنتف و 

ماش دوب  الب  دادیب و  هنتف و 

ماش دوب  الب  برک و  زا  رت  تخس 

دوب ماش  زا  رت  هریت  الب  ماش 

دوب ماع  ألم  رد  قح  تمصع 

دوب گنهآ  همغن و  ین و  زاس و 

دوب گنس  نالدگنس  لگ  هتسد 

دندز فص  ارسا  رود  هب  قلخ 

دندز فک  یگمه  هچوک  هب  هچوک 

همطاف مرح  ياه  همطاف 

همه مخز  مهرم  نابز  مخز 

داهن ور  نالد  هتسخ  نآ  هب  هکره 

داد مانشد  دز و  ینابز  مخز 
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دندز یم  ادهش  سأر  هب  هدنخ 

دندز یم  ادخ  سومان  هب  گنس 

دش هزاورد  دراو  ات  هلفاق 

دش هزات  ناگتخوس  رگج  غاد 

ناگدازآ ربهر  رس  ياپ 

ناگدازانز دنتفرگ  دیع 

هلهله رد  نایفسوبا  لآ 

هلسلس رد  هللا  لوسر  لآ 

دوب ریدقت  هچ  هک  منادن  ياو 

دوب ریجنز  لغ و  رد  ادخ  تسد 

دوب رادیدپ  هزین  رس  هام 

دوب رادملع  سابع  رس  ای 

هتخورفا رب  دیشروخ  وچ  هرهچ 

هتخوس نابل  هنشت  ِشطع  زا 

نیسح رب  ین  رس  زا  مشچ  هتخود 

رد هدش  قرغ  هدش ، وحم 
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نیسح

وا يامیس  هب  لافطا  هدید ي 

وا ياقس  هدش  هنیکس  مشچ 

دوجس لاح  هب  هزین  رس  هدنام 

دومع زا  وحم  هدش  شنیبج  رهم 

زاب مین  ین  رس  ربکا  هدید ي 

زامن ناذا  شاه  بل  هب  هدنام 

تسب مشچ  شخر  دیشروخ  هب  هکره 

تسا ربمغیپ  رس  رس ، نیا  هک  تفگ 

ین كون  ادهش  ماما  سأر 

یط جارعم ، هلحرم  لهچ  هدرک 

کشُم يوب  زا  رپ  شیرابغ  ِفلز 

کشخ بوچ  زا  رت  کشخ  شبل  لعل 

شینارون خر  زا  لجخ  هام 

شیناشیپ هب  هسوب  هدز  گنس 

هار درَگ  زا  هک  دیدینش  چیه 

هام راسخر  هب  داب  دشک  هدرپ 

نوخ جوم  رد  هک  دیدینش  چیه 

نوگ هلال  دوش  دیشروخ  تروص 

هدش ناراهب  مخز ، لگز  خر 
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هدش ناراب  هراتس  ادخ  هجو 

تشذگرس زا  دش  لیس  همه  کشا 

تشذگرس نیا  زا  دش  مثیم  لد  نوخ ،

----------

رشبلاریخ ةداز  نالتاق 

رشبلاریخ ةداز  نالتاق 

رقم یمزب  رد  دندرک  بش  همین 

راکبان هورگ  نآ  زا  نت  دنچ 

رامق یتسم و  رمخ و  برش  مرگ 

یم تسمرس  ناگشیپ ، تیانج  نآ 

ین يالاب  همطاف  لجن  سأر 

ملق اب  دش  نایع  یتسد  ناهگان 

مقر دز  یتیب  راوید  يور  رب 

لوتب لجن  نتشک  هانگ  اب 

لوسر زا  تُّما  دهاوخ  تعافش  نوچ 

تسد دنریگ ، ار  تسد  نآ  دنتساوخ 

تسپ موق  نآ  ةدید  زا  ناهن  دش 
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رظن زا  ناهنپ  تسد  رگید  راب 

رگد یتیب  مقر  دز  نایع و  دش 

باسح يادرف  هب  ار  نانآ  تسین 

باذع نامرف  رهق و  رارش  زج 

رگد راب  رگم  ات  نمشد  تسج 

رظن زا  دش  ناهن  دریگ ، ار  تسد 

تشهب زا  مورحم  موق  نآ  رب  زاب 

تشون ار  موس  تیب  نایع و  دش 

بآم یمتخ  دمحا  لجن  لتق 

باتک تسا و  قح  مکح  هیلع 

میب سرت و  زا  همه  ناراکمتس  نآ 

میحج رعق  ناششیع  مزب  تشگ 

ناشماک تیانج  نیا  زا  دش  خلت 

ناشمادنا رب  داتفا  اه  هزرل 

ادج رکیپ  زا  ياهرس  نآ  بش  نآ 

ادخ رکذ  ناشیاه  بل  رب  دوب 

ناشراسخر زا  دیبات  یم  رون 

ناشراونا رد  قرغ  نابایب  دش 

----------

نک زاس  نتفر  گنهآ  ناوراک 
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نک زاس  نتفر  گنهآ  ناوراک 

درک زاغآ  رگد  یجارعم  ریس 

جورخ مغ  ماش  هب  هفوک  زا  درک 

جورع لزنم  لهچ  شماش  ات  دوب 

لالج نودرگ  لزنم  لهچ  هن 

لامک جوا  لهچ  نودرگ  لهچ  هن 

درد هودنا و  ناهج  کی  اب  ینز  ره 

درم داتفه  روآ  ماغیپ  دوب 

نوگلین خر  نوج  هماج  خرس و  کشا 

نوخ همشچ  نارازه  ار  کی  ره  مشچ 

يروآ ماغیپ  دوب  يریسا  ره 

يرجنح نینوخ  دایرف  شبل  رب 

هلفاق نایم  رد  یمیتی  ره 

هلسلس رد  شیوزاب  تسد و  هتسب 

دوب زاورپ  رپ  لاب و  هلسلس 

دوب زاغآ  لزنم  هیسداق 

ین بیز  اهرس  رهش  نیا  رد  تشگ 

یپز اه  لمحم  شیپ و  رد  اه  هزین 
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دوشگ یم  انیسحاو  رب  بل  هک  ره 

دوب هزین  بعک  مانشد و  شخساپ 

درک رازآ  سبز  ترتع  رب  مصخ ،

درک رارکت  ار  هفوک  يارجام 

دندش لگ  رد  اپ  کشا ، زا  اه  هقان 

دندش لصوم  ات  هار ، رد  رپس  هر 

تشرس دب  رمش  رهش ، دورو  رد 

تشون لصوم  مکاح  رب  يا  همان 

نک زاب  رد  ار  رهش  نونکا  مه  زک 

نک زاغآ  یشوخرس  شیع و  روش و 

تشذگ هچ  لصوم  رد 

شورخ اپ  ات  رس  تشگ  لصوم  رهش 

شوج هب  دمآ  یلع  نارای  نوخ 

گنچ راسخر  رب  مشخ  زا  دندز  یم 

گنج نالعا  ناشرفک  هاپس  اب 

ربخ اب  نوچ  دش  هصق  نیا  زا  نمشد 

رقتسم لصوم  فارطا  رد  تشگ 

داهن دب  رمش  هزین  زارف  زا 

داهن یگنس  رس  رب  ار  هش  سأر 

كاچ كاچ  يولگ  نآز  مدینش  نیا 
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كاپ گنس  نآ  رب  تخیر  ینوخ  هرطق 

تفای هطقن  نیا  ادخ  نوخ  زک  گنس 

تفاکش ار  شدوجو  قامعا  هلان 

نوگ هلال  گنس  هعطق  نآز  اهلاس 

نوخ دیشوج  یم  اروشاع  ره  رهظ 

دیلپ ناورم  لآ  تسد  هب  ات 

دیدپان یمارگ  گنس  نآ  تشگ 

درک هیرگ  نوخ  ادخ  نوخ  رب  گنس 

درک هیرگ  نوچ  همطاف  منادن  نم 

تشذگ هچ  تیرکت  رد 

دش تیبثت  نوچ  هللا  لآ  حتف 

دش تیرکت  دراو  لصوم  دعب 

دایز لآ  بناج  زا  يدصاق 

داد تیرکت  مکاح  رب  يا  همان 

فد رامضم و  طبرب و  گنچ و  هب  ات 

دنیآ زابشیپ 
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فص هب  فص  مدرم 

دش هزاورد  رب  کیدزن  ناوراک 

دش هزات  نارادغاد  غاد  زاب ،

دندز فص  اج  ره  تیرکت  مدرم 

دندز فک  هدیرب  ياهرس  ياپ 

ار هار  ربمیپ  لآ  رب  هتسب 

ار هللاراث  دندناوخ  یجراخ 

شورخ اب  يراصن  يدرم  ناهگان 

شورف نید  نادرخبان  يا  تفگ 

تسا یجراخ  رس  نیا  دیئوگ  یم  هچ  زا 

تسا یلع  نب  نیسح  كاپ  رس  نیا 

ما هدید  شنانس  رب  هفوک  هب  نم 

ما هدینشب  شبل  زا  نآرق  توص 

هآ دنتفگ  نایتیرکت  ربخ  نیز 

هایس اداب ، نامیور  اب  نامزور 

میدز فد  اهاط  لجن  لتق  هب  ام 

میدز فک  بنیز  کشا  شیپ  هب  ام 

رهش عاضوا  رس  هب  رس  مه  رد  تخیر 

رهق هب  ار  نمشد  دندنار  دلب  نآز 

تشذگ يراز  هیرگ و  اب  اه  هظحل 
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تشذگ يراخ  اب  تیرکت  زا  نمشد 

تشذگ هچ  هورع  رید  رد 

دوشگ هر  هورع  رید  قیرط  زا 

دورف هلخن  يداو  ردنا  دمآ 

درک قارطا  نیمزرس  نآ  رد  وچ  بش 

درک قاط  ار  یبن  لآ  تقاط 

رحس ات  هدیرب  ياهرس  درِگ 

رگ هحون  بش  نآ  دندوب  ناینج 

دنتخورفا ینشور  عمش  وچمه 

دنتخوس متام  کشا  رد  رحس  ات 

تشذگ هچ  ابل  زرم  رد 

ابع لآ  سماخ  سأر  حبص ،

ابل زرم  رد  دیدرگ  رگ  هولج 

دورف دمآ  ناوراک  نوچ 

دورد اهرس  رب  دندناوخ  نز  درم و 

دایز لآ  رب  دنتفگ  اه  نعل 

داهندب يوخ  تشز  هورگ  ياک 

نوریب ام  رهش  زا  نالتاق 
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دیوش

دیوش نوفدم  همه  خزود  لد  رد 

دنتخات تعامج  نآ  رب  نایفوک 

دنتخاس ناریو  هلمج  ناشاه  هناخ 

مانالاریخ ترضح  زا  عافد  رد 

ماع لتق  اج  نآ  دنتشگ  نز  درم و 

دیشک اپ  مه  نیمزرس  نآ  زا  رکشل 

دیسر لصوم  یکیدزن  ات  تفر 

داد روتسد  نینچ  لصوم  مکاح 

دایز نبا  لد  يداش  هب  ات 

دنتساوخ اپ  رب  روج  ملظ و  لها 

دنتسارآ همه  ار  لصوم  رهش 

زاس دندرک  اه  هنتف  هتفگ ، بذک 

زاب دندناوخ  یجراخ  ار  نید  ناج 

دش زار  فشک  رهش  رد  ناهگان 

دش زاب  ناورم  لآ  تشم  زاب 

نیع ود  ره  زا  نوخ  تخیر  ار  نایعیش 

نیسح لتق  زا  دنتشگ  ربخ  اب 

رازهراچ جرزخ  سوا و  نادناخ 

راوس بکرم  رب  دندیدرگ  هلمج 
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همه نامیپ  مه  مزرمه و  لدمه و 

همطاف نارتخد  زا  عافد  رب 

زادگ زوس و  اب  دنتشگ  قفتم 

زاب دنریگ  ودع  زا  ار  هش  سأر 

ار هدیربب  رس  نآ  دنزاس  نفد 

ار هدیشوپ  نوخ  هب  هام  وگم  رس 

راکبان مصخ  هاگآ  دش  کیل 

رارف لصوم  زا  درک  هنایفخم 

تشذگ هچ  نیبیصن  رد 

دندش ارحص  یهار  ناریسا  اب 

دندمآ نیبیصن  ضرا  رد  هک  ات 

نیش روش و  نآ  رد  داتفا  ناهگان 

نیسح كاپ  رس  رب  بنیز  مشچ 

شبت باتاب و  هلان  دز  رگج  زا 

شبل رب  انیسحاو  انیسحاو 

درک حبص  رس  نآ  ياپ  ار  دوخ  ماش 

درک حبص  ردارب  اب  ار  یبشنآ 

هچ تاوعد  يداو  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4016 

http://www.ghaemiyeh.com


تشذگ

تشذگ رکشل  نیمزرس  نآ  زا  حبص ،

تشگ تاوعد  يداو  راپسهر 

ناور اهرس  نآ  لابقتسا  هب  دش 

نالک درُخ و  ناوج  ریپ و  نز  درم و 

رهق ضغب و  زا  درک  تاوعد  مکاح 

رهش نادیم  رد  بصن  ار  هش  سأر 

یفطصم تیب  الها  مشچ  شیپ 

افج زا  ار  وا  دندناوخ  یجراخ 

رارق ربص و  یب  تاوعد  مدرم 

رابکشا یموق  نادنخ و  يا  هتسد 

دندز فص  نینوخ  ياهرس  نآ  درگ 

دندز فک  اهرس  ياپ  رد  ردق  نآ 

نیسحلا نب  یلع  يداو  نآ  ردناک 

نیع ود  ره  زا  نوخ  کشا  ياج  تخیر 

میظع حبذ  نآ  سأر  يزورمین 

میقم نادیم  نآ  رد  دش  يدنلب  رب 

دش هللا  لآ  رهش ، زا  نورب  نوچ 

دش هاگترایز  نادیم  نآ  رگید 

رود تاوعد  زا  دش  رکشل  ضرغلا 
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روبع يداتفا  شنیرسنق  هب  ات 

رادگ زوس و  اب  رهش  نآ  مدرم 

زاب دنتفگ  اه  نعل  ار  نالتاق 

تخب هریت  هاپس  نآ  رب  مرجال 

تخس دنتسب  ار  رهش  ياه  هار 

دندش نازوس  يداو  نآ  یهار 

دندش نامعنلا  هرعم  رهش  هب  ات 

تشذگ هچ  زریش  رد 

دنتخاس تلذ  گنن و  اب  همه  بش 

دنتخات زریش  رهش  يوس  حبص 

زین دنتسب  ار  رهش  زریش  لها 

زیرگ زج  يدوبن  نمشد  رب  هراچ 

دندمآ بات  یب  هرابکی  شطع  زا 

دندمآ بات  رفک  نصح  يوس  سپ 

بلط مدرم  زا  بآ  یلوخ  درک 

بش وچ  مدرم  ۀید  رد  دش  زور 

موق ياک  دنداد  رس  هلان 
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مائل

ماک هب  شتآ  ناتبآ  ياج  هب  يا 

شیوخ نامیپ  ادخ  اب  هتسکش  يا 

شیوخ نامهم  زا  بآ  عنم  هدرک 

بل هنشت  هدیرب  رس  ار  نامهیم 

بلط ام  زا  بآ  دیدرک  ور  هچ  اب 

دوبن ربمغیپ  دنزرف  وا  مریگ 

دوبن رهطا  ۀقیدص  شردام 

دوبن ینارصن  دوب  ناملسم  وا 

دوبن یناملسم  مسر  نیا  ياو 

تشذگ هچ  روبیس  رد 

دش رود  زریش  رگشل ز  تبقاع 

دش روبیس  ةزاورد  دراو 

شورخ زوس و  اب  روبیس  مدرم 

شوج هب  دمآ  ربخ  نیا  زا  ناشنوخ 

گنت دنتفرگب  موق  نآ  رب  هار 

گنس ریشمش و  هزین و  اب  نیگمشخ 

رقس رعق  رد  دنداتسرف  ات 

رفن دصشش  ناگشیپ  تیانج  نآز 

دیلپ موق  نآز  دنتشک  اسب  يا 
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دیهش يدادعت  دنداد  دوخ  هچ  رگ 

افو رهم و  هر  زا  موثلک  ما 

اعد نانآ  همه  قح  رد  درک 

هابت لاح  اب  روبیس  زا  رخآ 

هامح رهش  ات  دندومیپ  هار 

متش نعل و  اب  رهش  نآ  مدرم 

متس لها  رب  دنتسب  ار  رهش 

تشذگ هچ  صمح  رد 

ودع موق  متش  نعل و  نآ  زا  دعب 

ور دروآ  صمح  هب  دومیپ و  هار 

تخب هریت  هاپس  نآ  رب  مه  صمح 

تخس هزاورد  رد  رب  دش  رو  هلمح 

رشبلاریخ ترتع  زا  عافد  رب 

رفن شش  تسیب و  موق  نآ  زا  تشک 

تشذگ هچ  کبلعب  رد 

کمک ار  ترتع  دندرک  نوچ  صمح 

کبلعب رد  ناور  دش  اج  نآ  زا  مصخ 

زا کبلعب 
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افج دادیب و  هار 

یفطصم لآ  بلق  رب  نوخ  درک 

دوب داش  ناشاه  بلق  بل ، رب  هدنخ 

دوب داب  كرابم  ناشاه  تیلست 

دندز بل  رب  اه  هدنخ  اهرس  ياپ 

دندز بنیز  لمحم  درگ  هب  فک 

تشذگ هچ  بهار  رید  رد 

دایز لآ  کبلعب  رهش  دعب 

داتفوا بهار  رید  رد  ناشهار 

یبهاد شنورد  رد  يرید  هنهک 

یبلاط ار  لد  روط  ياه  هلعش 

رون يایرد  ناهج  کی  هن ، رید 

روط هوک  زارف  رب  یسوم  وچ  وا 

رید جنک  رد  يا  هتفگ  ایند  كرت 

ریس هدرک  ار  نامسآ  یسیع  وچمه 

راظتنا رد  اهلاس  هظحل  هظحل 

رای هاگترایز  شرید  دوش  ات 

تشاد هدرپ  رد  اهزار  دوخ  ربخ  یب 

تشاد هدرک  مگ  کی  رمع  مامت  رد 

یلبلب نوچ  اون  رد  يرید  ریپ 
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یلگ نینوخ  هر  رد  شناج  مشچ 

لاح درک  یم  شا  هدیدان  لگ  اب 

لاصو ناماد  تفرگب  یبش  ات 

یبش دوخ  رید  نیئاپ  رد  دید 

یبکوک هام و  هدیبات  فرط  ره 

نینچ نیا  هدیدن  سک  هللا  تفگ 

نیمز رب  بش  کی  دیشروخ ، هدجیه 

دنتسیک ناشیرپ  وم  نانز  نیا 

دنتسین ناسنا  سنج  زا  ایئوگ 

هلبآ اجک و  ارمح  ۀلال 

هلسلس اجک و  اروح  يوزاب 

يرهوگ ياهدقع  نیا  دنتسیچ 

يرفولین کچوک  ياه  سای 

رگد ياسوم  روط ، زا  هدمآ 

رگد ياسیع  ریجنز ، لغ و  رد 

نخس دیوگ  یم  هزین  كون  هب  رس 

نم يور  شیپ  تسا  ییحی  رس  ای 

یکدوک يور  هام  یلین  هتشگ 
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یکچوک لاهنون  تسد  هتسب 

دهع دوبعم  اب  هتسب  رگید  لفط 

دهم هب  هتشگ  ادج  یسیع  رس  ای 

دنیب یم  ار  رس  بهار 

رید ماب  زا  لوزن  ینارصن  درک 

ریس مرگرس  وا  حور  اهرس  درگ 

هتخود تیالو  عمش  رب  هدید 

هتخوس شناج  هناورپ  رپ  نوچ 

هاش نینوخ  رس  وریپ  بهار 

هاگن اب  مه  اب  دنتفگ  اهزار 

یط قوشعم  قشاع و  قارف  دش 

ین يالاب  وا  هزین  ياپ  هب  نیا 

هاپس جوف  رب  گناب  دز  ناهگان 

هایسور ناگشیپ  تیانج  ياک 

حیصف دناوخ  نینچ  نیاک  رس ، نیا  تسیک 

حیسم ای  دشاب  دوواد  نم ، ياو 

رگد نیفص  داجیا  هدش  ای 

رگ هولج  ین  رس  رب  نآرق  هتشگ 

تسیچ وت  دوصقم  دنتفگ  شخساپ 

تسیچ راخ  کی  رس  نینوخ ، رس  نیا 
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ریما نامرفز  یچیپرس  هدرک 

ریسا هتشگ  شترتع  دیهش و  دوخ 

رگج رب  شغاد  ود  داتفه و  دوب 

رس میدرک  ادج  وا  زا  بل  هنشت 

میتخادنا نامسآ  تفه  رب  هزرل 

میتخات وا  نت  رب  ار  اه  بسا 

میتخورفا فرط  ره  زا  اه  هلعش 

میتخوس رسارس  ار  شیاه  همیخ 

هاگ همیخ  نورد  زا  شمیتی  ره 

هانپ يراخ  ۀتوب  ریز  درب 

لد نوخ  نماد  هب  ینارصن  تخیر 

لعتشم شدوجو  اپ  ات  رس  تشگ 

شورخ ایرد  نوچ  هنیس  زا  دیشک  رب 

شورف نید  ناترطف  نود  يا  تفگ 

رز هردب  نیدنچ  تسه  نم  تورث 

ردپ زا  مدرب  ثرا  یناوج  رد 

مرز میس و  همه  نیا  ياهبرد 

نیا بشما 
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مرب یم  تناما  ار  رس 

وگتفگ وا  اب  حبص  ات  منک  یم 

وگم يّرس  مونشب  شناهد  زک 

داتفوا رز  رب  هدید  نوچ  ار  رمش 

داتفوا رس  رد  زاب  شمیس  قشع 

درب یم  رید  هب  ار  رس  بهار 

تفرگ رز  بهار  وار ز  رس  داد ،

تفرگ رب  رد  ناج  وچ  ار  رس  نآ  بهار 

باتش اب  ار  رس  رید  يوس  درب 

باطخ ار  وا  یفتاه  هگان  درک 

یتسین هگآ  رارسا ، زا  بهار 

یتسیک نابزیم  یناد  چیه 

تسا ملاع  نابزیم  تنامهیم 

تسا مک  ار  شمارتحا  يریگ  هچ  ره 

تسا هدیکشخ  مه  هب  شیاه  بل  هک  نیا 

تسا هدیشوج  شمد  زا  تمحر  رحب 

تسا لکشم  ندرمش  ار  شمخز  هکنیا 

تسا لد  رب  شغاد  ود  داتفه و  مخز 

يونشب ناناج  ياواک  وش  شوگ 

يونشب نآرق  توص  شناهد  زا 
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يوشب رس  نیا  زا  کشا ، اب  هر  درگ 

يوشب رتسکاخ  کشم ، بالگ و  اب 

رید هب  ار  رس  تبقاع  بهار  درب 

ریس درک  یم  دوخ  رید  رد  ادخ  ات 

رحس ات  رس  نآ  رید  غارچ  دش 

رس دوب و  بهار  رید  اج  نیا  رگید 

مالس نیا  دوب  ار  رید  تشخ  تشخ 

مالّسلا خبطم  رید و  غارچ  ياک 

دونش یم  انیسحاو  هلان  بهار 

نیسح ای  يادص  دمآ  ناهگان 

نیسحاو انیسحاو  انیسحاو 

هدمآ اوح  تفگ  یم  یکی  نآ 

هدمآ اراس  تفگ  یم  يرگید 

وم هدرک  ناشیرپ  وس  کی  زا  رجاه 

ور هب  یلیس  دنز  وس  کی  زا  میرم 
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رب هب  هدرک  هیس  تخر  هیسآ 

رس هب  یهاگ  دنز  یم  تروص  هب  هگ 

همزمز نیا  دینش  بهار  ناهگان 

همطاف ای  همطاف  ای  یلخدا 

هاگن زا  دنب  رب  هدید  بهار  هآ 

هارز دیآ  یم  تاداس  ردام 

دونش یم  همطاف  هلان  بهار 

شوگ ود  اب  اما  هدید  بهار  تسب 

شورخ زوس و  اب  دینشب  يا  هلان 

نیسح رجنخ  هزین و  لیتق  ياک 

نیسح رد  ام  ةدید  غورف  يا 

بارت نوخ و  اب  هتشغآ  رس  يا 

؟ بالگ نوخ و  اب  تسا  هتسش  ار  وت  یک 

ریس وت  درگ  منک  ین  زارف  رب 

؟ رید هب  ای  لتقم  هب  ای  خبطم  هب  ای 

يدشاو مه  زا  لگ  نوچ  رس  يا  بشما 

يدش ابیز  رتشیپ  زا  رتشیب 

تا يرای  رب  ابحرم  يراصن  يا 

تا يراد  نامهم  نونمم  همطاف 

دز بوبحم  زا  مد  رس  نیا  اجک  ره 
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دز بوچ  ای  دز  گنس  ای  شنمشد 

دندز فص  رس  نیا  درِگ  يدوبن ، وت 

دندز فک  شنارتخد  مشچ  شیپ 

روبع شرید  نیا  رد  دتفاک  نآ  زا  شیپ 

رونت رد  ار  وا  مدرک  ترایز  نم 

دش شوگرس  ات  ياپ  لوا  بهار 

دش شوه  یب  دز و  لد  زا  يا  هلان 

تفاتش رس  يوس  هب  دمآ  شوه  هب  نوچ 

تفاکش مغ  ریتز  شگنت  ۀنیس 

؟ یتسین هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم وت  رس ، يا  تفگ 

؟ یتسیک سپ  یتسین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رگ 

دیوگ یم  نخس  بهار  اب  رس 

ۀچنغ رس ، ناهگان 
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درک زاب  بل 

درک زاربا  لد  درد  يراصن  اب 

بیکش وربص  فکز  هداد  ياک  تفگ 

بیرغ نم  مبیرغ  نم  مبیرغ  نم 

یسک یب  بیرغ و  مناد  یم  تفگ 

یسب نم  رب  تتبرغ  تباث  هتشگ 

ترس هارمه  هب  هک  یبیرغ  وت 

ترهاوخ هتسب  تسد  دیآ  هرمه 

نخس نیریش  يا  نک  يزاجعا  زاب 

نم هب  وگ  ار  دوخ  مان  اشگ و  بل 

نیع رون  ار  نینمؤملاریما  نآ 

نیسح نم  منیسح  نم  بهار  تفگ 

مرس هتشگ  نخسمه  وت  اب  هک  نم 

مربمغیپ ةداز  ارهز  لجن 

اهرازآ ودع  زا  رس  نیا  هدید 

اهرازاب رس  رب  نآرق  هدناوخ 

رصب زا  يراج  تشگ  بهار  کشا 

رشبلاریخ ۀناحیر  يا  تفگ 

یضترم زیزع  يا  مهاوخ  وت  زا 

ازج زور  يوش  بهار  عفاش 
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راذگاو يراصن  نیئآ  تفگ 

رایتخا نک  ار  مالسا  بهذم 

دوش یم  ناملسم  بهار 

تفای ماک  تیالو  ماج  زا  بهار 

تفای مالسا  طخ  رد  فرشت  ات 

تارب نیا  داد  ودب  ارهز  فسوی 

تاجن لها  يدش  بهار  يا  تفگ 

بش مزب  دوب و  قوشعم  قشاع و 

بلط ار  رس  وا  زا  دندرک  مدحبص 

تفرگ رب  رد  ناج  نوچ  ار  رس  نآ  بهار 

تفرگ رس  زا  وگتفگ  رس  اب  زاب 

مهد نت  تبیصم  نیا  رب  نوچ  تفگ 

مهد نمشد  رب  شیوخ  نامهیم 

تشادن رب  رس  نآ  زا  لد  خر  نآ  زا  مشچ 

تشادن رگید  يا  هراچ  اج  نیا  کیل 

نارگتراغ يا  تفگ  ار  رس  داد 

ناگشیپ تیانج  يا 
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نارفاک يا 

تسا ربمغیپ  ۀناحیر  رس  نیا 

تسا ردیح  شباب  ارهز و  شردام 

یک هب  ات  تیانج  دادیب و  ملظ و 

ین هب  ار  نآ  دینز  رگید  رگا  ياو 

----------

درک ماش  زا  جورخ  مزع  ناوراک ،

درک ماش  زا  جورخ  مزع  ناوراک ،

درک ماش  نمشد  مشچ  رد  ار  ماش 

راوس لمحم  رب  دنتشگ  رس  هب  رس 

رابکشا یمشچ  نینوخ و  یلد  اب 

دوب هناریو  هشوگ  رد  ناشجنگ 

دوب هنادرد  نآ  ربق  رب  ناشمشچ 

دنتخورفا رگج  زوس  زا  هلعش 

دنتخوس شرازم  رب  یغارچ  نوچ 

ماش ياه  نز  نانک  نویش  فرط  کی 

ماحدزا دندومن  اه  لمحم  درگ 

ناشناماد رب  گنن  ياه  هکل 

ناشنامشچ رد  کشا  ياج  هب  نوخ 

فک زاس و  صقر و  زاوآ و  نآ  زا  دعب 
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فص هتسب  نازیر  کشا  بنیز  درگ 

لوتب يارهز  ناماد  لگ  ياک 

لوبق امین  مرک  زا  ار  ام  رذع 

میا هدنز  ات  ام  هک  ار  ام  نک  وفع 

میا هدنمرش  همطاف  زا  وت و  زا 

دش هزاورد  رب  کیدزن  هلفاق 

دش هزات  بنیزغاد  اه  نخس  نیز 

نوخ دیراب  یم  شیوخ  مشچ  ود  زا 

نورب لمحم  ةدرپ  زا  رس  درک 

نیا تفگ  دیشک و  رب  لد  زا  هلان 

نیرفآ یماش  ياهنز  نیرفآ 

دوبن نید  زا  یتبحص  اج  يا  مریگ 

دوبن نیا  يزاون  نامهم  ةویش 

امش مان  هتخیمآ  گنن  هب  يا 

امش ماش  رد  میدوب  نامهیم 

زاب دیدیدرگ  زاس  اب  ام  درگ 

زاب دیدیدنخ  دیدید و  ام  کشا 

زک يرس  نآ 
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دوب گنرلگ  شخر  نوخ 

؟ دوب گنس  وا  ندناوخ  نآرق  رجا 

نم ساپ  مارتحا و  ياج  دوب 

نم سابع  رس  ياپ  ناتندز  فک 

تشذگ رس  زا  تشذگرس  نیا  رد  بآ 

تشذگ ربمغیپ  لآ  رب  دش  هچ  ره 

دینک ناسحا  ام  هب  میوگ  یمن  نم 

دینک ناربج  دوخ  ملظ  را  دیتساوخ 

یلبلب ام  زا  هناریو  رد  هدنام 

یلگ نینوخ  رب  میدقت  ناج  هدرک 

امش ماش  رد  تسام  ریفس  وا 

امش ماش  رد  تسارهز  لبلب 

شتبرت رانک  رد  یهاگهاگ 

شتبرغ بورغ  زا  دیرآ  دای 

-----------

نم نامهم  همطاف  تسالط  تشط  رانک 

نم نامهم  همطاف  تسالط  تشط  رانک 

نم نادند  بل و  رب  دیزی ! يا  نزم  بوچ 

نارزیخ نم  بلرب  ینز  یم  یلد  هچ  اب 

نم نآرق  همغن ي  درب  یم  لد  همه  زک 
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ار وت  بوچ  هبرض ي  منک  لمحت  هچ  رگ 

نم نالفط  هیرگ ي  درب  یم  ارم  بات 

دوخ لافطا  خر  رب  منکفا  هاگن  هکات 

نم نایرگ  هدید ي  مد ، هب  مد  دنز  رود 

فکز شرارق  ربص و  فسا ، زا  دورن  ات 

نم ناماد  هب  تسد  دوش  یم  نم  بنیز 

تسالبرک نم  لتقم  تسالم ، رب  نم  هلان ي 

نم نابیرغ  ماش  هدمآ  الب  ماش 

؟ دوبک ار  مبل  لعل  ینک  یم  هنگ  هچ  اب 

نم ناوارف  مخز  تسا  سب  تروص  رس و  رب 

الط تشط  تنیز  الب ، ماش  هب  مرس 

نم نایرع  رکیپ  اه  بسا  مس  ریز 

نورد زوسز  تشط 
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دز دایرف  تخوس و 

نم ناشطع  بل  رب  درک  هیرگ  مه  وت  بوچ 

تسا مثیم  سفن  رد  لد  لها  لد  زوس 

نم ناغفا  هلان و  تسوا  رعش  ررش  رد 

----------

ار نآرق  یم و  ماج  مه  رانک  هدید  یک 

ار نآرق  یم و  ماج  مه  رانک  هدید  یک 

ار ناشطع  بل  بوچ و  نآرق و  یم و  ماج 

ربمغیپ رتخد  يا  رهطا  همطاف  يا 

ار ناحبس  ِهللا  هجو  رگنب  الط  تشط  رد 

ار بنیز  لد  رخآ  دندنازوس  هک  دایرف 

ار نادند  رهوگ  نآ  دنتسکشب  هک  سوسفا 

تریح رد  هدمآ  ربص  وا  ربص  هک ز  بنیز 

ار نابیرگ  كاچ ، دز  سلجم  نآ  رد  هراب  کی 

دوب ناشیرپ  هک  بنیز  دوب ، نادند  بل و  بوچ و 

ار ناشیرپ  يوسیگ  رت  ناشیرپ  درک  یم 

نود دیزی  هک  مدید  نوخ  دش  مرگج  برای 

ار نامهم  بل  لعل  هسوب  دنز  بوچ  اب 

دندرب ْیم  ِسلجم  رد  دندرزآ  یبن  بلق 

ار ناقرف  هروس  مه  ریهطت و ، هیآ  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4035 

http://www.ghaemiyeh.com


نادند نآ  رب  سوسفا  بوچ و ، نآ  زا  دایرف 

ار نآرق  هیآ  کی  دندرک ، ادج  هروس  زک 

لد نیگنس  یماش  نآ  لفحم  نآ  رد  هک  ادرد 

ار نابوخ  ِهش  ِتخد  تساوخ  يزینک  رهب  زا 

ملاع رگج  دش  نوخ  مغ  نیا  زا  هک  دایرف 

ار ناکما  ملاع  نیا  مثیم »  » يا يدز  شتآ 

----------

ار نآرق  یم و  ماج  مه  رانک  هدید  یک 

ار نآرق  یم و  ماج  مه  رانک  هدید  یک 

ار ناشطع  بل  بوچ و  نآرق و  یم و  ماج 

ربمغیپ رتخد  يا  رهطا  همطاف  يا 

ار ناحبس  ِهللا  هجو  رگنب  الط  تشط  رد 

ار بنیز  لد  رخآ  دندنازوس  هک  دایرف 
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ار نادند  رهوگ  نآ  دنتسکشب  هک  سوسفا 

تریح رد  هدمآ  ربص  وا  ربص  هک ز  بنیز 

ار نابیرگ  كاچ ، دز  سلجم  نآ  رد  هراب  کی 

دوب ناشیرپ  هک  بنیز  دوب ، نادند  بل و  بوچ و 

ار ناشیرپ  يوسیگ  رت  ناشیرپ  درک  یم 

نود دیزی  هک  مدید  نوخ  دش  مرگج  برای 

ار نامهم  بل  لعل  هسوب  دنز  بوچ  اب 

دندرب ْیم  ِسلجم  رد  دندرزآ  یبن  بلق 

ار ناقرف  هروس  مه  ریهطت و ، هیآ  مه 

نادند نآ  رب  سوسفا  بوچ و ، نآ  زا  دایرف 

ار نآرق  هیآ  کی  دندرک ، ادج  هروس  زک 

لد نیگنس  یماش  نآ  لفحم  نآ  رد  هک  ادرد 

ار نابوخ  ِهش  ِتخد  تساوخ  يزینک  رهب  زا 

ملاع رگج  دش  نوخ  مغ  نیا  زا  هک  دایرف 

ار ناکما  ملاع  نیا  مثیم »  » يا يدز  شتآ 

----------

ماش رهش  مامت  یناغارچ  رساترس  هتشگ 

ماش رهش  مامت  یناغارچ  رساترس  هتشگ 

مایص دیع  ای  تسا  نابرق  دیع  منادن  نم 

برط يداش و  دجو و  رد  ناوج ، ریپ و  نز ، درم و 
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ماک هب  لد  نوخ  مشچ و  رد  مغ  کشا  ار  یترتع 

رب هب  متام  هماج ي  ار  یفطصم  تیب  لها 

مامت ون  سابل  نترب  ار  ماش  نارتخد 

تسد هب  یگنس  هعطق ي  هتفرگ  منیب  ار  هکره 

مارتحا دریگ  گنس  اب  دوخ  نامهم  زا  هک  ات 

راوس نایرع  هقان ي  يور  تسارهز  فسوی 

ماب يالاب  زا  شتآ  شقرف  هب  دزیر  لگ  ياج 
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عوکر لاح  رد  هدیدرگ  مخ  سابع  هزین ي 

مایق لاح  رد  هدنام  ارهز  دنزرف  هزین ي 

شنماد رد  همطاف  لمحم ، هب  اربک  بنیز 

ماما ود  شرانک  ور ، شیپ  هب  شسابع  سار 

تسد اپ و  هتسب  ریجنز ، لغ و  رد  شماما  کی 

ماقم دراد  اه  هزین  زارف  رب  شماما  کی 

دوهی تسد  رد  تسا  گنس  رتسکاخ و  شتآ و 

ماقتنا دنریگ  زاب  ربیخ  زور  دای  هب  ات 

نیسح كاپ  رس  اب  يزور  هک  رواب  یک  دوب 

ماش رهش  يوس  هب  دیآ  ریسا  ارهز  رتخد 

دورف دیآ  یم  هک  یگنس  ره  ماب  زارف  زا 

مالس ضرع  دَرَوآ  ارهز  دنزرف  رس  رب 

نیسح سابع و  سار  راثن  مثیم  هیرگ ي 

ماع صاخ و  بلق  میدقت  وا  دایرف  هلعش ي 

----------

تسا نابرق  دیع  هن  مایص و  دیع  زور  هن 

تسا نابرق  دیع  هن  مایص و  دیع  زور  هن 

تسا ناغارچ  همه  نیا  ماش  هک  هداد  يور  هچ 

دنصقر یم  دننز و  یم  همه  ماش  نانز 

تسا نادنخ  داش و  تخس  مرگن  یم  هک  ره  هب 
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تسا گنس  نایماش  تسد  رد  هک  هداد  يور  هچ 

تسا نامهم  ماش  هب  ارهز  هلاس ي  هس  رگم 

ین هب  تسا  رس  هدجیه  اه  هلهله  نایم 

تسا نابات  ِهام  لثم  مرگن  يرس  ره  هب 

مه رب  شبل  دروخ  یم  نانس  كون  هب  يرس 

تسا نآرق  يادص  شکشخ  رجنحز  نایع 

تسا رس  نوخ  كاخ و  درگ و  زا  ییوناب  باقن 

تسا ناشیرپ  يوسیگ  یکرتخد  باجح 

تسا یناوج  هقان  راوس 
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ریجنز لغ و  رد 

تسا نایرگ  شاپ  قاس  رب  هلسلس  مشچ  هک 

زوسب باتفآ  وچمه  مغ  شتآ  رد  الد 

تسا نادیهش  رس  ناریسا  نابیاس  هک 

حورجم ندرگ  غاد و  لغ و  فیعض و  نت 

تسا نازوس  باتفآ ، دنک  محر  يادخ 

تسادیپ یگ  هنشت  راثآ  شبل  رب  زونه 

تسا ناشطع  بآ  هب  وا  وا ، هب  بآ  زونه 

دناوخ نآرق  هزین  يالاب  هب  نیسح  رس 

تسا ناملسمرس  رس  نیا  هک  تفگن  یکی 

دینزن ین  بعک  هشیپ  متس  نایمارح 

تسا نازرل  دیب  لثم  شنت  هک  یکدوک  هب 

دینک زاب  بانط  ارهز  رتخد  تسدز 

تسا نابهگن  روای و  ارسا  نیا  رب  وا  هک 

« مثیم  » نک بارخ  ار  ناهج  کشا  لیسز 

تسا ناریو  ماش  هب  یهلا  جنگ  ياج  هک 

----------

تسا ماش  هزاورد  بنیز و  زا  نخس  اج  ره 

تسا ماش  هزاورد  بنیز و  زا  نخس  اج  ره 

تسا مارح  دینیشنن ، اشامت  هب  تکاس 
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یمظع مغ  نیا  زا  ینز  یم  رس  هب  هک  یتسد 

تسا ماب  بل  گنس  رس و  قرف  روآدای 

دینیبب تسا  نایع  هزین  رس  هب  رس  کی 

تسا مامت  هام  یلو  تسا  لاله  دننام 

مدرم دبات و  نانس  كون  زا  رمق  هدجه 

؟ تسا مادک  سابع  رس  سپ  مه : دنسرپ ز 

رس نیا  رب  گنس  وس  همه  زا  دینزن  مدرم 

تسا ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  هللاو 

سابع ِرس  ین  رب  هدش  ردارب  راّوز 

تسا مالس  ضرع  شبل  هب  مه  خر ، هب  کشا  مه 

هچوک ره 
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تسا يداش  هدنخ و  هلهله و  زا  رپ 

؟ تسا مایص  دیع  رگم  دیسرپب  ماش  زا 

بنیز هلان  بل و  بوچ و  رس و  دای  اب 

تسا ماش  سلجم  مرظن  رد  ناهج  راگنا 

دیسرپب ماش  نز  درم و  زا  همه  دیاب 

؟ تسا ماع  رضحم  رد  هچ  یهلا ز  سومان 

شوپ هیس  تسا  نیسح  گوس  رد  هک  هناخره 

تسا مالغ  تسا  مالغ  هناخ  نآ  رد  مثیم » »

----------

نم نادند  بل و  رب  ار  افج  بوچ  نزم  ای 

نم نادند  بل و  رب  ار  افج  بوچ  نزم  ای 

نم نالفط  تسلجم  زا  دنور  نوریب  وگب  ای 

مردام ارهز  يور  زا  امن  یمرش  نزن  ای 

نم نایرگ  رهاوخ  مشچ  یفخم ز  نزب  ای 

تشگ هک  اج  نیا  مدمآ  نآرق  جیورت  یپ  نم 

نم نآرق  ندناوخ  دزم  وت  نارزخ  بوچ 

نادب اما  نزب  یهاوخ  یم  هچ  ره  رگمتس  يا 

نم ناشطع  بل  دشاب  یفطصم  هاگ  هسوب 

تسکش ار  ربمیپ  نادند  وت  دج  دحا  رد 

نم نادند  دنکشب  نونکا  وت  بوچ  زا  دیاب 
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اهرازآ دید  هتسویپ  اهراب  اهراب و 

نم نایرع  رکیپ  مه  نم ، نینوخ  رس  مه 

تسا بنیز  هاگن  نم  رب  وت  بوچ  زا  رت  تخس 

نم ناج  رب  دنز  شتآ  وا  کشا  هن ، وت  بوچ 

نارزیخ بوچ  ریز  نآرق  تایآ  ندناوخ 

نم نامیپ  لزا  زور  زا  هدوب  نیا  ادخ  اب 

وت نامهم  نارزیخ  بوچ  ریز  رد  مدش  نم 

رد مردام 
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نم نامهم  دوب  رز  تشط  ياپ 

شندوب زا  شیپ  هک  مریگ  نآ  زا  ار  مثیم "  " تسد

نم ناماد  رب  تشاد  لسوت  تسد  نانچمه 

----------

نم نادند  بل و  رب  ار  افج  بوچ  نزم  ای 

نم نادند  بل و  رب  ار  افج  بوچ  نزم  ای 

نم نالفط  تسلجم  زا  دنور  نوریب  وگب  ای 

مردام ارهز  يور  زا  امن  یمرش  نزن  ای 

نم نایرگ  رهاوخ  مشچ  یفخم ز  نزب  ای 

تشگ هک  اج  نیا  مدمآ  نآرق  جیورت  یپ  نم 

نم نآرق  ندناوخ  دزم  وت  نارزخ  بوچ 

نادب اما  نزب  یهاوخ  یم  هچ  ره  رگمتس  يا 

نم ناشطع  بل  دشاب  یفطصم  هاگ  هسوب 

تسکش ار  ربمیپ  نادند  وت  دج  دحا  رد 

نم نادند  دنکشب  نونکا  وت  بوچ  زا  دیاب 

اهرازآ دید  هتسویپ  اهراب  اهراب و 

نم نایرع  رکیپ  مه  نم ، نینوخ  رس  مه 

تسا بنیز  هاگن  نم  رب  وت  بوچ  زا  رت  تخس 

نم ناج  رب  دنز  شتآ  وا  کشا  هن ، وت  بوچ 

نارزیخ بوچ  ریز  نآرق  تایآ  ندناوخ 
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نم نامیپ  لزا  زور  زا  هدوب  نیا  ادخ  اب 

وت نامهم  نارزیخ  بوچ  ریز  رد  مدش  نم 

نم نامهم  دوب  رز  تشط  ياپ  رد  مردام 

شندوب زا  شیپ  هک  مریگ  نآ  زا  ار  مثیم "  " تسد

نم ناماد  رب  تشاد  لسوت  تسد  نانچمه 

----------

ادهشلادیس نیعبرا 

دوب لاب  یب  لمسب  ملد ، وت  یب 

دوب لاب  یب  لمسب  ملد ، وت  یب 

دوب لاس  لهچ  هزور ، لهچ  غاد 

دیرپ یم  ترس  رود  ناج ، ریاط 

دوب لادوگ  هشوگ  ملد ، غرم 

تسد يوگنلا  هدیدرگ  هلسلس ،

دوب لاخلخ  همه  ياپ  هب  راخ ،

غاد يور  غاد  ام ، هنیس 
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تشاد

دوب لاخبت  همه  ام ، بل  لاخ 

دوب گنچ  ین و  رات و  ام ، هرمه 

دوب گنس  ام ، لفحم  لگ  هتسد 

ما هدروآ  رگج  نوخ  هچ ، رگا 

ما هدروآ  رفظ  حتف و  مچرپ 

مرس تکاپ ، نت  يادف  هب  يا 

ما هدروآ  رس  وت ، كاپ  نت  رب 

الب ماش  وت ز  کشخ  بل  رب 

ما هدروآ  رت  مشچ  ناشف ، ْکشا 

ربخ يراد  همه  زا  دوخ  وت  هچرگ 

ما هدروآ  ربخ  هلاس ، هس  نم ز 

تکدوک مغ  تسا  یگرزب  غاد 

تکچوک ۀلاس  هس  ۀمطاف 

مردام رسپ  يا  اجز ، زیخ ،

مرهاوخ ار  وت  هک  نیا  رگم  هن  نم 

ما هدرک  دوخ  رس  رب  ون ، رجعم 

مرتسکاخ هتخیر  رس ، هب  هک  سب 

باتفآ طسو  هنیدم ، رد  وت 

مرکیپ يور  هب  يدیشک  ابع 
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دوبن منامگ  هصق ، نیا  یپ  رد 

مرس رب  ینک  هیاس  ین ، رس  زا 

ما هتشگ  ترفسمه  طقف  هن  نم 

ما هتشگ  ترس  رود  ما و  هتخوس 

؟ تساجک ام  لگ  غاب  الب ، برک و 

؟ تساجک ارهز  ةراپدص  فحصم 

! سای گرب  زا  رت  هراپ  تندب  يا 

؟ تساجک الیل  ۀلال  لگ و  غاب 

هدمآ لگ  ۀخاش  اب  بابر 

؟ تساجک ام  ةدش  رپرپ  ۀچنغ 

ما هدرواین  رگا  ار ، هّیقر 

؟ تساجک اّقس  هدمآ ، تا  هنیکس 

نیسح وک  تنمچ  رد  لگ  همه  نآ 

نیسح وک  تَنَسح  غاب  ۀلال 

ماش و

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4048 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب مانشد  هدنخ و  فک و 

دوب ماع  ءالم  رد  وت ، ترتع 

همه راد  هلسلس  لگ  هتسد 

دوب ماب  بل  گنس  هلسلس و 

نارگ تیانج  میب  زا  وت ، لفط 

دوب مارآ  تخیر و  خر  هب  کشا 

دش حبص  ام  ۀیرگ  اب  همه ، بش 

دوب ماش  ام  تبرغ  زا  مه  ماش 

دش هزاورد  ِتنیز  ات ، وت  سأر 

دش هزات  یگمه  ام  لد  غاد 

ما هتشگ  رپس  هنیس  الب ، شیپ 

ما هتشگ  رطخ ، نافوط  یهار 

ملد زیزع  زورفارب ، هرهچ 

ما هتشگرب  وت  رادید  یپ  نم 

زارفرس رفس ، مدیسر ز  هچرگ 

ما هتشگ  رت  هدیمخ  وت ، مغ  اب 

ما هدنام  نم  یتفر و  وت  هکنیا  زا 

ما هتشگ  ردپ  ردام و  لجخ ز 

نیسح دش  مرگج  مخز  وت  غاد 

نیسح دش  مرفس  مه  وت  لتاق 
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ما هدروآ  هناش  هب  تمغ  هوک 

ما هدروآ  هناشن  مخ  تماق 

وت رهب  زا  هک  شکم  ارم  زان 

ما هدروآ  هنادْزان  ۀصق 

ار هتسبْرپ  لاب و  نارتوبک 

ما هدروآ  هنایشآ  هب  زاب 

مدش ارهز  هیبش  نیبب  زیخ و 

ما هدروآ  هنایزات  ناشن 

هدش منید  حتاف  نم ، تّمه 

هدش منیبج  مخز  نم ، لادم 

----------

نم هام  نم ! لاله  نم ! رتخا 

نم هام  نم ! لاله  نم ! رتخا 

نم هارمه  مدمه و  رفسمه و 

دوب لاب  یب  ریاط  ملد  وت  یب 

دوب لاس  لهچ  هزور  لهچ  غاد 

دنا هدرک  مرگج  راثن  هلعش 

مرفسمه وت  رس  اب 
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دنا هدرک 

دندز فص  نم  لمحم  يور  شیپ 

دندز فک  نانز  هدنخ  نانک ، صقر 

دوب ماعءالم  رد  ام  لمحم 

دوب ماب  بل  گنس  ام  مدمه 

متخود تخر  دیشروخ  هب  هدید 

متخوس متخاس و  مدش  بآ 

مالس بنیز  هب  داد  یم  وت  سأر 

مالک مه  نم  هب  تشگ  یم  وت  مشچ 

نم يوس  فرطراچ  زا  وت  مشچ 

نم يورین  وت  نآرق  ۀمغن 

مدمآ مالس  ضرع  یپ  لاح ،

مدمآ ماش  زوریپ ز  حتاف و 

همطاف هگن  تلامج  هب  يا 

همه ام  نخس  مه  ین  رس  يا 

وگب دّمحم  یحو  زا  مه  زاب 

وگب دمآ  شوخ  هراپ  يولگ  زا 

منز تیوم  هب  هناش  ما  هدمآ 

منز تیولگ  ياه  گر  هب  هسوب 

نک كاخ  رگج  زا  نورب  تسد ،
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نک كاپ  نم  ةدید  زا  مغ  کشا 

بآ بآ  ۀمزمز  تبل  هب  يا 

بابر رب  هدب  بآ  هدب  بآ 

تساجک رپرپ  ۀچنغ  اخا  ناج 

تساجک رغصا  دش  دازآ  هک  بآ 

مرح نیا  يوس  ماش  زا  مدمآ 

مروآ فاوط  وت  رازم  هب  ات 

همقلع افص  وت ، رازم  هورم 

همطاف رس  تشپ  منک  یعس 

مهرمه اج  همه  يا  ما  هدمآ 

مهد شرازگ  شیوخ  رفس  ات 

تسا نم  مایق  هدنز ز  وت  مان 

تسا نم  ماش  ۀبطخ  رد  وت  حتف 

نیسح منایب  تشاد  ادخ  یحو 

نیسح منابز  دوب  یلع  غیت 

تخاس متخوس و  متخوس و 

تخادنا متس  خاک  هب  هزرل 

تروآ مایپ  دیدرگ  وت  لفط 

ترتخد هگمارآ  دش  ماش 

دش مارآ  ترس  ياپ  هب  هچرگ 
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رد وت  مئاد  ریفس 
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دش ماش 

ترتخد بش  نفد  زا  دش  هدنز 

تردام بش  نفد  ةرطاخ 

----------

مدرک الب  تشد  نیا  زا  چوک  تراسا ، اب  هچ  رگا 

مدرک الب  تشد  نیا  زا  چوک  تراسا ، اب  هچ  رگا 

مدرک البرک  مه  ار  ماش  هفوک  رهش  اهنت  هن 

مکیّبل وت  مسا  ماش ، هورم  البرک و  میافص 

مدرک الط  تشط  ات  لادوگ  زا  یعس  عورش 

ار تلامج  هام  ما  هدرک  ترایز  لزنم  لهچ 

مدرک اعد  بش  ره  ار  وت  بش  زامن  رد  لزنم  لهچ 

متسب رمک  اهنت  وت  ياه  ّتیصو  يارجا  هب 

مدرک افو  دوخ  دهع  هب  مدید  افج  زا  دعب  افج 

مه زا  هاگلتق  رانک  رد  مدنب  دنب  دش  ادج 

مدرک ادج  تشعن  يور  زا  ار  ترتخد  هک  یمد 

هفوک هزاورد ي  مد  ودوب  هگلتق  رد  ملد 

مدرک اه  هزین  زارف  رب  ترایز  ار  تلامج 

یتفگ نخس  نم  اب  دوخ  مشچ  اب  ین  يالاب  زا  وت 

مدرک ادص  منینوخ  قرف  اب  ار  وت  لمحم  زا  نم 

يدرک لسر  متخ  زجعم  نآرق  ياوآ  اب  وت 
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مدرک یضترم  ِیلع  زاجعا  هبطخ  کی  زا  نم 

مدید تا  هتسکشب  رس  ات  يدوب  وت  نم  ماما 

مدرک ادتقا  مماما  رب  متسکش  رس  لمحم  هب 

متشگرب وت  یب  متفر  وت  یب  هنوگچ  مناد  یمن 

؟ مدرک اه  هچ  متفگ  هچ  مدید  اه  هچ  یسرپ  یمن 

مداتسا زور ، اّما  مدناوخ  هتسشن  بش  زامن 

مدرک اپ  هب  رگید  یتضهن  منایب  ریشمش  هب 

متفر ایح  یب  دیزی  مزب  رد  هتسب  تسد  هب 

مدرک او  ریجنز  نیدباعلا  نیز  تسد  زا  یلو 

ّیلع ِّیبیرغ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4055 

http://www.ghaemiyeh.com


دش مّسجم  نم  رب  همطاف  و 

مدرک ارس  ناریو  رد  نفد  ار  ترتخد  هک  یبش 

دیرگ یم  وت  رب  ارهز  هک  مدید  رز  تشطرانک 

مدرک ازع  بحاص  اب  مداد  كاچ  نابیرگ 

مماگ ره  درک  تمایق  دش  مخ  متماق  هچ  رگا 

مدرک ادا  ار  تمایق  ّقح  مردام  ناج  هب 

رز تشطز  يدید  نامرحمان  سلجم  رد  ارم 

مدرک ایح  تمشچ  هیرگ ي  زا  يدرک و  مهاگن 

وا يارب  زا  دنام و  ماش  رد  تکچوک  ریفس 

مدرک انب  ملاع  تعسو  اب  يا  هناخ  ترافس 

يرآ دنز  رس  مثیم »  » لخن زا  ما  هلان  رارش 

مدرک اهر  لد  ياه  هلعش  رارش  وا  مظن  هب 

----------

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! دیما 

مدروآ تیارب  نازوس  لد  لد ! دیما 

مدروآ تیارب  نارجه  یخلتز  ربخ 

ما هدش  نازخ  لگ  يا  دحلز  رس  رآ  رب 

مدروآ تیارب  ناتسلگ  راهب ، کی  هک 

يرظن نک  دیهش ، يا  ملد  ياه  غاد  هب 

مدروآ تیارب  ناوارف  ياه  هلال  هک 
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ناور بآ  هک  بل  هنشت  يا  شطع  زا  مد  نزم 

مدروآ تیارب  نایرگ  ةدید  کشاز 

مزیر تتبرت  كاخ  رب  هک  کشُم  ياج  هب 

مدروآ تیارب  نابایب  درگ  هرهچ ، هب 

ریذپب ارم  یتاغوس  نک و  یتیانع 

مدروآ تیارب  ناشیرپ  يوم  ماشز ،

الط تشط  ماش و  مزب  ةرطاخر  نخس 

مدروآ تیارب  نادند  بل و  نآ  زا  ربخ 

رگنب ما  هتسب  نامشچ  تلجخ و  کشا  هب 

مدروآ تیارب  ناریو  ۀشوگز  ربخ 

نت يدوبک  زا  شیوخ  نهریپ  ریز  هب 

مدروآ تیارب  ناهنپ  ۀّصق  رازه 

مزب ةرطاخز  نخس 
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الط تشط  ماش و 

مدروآ تیارب  نادند  بل و  نادند  بل و  نآ  زا  ربخ 

كاپ نک  ار  هنیکس  کشرس  تسد و  رایب 

مدروآ تیارب  نادنز  ۀشوگ  زار  و 

یلو ۀصغ  هوک  ریز  مدق  ورس  تسکش 

مدروآ تیارب  نایامن  حتف  ياول 

( مثیم  ) ام دزن  هب  یهایس  همان  هچ  رگا 

مدروآ تیارب  نارفغ  تمحر و  دیون 

كادف یّما  تنا و  یبا  هب  يا 

كادف یّما  تنا و  یبا  هب  يا 

كاخ نک ز  نورب  تسد ، اخا ! ِناج 

مونشب تبل  ز  يرادن ، هک  رس ،

كاچْکاچ يولگ  زا  نزب ، فرح 

تسد تبابر ز  دور ، رگا  ياو 

كاله ددرگ  هنیکس ، رگا  هآ 

تیلست هدب  ار  بابر  بلق 

كاپ هرهچ  زا  نک  ار  هنیکس  کشا 

نکف تنیدباعلا ، نیز  هب  رظن ،

نز هسوب  ار  هعماج  لغ  مخز 

مرس مخز  لد و  نوخ  هب  مسق !
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مرت مشچ  کشخ و  ماک  هب  مسق !

ایبنالا متاخ  ناج  هب  مسق !

مردام ردپ و  ِناج  هب  مسق !

وت ساّبع  ياه  تسد  هب  مسق !

مرس یب  كدوک  ود  نآ  هب  مسق !

دنرب مماش  هب  رگا ، راب  رازه 

مروای ار ، وت  زاب  ار ، وت  زاب 

تسوت نابایب  شرف  نم  ۀیاس 

تسوت نالیغم  راخ  نم ، ۀلال 

هتخوس ام ، مغ  رد  رگا  مثیم 

هتخومآ نم  نازوس  لد  زا 

یهت شتسد  رپ و  شهانگ ، فرظ 

هتخود ام  هب  مشچ  وس ، همه  زا 

يا هلعش  شسفن  ره 
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تسام هآ  زا 

هتخورفا ررش  ام  سفن  اب 

تسام زوس  ام ، ۀیرگ  ام ، ۀلان 

هتخودنا هدروآ و  هک  هچ  ره 

تسام يوگانث  رمع ، کی  هک  تسوا 

تسام يوک  گس  ياه  مدق  كاخ 

----------

رادهگن لمحم  نابراس ! يا  نابراس ! يا 

رادهگن لمحم  نابراس ! يا  نابراس ! يا 

رادهگن لزنم  ناوراک ، لزنم  هب  دمآ 

تساجنیا لد  رهش  نارم ، لمحم  نارم ، لمحم 

تساجنیا لزنم  ار  لد  هتسخ  ناوراک  نیا 

دش نازخ  نم  ِنازخ  یب  راهب  اجنیا 

دش ناور  نوخ  میاه  هلال  گرب  �گرب  زا 

دنتفرگ ار  مرادن  راد و  همه  اجنیا 

دنتفرگ ار  مراهب  قشع و  لگ و  غاب و 

سابع تسه  دوب و  هداتفا  كاخ  هب  اجنیا 

سابع تسد  مه  ملع ، مه  یلاخ ، کشم  مه 

دش ادج  ربکا  یناشیپ  مه  اجنیا ز 

دش ادف  شدنزرف  درک و  اشامت  اباب 
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دندرک بآ  عنم  هللا  لآ  اجنیا ز 

دندرک باریس  ار  ریش  لفط  ریت  اب 

درک یم  دادیب  شطعلا  يادص  اجنیا 

درک یم  دایرف  مه  بآ  ناماک  هنشت  رب 

دندیرب ربمغیپ  لآ  زا  همه  اجنیا 

دندیرب رس  ار  رشبلا  ریخ  هناحیر ي 

دیدرگ لآ  رب  ترتع و  رب  متس  اجنیا 

دیدرگ لاماپ  اپ  تسد و  ریز  هب  نآرق 

هراتس نودرگ  کی  دیطلغ  نوخ  هب  اجنیا 

هراوشوگ �نمشد  شوگ ، زا  دیشک  اجنیا 

هناملاظ ار  یلع  لآ  دندز  اجنیا 

هنایزات زا  يرفولین  اه  سای  دش 

تخوس یم  هناخ  ناشود  هب  هناخ  زا  وچ  اجنیا 

ناماد
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تخوس یم  هناورپ  رپ  نوچ  نالفط 

بنیز هآ  دود  تفر  نودرگ  هب  اجنیا 

بنیز هاگترایز  دش  هدیرب  ِقلَح 

دز کمن  ربمغیپ  مخز  رب  ودع  اجنیا 

دز كدف  بصغ  زا  يرهُم  ار  لگ  گرب  ره 

دنتسشن لِگ  رد  اه  هقان  هیرگز  اجنیا 

دنتسشن لمحم  رد  یحو  ياه  هنادرُد 

؟ وک نم  سای  خرس  ياه  لگ  البرک ! يا 

؟ وک نم  سابع  ربکا و  نوخ ! يداو  يا 

؟ يدرک هچ  رپرپ  هتفکشن ي  هچنغ ي  اب 

؟ يدرک هچ  رغصا  یلع  کشخ  رجنح  اب 

تسیراج هرهچ  رب  ما  هدید  زا  رگج  نوخ 

تسین مفسوی  هرمه ، هب  مدروآ  نهاریپ 

مراد هنییآ  رد  غاد  درد و  ریوصت 

مراد هنیس  نورد  شتآ  �باتفآ  نوچ 

مراد رای  اب  وگتفگ  لد  رد  شوماخ و 

مراد رادلد  هدجیه  غاد  هنیس  رد 

مدوب هدرزآ  دوخ  رمع  زا  نیسح  زا  دعب 

مدوب هدرم  هلاس  هس  نآ  اب  نم  شاک  يا 

هنیس هب  مزوس  لد  هب  مهآ  خر  هب  مکشا 
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هنیدم يوس  مور  نم  هنوگچ  وت  یب 

دش یم  كاچدص  مرکیپ  وت  نوچ  شاک  يا 

دش یم  كاخ  ترانک  رد  ممسج  شاک  يا 

میوپب ار  برثی  هار  هدنز  هک  مریگ 

؟ میوگ هچ  وک  منیسح  دسرپ  رگا  ارهز 

دنامب یفخم  ملد  زوس  ات  راذگب 

دناوخب مثیم  دوخ  زوس  اب  هحفص  نیا 

----------

تسا رشحم  حبص  ای  وت  نیعبرا  ماّیا 

تسا رشحم  حبص  ای  وت  نیعبرا  ماّیا 

تسا ربمیپ  تافو  زادگناج  زور  ای 

نیعبرا تسا و  هتشذگ  لاس  رازه  زا  شیب 

مغ وت  لّوا  نیعبرا  زا 
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تسا رتازف 

وت رود  تسا و  زور  ود  هسامح  ره  نارود 

تسا رشحم  حبص  ات  تقلخ  يادتبا  زا 

تسا وت  میرح  اجنامه  تسا  وت  يازع  اج  ره 

تسا رباج  مزب  نآ  رد  هتسکشلد  ریپ  ره 

البرک هبعک  هیس ، سابل  ام  مارحا 

تسا رثوک  تسا و  تارف  وت  تبیصم  گشا 

نک لسغ  مارحا و  ۀماج  شوپب  رباج 

تسا رس  یب  ياه  ندب  رازم  نیمزرس  نیاک 

فاوط دنک  اجنیا  رد  هبعک  هبعک ، هن  اجنیا 

تسا ربکا  دنوادخ  نوخ  هناخ ، هن  اجنیا 

نک فوقو  سّدقم  نیمز  نیا  رد  رباج 

تسا رعشم  تسا و  تافرع  زا  رتوکن  اجنیاک 

نآ خرس  ناماد  هب  هک  ینبلگ  تساجنیا 

تسا رپرپ  هلال  هد  دص و  نازخ  ۀلمح  زا 

ندب رد  تسین  يرس  هک  ایم  رس  يالاب 

تسا ربکا  كاپ  نت  هک  ایب  اپ  نییاپ 

تسا بنیز  مان  وا  ةدیرب  رجنح  رب 

تسا رغصا  ربق  وا  هدیرد ي  ۀنیس  رد 

نک هراظن  درگب و  ربق  رود  هب  رباج 
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تسا رگید  ربق  ادهش  یمامت  زا  رود 

رازم نآ  كاخ  زا  دزو  یم  بیبح  يوب 

تسا رهاظم  مشچ  ود  رون  بیبح  يرآ 

هاگلتق لادوگ  بناج  هب  ایب  رباج 

تسا رهطا  يارهز  ۀلان  شوگ  هب  اجناک 

هتخیر لادوگ  لد  رد  هک  اه  گنس  نیا 

تسا رگمتس  مصخ  تیانج  روآدای 

همقلع يوس  ایب  هاگلتق  رباج ز 

تسا رگشل  راد و  رس  رس و  ار  نیسح  اجناک 

سوبب ار  ساّبع  ترضح  رازم  ناج  زا 

شکاخ همطاف  کشرس  اب  نوچ 
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تسا رّمخم 

ربص ملح و  هب  مزر و  هب  هکنآ  تسیک  ساّبع 

تسا ردیح  هاگ  نسح  هاگ  نیسح  یهاگ 

همطاف ود  ناور  ورس  تسیک  ساّبع 

تسا ردام  ود  غارچ  مشچ و  تسیک  ساّبع 

شبل رب  هک  رباج  هب  داب  مالس  مثیم » »

تسا رّرکم  مالس  نیسح  ۀضور  رد 

----------

دز شتآ  مرگج  رب  سرج  ياوآ  زاب 

دز شتآ  مرگج  رب  سرج  ياوآ  زاب 

دز شتآ  مرت  مشچ  رب  دش و  شتآ  کشا 

دز شتآ  مرب  گرب و  رب  دش و  شتآ  هلان 

دز شتآ  مرت  شیپ  زا  رت  شیب  لد  زوس 

نوریب دیآ  رت  مشچ  زا  ملد  ياه  هراپ 

نوریب دیآ  ررش  مدوجو  ناتسین  زو 

دینک دایرف  هلان و  لد  نم و  اب  ناتسود 

دینک دازآ  لد  سبح  زا  سفن  اب  ار  هآ 

دینک دای  ادهش  زا  ات  هدمآ  نیعبرا 

دینک داجس  ترضح  نت  مخز  رب  هیرگ 

لاب رپ و  نادیهش  رهش  يوس  هب  دز  لد  غرم 
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لابقتسا مینک  هللا  مرح  زا  ات  شیپ 

تسادخ نوخ  مرتحم  مرح  اج  نیا  رباج 

تساده حابصم  هولج  ینک  ریس  فرط  ره 

تسادهش رازم  هک  نک  رگج  نوخ  زا  لسغ 

تسادج هراپ  دص  رکیپ  زا  هک  تسا  تسد  رس و 

شوپب مارحا  هماج  نک و  هراپ  نهریپ 

شوکب هللا  مرح  فاوط  هب  نازیر  کشا 

نزب لاب  اشگب  رپ  کلم  وچ  مه  ارباج 

نزب لآ  یلع و  نورد  زوس  اب  هلان 
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نزب لاوحا  همه  رد  دوخ  هنیس  رس و  رب 

نزب لادوگ  هب  هسوب  نک و  هدجس  وش و  مخ 

نیسح يوب  دهد  هک  یکاخ  هب  راذگب  هرهچ 

نیسح يور  رس و  نوخ ز  نآ  يور  رب  هتخیر 

نک همزمز  نزب  هلان  ناشف  کشا  ارباج 

نک همطاف  ینب  غاد  زا  همطاف  اب  هیرگ 

نک همه  زا  دای  همطاف  رسپ  میرح  رد 

نک همقلع  يوس  لادوگ  هشوگ  زا  يور 

نک ییایرد  هدید  زا  خر  هب  يراج  کشا 

نک ییاقس  وت  هداتفا ، نت  اقس ز  تسد 

دیآ ارحص  لد  زا  سرج  گناب  نک  شوگ 

دیآ ازفا  مغ  زوس و  رگج  تخس  يا  هلان 

دیآ ارهز  رتخد  ارسا  زابشیپ 

دیآ اربک  بنیز  رفس  منامگ ز  هب 

دندروآ نیمرحلا  نیب  هب  يور  یمرح 

دندروآ نیسح  ياو  يا  هلان  رفس  زا 

دنتشگ رپرپ  همه  اه  لگ  هدمآ  نالبلب 

دنتشگرب مرح  هب  هرابود  هللا  مرح 

دنتشگ رس  یب  هراپ  دص  رکیپ  رئاز 

دنتشگ ربکا  یلع  رازم  رود  یگمه 
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دندید یم  ار  همقلع  هگلتق و  يدوگ 

دندید یم  ار  همطاف  ناشف  کشا  فرط  ره 

بابر ریوصت  وچ  دید  دوخ  هنیس  رب  بآ 

بآ دش  مرش  زا  تخوس  دش و  مرش  قرع 

بابک تشگ  شرگج  زوس  رحب ز  رگج 

باوخ رد  رغصا  یلع  ردام ، هنیس  رد  ریش 

ههام شش  دای 
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داتفا یم  وا  هراوهگ  و 

داد یم  یلایخ  ياه  تکرح  شتسد  ود  هب 

دش یم  متام  هلعش  یلع  تخد  سفن 

دش یم  مخ  رگد  راب  شا  هدش  مخ  تماق 

دش یم  مک  وا  تقاط  فک  داد ز  یم  بات 

دش یم  مسجم  هراپ  دص  نت  شمشچ  شیپ 

دمآ یم  شرظن  رد  نوخ  هب  هقرغ  رجنح 

دمآ یم  شردپ  دج و  هسوب  زا  شدای 

دید یم  ررکم  غاد  يور  غاد  مه  زاب 

دید یم  رپرپ  هلال  هدز و  شتآ  غاب 

دید یم  ردارب  كاچ  دص  نت  هظحل  هظحل 

دید یم  روالد  سابع  هتسکشب  قرف 

شرظن شیپ  همه  بئاصم  تفر  یم  هژر 

شرگج نورد  هزات  دش  هک  دوب  اه  غاد 

هتسب ار  ولگ  ضغب  هدش  دازآ  هیرگ 

هتسخ ار  اه  هرجنح  نورد  دایرف  هدرک 

هتسهآ دننز  دایرف  همه  نارادغاد 

هتسویپ اتبا  ای  اتبا  ای  ناشرکذ 

دز شتآ  ار  همطاف  لد  لافطا  کشا 

دز شتآ  ار  همه  يربک  بنیز  هیرگ 
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نیسح دالیم  هظحل  زا  ممدمه  يا  تفگ 

نیسح داب  تنت  تاحارج  هب  ممالس  يا 

نیسح داتفا  وت  هب  ممشچ  هک  زور  نامه  زا 

نیسح داب  مرگج  رب  دز  وت  قشع  شتآ 

میدوب مه  اب  همطاف  لغب  رد  وت  نم و 

میدوب مغ  ره  يداش و  ره  هب  رای  مدمه و 

زا دش  هچ  وگ  رب  لاح 
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يدرک میادج  شیوخ 

يدرک میاهر  هدرب  الب  نابایب  رد 

يدرک میاعد  لادوگ  هشوگ  رد  هاگ 

يدرک میارب  هیرگ  نانس  كون  رب  هاگ 

ترصب کشا  هب  هزین  رس  داتفا  ممشچ 

ترس نآرق  ندناوخ  زا  دش  هراپ  مرگج 

هدرک مبات  بت و  اپارس  غاد  ترثک 

هدرک مباضخ  هدید  زا  هدزرس  لد  نوخ 

هدرک مبآ  وت  نارجه  هک  يوگ  ینخس 

هدرک مبابک  وت  غاد  هک  يامنب  هرهچ 

مدروآ بالگ  کشا  زا  وت  كاخ  رس  رب 

مدروآ بآ  وت  رهب  مدش  بآ  دوخ  هچرگ 

دناوت زور  درذگ  یم  نامز  هچ  ره  اهزور 

دناوت زور  هیس  رهدلا  دبا  ات  ناملاظ 

دناوت زوریپ  رکشل  همه  وت  تیب  لها 

دناوت زوس  متس  دایرف  روآ  مایپ  هک 

نیسح وت  ریقح  دنتشگ  هرسکی  ناشکرس 

نیسح وت  ریغص  لفط  هگیاپ  دش  ماش 

دندرب مباتش  هب  تیوک  رس  زا  نانمشد 

دندرب مبارخ  ماش  يوس  هب  هفوک  دعب 
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دندرب مباذع  جنر و  اب  هک  هن  تراسا  هب 

دندرب مبارش  مزب  رد  وت  كاپ  رس  اب 

مدید یم  الببرک  زا  رت  تخس  ار  ماش 

مدید یم  الط  تشط  رد  وت  نینوخ  رس 

دندیدنخ یگمه  مدورو  زور  نایماش 

دندیصقر وت  رس  رود  هب  هچوک  ره  رس 

دندیشوپ ون  هماج  همه  هتفرگب  دیع 

دندیزرل نم  هبطخ  هلزلز  اب  کیل 

هب تخیر  الب  ناراب  هچرگ 
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ماش رد  مناج 

ماش رد  منابز  درک  یلع  ریشمش  راک 

دوب نیگنس  ناگمه  شود  هب  راب  نیا  هچرگ 

دوب نید  يارب  میدینش  میتفگ و  هچنآ 

دوب نیریش  ام  هب  خلت  ودع  تشادنپ  هچنآ  و 

دوب نیا  ام  فرش  تداهش ، دوب  ام  ثرا 

دنزوس ملاظ  هلعش  نوچ  وت  تایبا  مثیم " "

دنزوریپ ادخ  بزح  ادخ  ییادخ  ات 

----------

هدمآ رشحم  ۀصرع  البرک  تشهب  زاب 

هدمآ رشحم  ۀصرع  البرک  تشهب  زاب 

هدمآ ربلد  ۀلان  ناییاونین  لد  زا 

ناقشاع رایدب  ور  ناقشاع  راز  لد  يا 

هدمآ رگید  قشاع  ناقشاع  رازم  هب  نیب 

ار رای  يوک  یهار  ار  راز  تسم  لبلب 

هدمآ رب  لد  هلان ز  ار  رارق  یب  رباج 

مدق مدق  هدز  هلان  مدبمد  هدیشک  هآ 

هدمآ ربمیپ  طبس  تبرت  رانک  هب  ات 

نید ياه  هلال  مغ  رد  نیعبرا  حبص  هدز  رس 

هدمآ رشحم  ۀنحص  البرک  خرس  نبلگ 
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همه ناگ  هنشت  هب  وگب  همطاف  لآ  یقاس 

هدمآ رثوک  یقاس  همقلع  رانک  رد  هک 

الص ناقشاع  هب  دنز  الب  می  رد  نیسح 

هدمآ ردام  هرابود  هگلتق  رانک  رد  هک 

رفظ مچرپ  هناش  هب  رفس  زا  بنیز  هدیسر 

هدمآ ربیخ  حتف  یلع ز  یضترم  هکنانچ 

رس هتسکش  ودع  گنس  رفس  نیا  رد  وا  زا  هچ  رگ 

هدمآ ردارب  يوس  رتزارف  رس  همه  زا 

وا يوربآ  هب  مسق  وا  يوم  هتشگ  دیفس 

هدمآ رت  هیس  بش  وا ز  يودع  رب  زور  هک 

بش هدرک  دیزی  زور  برعلا  هلیقع  تسوا 
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هدمآ رهاوخ  هک  زیخ  بل  هنشت  نیسح  الا 

یه عمش  لثم  زوسب  ین  وچمه  لانب  الد 

هدمآ رواد  تمصع  ین ، مزب  رانک  زا  هک 

رگج رب  هرابود  غاد  رصب  زا  هناور  گشا 

هدمآ ردیح  رتخد  رفس  شرازگ  رهب 

ناوراک غارچ  لثم  ناور  شا  هدید  ود  نوخ ز 

هدمآ رّهطم  ربق  نآ  رانک  ات  هتخوس 

اه هنایزات  شقن  اه ز  هناشن  شتماق  هب 

هدمآ رجعم  هایس  وم ، دیفس  نت ، دوبک 

ور هام  هب  دنز  همطل  ولگ  رد  هیرگ  هنیکس 

هدمآ رگمتس  رمش  وا  مشچ  هب  نایع  رگم 

شا هنیدم  لگ  هتسد  شا  هنیکس  اب  بابر 

هدمآ رغصا  غارس  شا  هنیس  هب  رگج  نوخ 

اه هلال  دینک  هیرگ  اه  هلان  دیوش  اهر 

هدمآ رپرپ  ۀچنغ  ندید  هب  نابغاب  هک 

نیعبرا زور  هک  وگب  نید  ياه  هلال  هب  ابص 

هدمآ ربکا  ّیلع  ترایز  رب  هنیکس 

نید رایرهش  رساب  نیدجاس  ریپ  ماما و 

هدمآ رس  یب  رکیپ  ندید  هب  ناشف  کشا 

نفک یب  دیهش  نآ  رب  نم  مالس  وت  مالس 
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هدمآ رجنخ  ریت و  نهریپ ز  وچ  شرکیپ  هک 

نوخ هقرغ  دیهش  نآ  رب  نوزف  ددع  زا  یمالس 

هدمآ رجنح  هدیرب  زا  رهاوخ  مالک  مه  هک 

شمد ةرطق  هرطق  هب  شمثیم »  » مرگ مالس 

هدمآ رورپ  دیهش  شمّرحم  بتکم  هک 

----------

ملفحم هتخوس ي  عمش  وچ  اپارس  زاب 

ملفحم هتخوس ي  عمش  وچ  اپارس  زاب 

ملصاح هدش  بآ  لد  نوخ  هدش  کشا ،

ملفاغ دوخز  هدرک  نورد  زوس  شتآ 

ملد ياعد  هتشگ  نیعبرا  ترایز 

رد مسفن  ره 
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سرج يادص  هتشگ  نورد 

سب تسا و  نیسح  مان  نابز  رب  منخس  ره 

تسا هلسلس  ارم  هآ  نم  ریگ  ولگ  ضغب 

تسا هلسلس  دص  هلان و  نورد  رد  مسفن  ره 

تسا هلصوح  زا  رت  نوزف  نورد  زوس  هصق ي 

تسا هلفاق  کی  هرمه  لد  غرم  ناج  ریاط 

زارفرس يا  هلفاق  نامک  دق  يا  هلفاق 

زاب كاپ  يا  هلفاق  شوک  تخس  يا  هلفاق 

هدمآ لاصو  حبص  قارف  بش  لهچ  دعب 

هدمآ لاله  لثم  يا  هدرک  مگ  لاله 

هدمآ لآ  دمحا و  مّود  همطاف ي 

هدمآ لالج  هچ  اب  البرک  نز  ریش 

نیا تسارهز  رتخد  نیا  تس  يرغص  تمصع 

نیا تس  يربک  بنیز  نیسح  ناوخ  هباطخ 

نک شون  رگج  هتخوس  لد  رباج 

نک شومارف  شیوخ  تسوت  شوغآ  رد  رای 

نک شوماخ  گشا  هب  ار  دایرف  شتآ 

نک شوگ  مونش  یم  كاچ  كاچ  يولگ  زا 

مایپ نیا  كاخ  لد  زا  دهد  ارهز  فسوی 

مالس يربک  بنیز  همطاف  همه ي  يا 
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مبنیز يدمآ  شوخ  نیسح  دوبک  سای 

مبنیز يدمآ  شوخ  نیسح  دوبن  دوب و 

مبنیز يدمآ  شوخ  نیسح  دونش  تفگ و 

مبنیز يدمآ  شوخ  نیسح  دورد  وت  رب 

وگب يدید  هچنآ  ره  وگب  يدیشک  اه  هچ 

وگب يدیمخ  ارچ  همطاف  دق  ورس 

يدش روآ  مایپ  ارم  نوخ  هک  ییوت 

يدش رگید  نیسح  نیسح ، زا  دعب  هک  ییوت 

يدش رس  ات  ياپز  نینچ  نیا  دوبک  ارچ 

يدش ردام  هیبش  مرهاوخ  يا  ردقچ 

يرگید همطاف ي  ماما  ظفح  زور  وت 
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يرکشل ار  نیسح  یلو  یتسا  نز  کی  وت 

یلماک همطاف ي  لالج  لامک و  رد  وت 

یلفحم ره  غارچ  نم  كاپ  رس  اب  وت 

یلزنم لچ  بیطخ  رس  داتفه  نیب  وت 

یلمحم هراتس ي  نم  لابقا  بکوک 

ما هدرک  تترایز  الب  جوم  جوم  هب 

ما هدرک  تترایز  الط  تشط  نایم 

تسا همزمز  نم  شوگ  هب  تا  هبطخ  زا  زونه 

تسا همه  بلق  رارش  وت  دایرف  زونه 

تسا همکحم  تیآ  وچ  وت  راتفگ  زونه 

تسا همطاف  هزجعم ي  وت  قطن  رد  زونه 

مرهاوخ یبا  نیز  ّما  نیز  خا و  نیز 

مرهاوخ یبنیز  وت  نیسح  متسا  نم  هک  ات 

یتشاد يا  هلالس  البرک  فص  رد  وت 

یتشاد يا  هلالج  تیآ  سفن  ره  وت 

یتشاد يا  هلال  وت  يا ، هناورپ  عمش و  وت 

یتشاد يا  هلاس  هس  هلفاق  هرمه  وت 

یتشادرب ياجز  ار  هودنا  هوک  وت 

یتشاذگب ماش  هب  ارم  ریفس  ارچ 

يا هدنازرل  هبطخ  هب  ار  دادیب  خاک  وت 
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يا هدناشفا  هرارش  مصخ  ناج  نت و  رب  وت 

يا هدنادرگ  ربص  هب  ار  قشع  روحم  وت 

يا هدناوخ  بش  زامن  اه  هناریو  جنک  وت 

تسوت نویدم  دیهش  تسوت  نوهرم  داهج 

تسوت نونمم  نیسح  رختفم  وت  هب  ادخ 

نیسح تسا و  بنیز  هب  يدهلارون  ياقب 

نیسح تسا و  بنیز  هب  ادخ  نید  ياقب 

نیسح تسا و  بنیز  هب  ایبنا  لسوت 

نیسح تسا و  بنیز  هب  البرک  لماکت 

مایق نوخ و  نیسح و  اضر  ربص و  بنیز و 

هب
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مالس اداب  ود  ره  هب  دورد  اداب  ود  ره 

----------

تسادیپ هلبآ  متس  راخ  زا  لگ  ياپ  رب 

تسادیپ هلبآ  متس  راخ  زا  لگ  ياپ  رب 

تسادیپ هلسلس  رثا  ار  يا  هلسلس  رس 

تسادیپ هلولو  ادخ  شرع  یلا  شرف  زا 

تسادیپ هلفاق  الب  نینوخ  يداو  رد 

یغارچ غاد  ررش  زا  همه  دنراد 

یغارس میریگ  هلفاق  نیا  زک  دیزیخ 

قشع مرحلا  تیب  هب  هدرک  ور  هلفاق  نیا 

قشع ملع  تراسا  نادیمب  هدیبوک 

قشع مغ  ياهالب  هب  اه  یلب  تسا  هتفگ 

قشع مرتحم  مرح  فاوط  رهب  زا 

تراسا نینوخ  هماج  همه  مارحا 

ترایز لسغ  رگج  بانوخ  هب  دندرک 

هدیسر رادلد  تبرت  رس  هب  رباج 

هدیسر رای ، نید  روای  یب  روای  رب 

هدیسر رادازع  هتشک  نآ  رب  هک  یئوگ 

هدیسر راز  لد  نازوس و  هنیس  اب 

ار ادخ  هدناوخ  ناشف  کشا  هدش و  مرحم 
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ار ادهش  روبق  هتسش  رگج  نوخ  اب 

یبیرغ رهب  لد  مغ  یبیرغ  هدروآ 

یبیبح ربق  يورب  یبیبح  هداتفا 

یبیبط نامهم  هدش  یقارف  رامیب 

یبیکش هن  يرارق  هن  یناوت  بات و  هن 

مبابک هدرک  تمغ  هک  یبیبح  تفگ : یم 

مباوج تسود  يا  هدب  رخآ  متسود  نم 

ممالک ناج  لد و  رگنشور  وت  مان  يا 

ممالس هب  ممالس  تقبس ز  هتفای  يا 

مماما الوم و  ربهر و  سرداد و  يا 

ممالغ ریپ  مه  تسود و  مه  قشاع و  مه 

هنیدم رهش  زا  رفس  نیا  رد  وت  دای  اب 

هنیس رس و  رب  ما  هتفوک  الب  برک و  ات 

تخادنا هلولو  اج  همه  رد  تمغ  نودرگ ز 
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تخادنا هلصاف  تندب  ات  رس  ماش ز  ات 

تخادنا هلسلس  ترسپ  اهنت  ندرگ  رب 

تخادنا هلبآ  ِلگ  وت  میتی  ياپ  رب 

دوب ترفسمه  ملد  غرم  یلو  وت  زا  رود 

دوب ترس  لابندب  هاگ  ندب  شیپ  هگ 

؟ يدوبن وت  رخآ  همطاف  لد  رون  يا 

يدوشگ هدید  مخ  رب  ربمیپ  شود  زک 

يدوبر تسد  زا  ملد  مه  يدز  هدنخ  مه 

يدومن هقلح  دوخ  يوزاب  نم  ندرگ  رب 

هدید ود  رون  يا  هرطاخ  نآ  زا  رآ  دای 

هدیرب ياهگر  يوگ ز  ینخس  نم  اب 

هّیطع رون ، ارم  نایرگ  هدید  يا 

هّیطع روش ، همزمز و  زا  رپ  تسارحص 

هّیطع رود ، زا  دسر  یم  سرج  ياوآ 

هّیطع روک ، نم  هدید  دوب  هک  ادرد 

؟ تسیک زا  هلولو  نیا  هتسویپ و  هلان  نیا 

؟ تسیک زا  هلفاق  نیا  هک  رآ  ربخ  زیخرب و 

تسارحص نماد  ُرپ ، هلفاق  نیا  نویش  زا 

تسارهز هلان  زا  ربخ  ار  سرج  ياوآ 

تسا يربک  بنیز  همزمز  ملد  شوگ  رب 
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تسانیسح ابیرغ و  ادیهش و  دایرف 

هتفرگ روجنر  نم  يولگ  هیرگ  زا 

؟ هتفرگ روش  اتبا  ای  اب  هک  تسیک  نیا 

درک يرثا  وا  نخس  هّیطع  بلق  رب 

درک يرفس  تنحم  يداو  نآ  رد  شیوخ  زا 

درک يرظن  وس  ره  هلفاق  نآ  ندید  رب 

درک يرگج  نوخ  يراج  خر  هب  هظحل  ره 

شهآ هلان و  کلفب  دمآرب  هنیس  زا 

شهاگن داّجس ، دّیس  رب  وچ  داتفا 

هراظن رود  زا  هلفاق  نآ  رب  درک  ات 

تخیر مدق  هب  ات  رس  عمش ز  نوچ 
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هرارش

هراتس تخیر  ناخر  هام  نآ  مدقم  رد 

هرابود قشع  مرح  يوسب  تشگرب 

رباج هدمآ ، رگد  روشاع  هک  هلان  دز 

رباج ، هدمآ رفس  بنیز ز  هک  زیخ  رب 

رباج هدمآ ، غارس  هب  ار  دوخ  لگ  لبلب 

رباج هدمآ ، غاب  هب  هراب  رگد  هلالآ 

رباج هدمآ ، غارچ  قاشع  تبرت  رب 

رباج هدمآ ، غاد  هلفاق  کی  هک  زیخرب 

هنیدم ياهلگ  هب  بآ  هدب  زیخرب و 

هنیکس ناشطع  بل  زا  لجخ  تساّقس 

میناوخب هزات  مغ  يدورس ز  زیخرب  -

میناشنب ار  لد  مغ  رارش  زیخرب 

میناسرب ناریسا  هب  ار  دوخ  هک  زیخرب 

میناشف داّجس  هر  رد  لگ  هک  زیخرب 

میریگب ریهطت  هیآ  شرس  يالاب 

میریگب ریجنز  لغ و  مخز  هسوب ز  لگ 

وه مرح  نآ  رد  هدش  مرحم  مرحم  نآ 

وجادخ ریپ  نآ  هتخوسلد  قشاع  نآ 

ور رس و  هدرک  ادهش  كاخ  هب  هتشغآ 
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وس ره  هب  درک  رظن  شیوخ  لد  مشچ  اب 

دریمب ماگ  ره  هب  راب  دص  هک  تساوخ  یم 

دریگب داّجس  دّیس  زا  ربخ  کی  ات 

شماج هتخوس ، رگج  کشا  دوب ز  ُرپ 

شمالک نازوس ز  لد  رارش  تخیر  یم 

شماشم هب  ینیسح  رطع  هحیار  دز 

شماما شخبناج  بل  زا  مالس  دینشب 

تمالغ ریپ  لجخ  وت  مالس  يا ز  تفگ 

تمالس دوب  ردپ  قالخا  روآدای 

زارفارس ریپ  نآ  هتخوسلد  رئاز  نآ 

زاورپ هب  هتسخ  نت  شحور ز  ریاط  دش 

زاب مه  تسد ز  ناج  لد و  زا  درک  هلان و  دز 

زاب يرگد  نیسح  شوغآ  رد  تفرگب 
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ار شبت  بات و  ررش  نودرگ  هب  دنکفا 

ار شبل  تشاذگب  هعماج  لغ  مخز  رب 

ار شردپ  بیبح  درک  رظن  وچ  الوم 

ار شرصب  کشا  لد و  زوس  مخ و  دق 

ار شرگج  ررش  هرابود  دنازوس 

ار شرس  ریپ  نآ  هناش  يور  تشاذگب 

رطعم هدوب  تسفن  زا  یحو  نشلگ  ياک 

رپرپ هدش  ام  زا  لگ  غاب  کی  هک  سوسفا 

ام رسب  دمآ  هچ  تفگ  ناوتن  رباج 

ام رب  گرب و  همه  تخیر  نازخ  روچ  زک 

ام ردپ  كاپ  رکیپ  نوخب  دیطلغ 

ام رفسمه  وا  رس  اب  وا  لتاق  دش 

میدینش ماع  ألم  رد  نابز  مخز  ام 

میدینش مانشد  همه  زا  هنگ  مرج و  یب 

دز مرگج  مخز  هب  هدنخ  اج  همه  نمشد 

دز مردپ  قرف  هب  گنس  الب  ماش  رد 

دز مرسب  هگ  نت  هب  هاگ  نانس  بعک  اب 

دز مریس  وکین  رهاوخ  خر  هب  یلیس 

هنیکس يور  رب  یلیس ، رثا  مدید 

هنیدم رهش  همطاف و  زا  مدمآ  دای 
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مغارچ تسا  شومخ  هک  بش  لهچ  هتشذگب 

مغارسب هر  زا  هدمآ  یمغ  هظحل  ره 

مغاد ود  داتفه و  لد  نینوخ  هلال  نم 

مغاب هب  تسا  هدنامن  هچنغ  کی  هن ، هلال  کی 

دنراپس هار  مغ  يداو  رد  هلفاق  نیا 

دنرادن درم  رگد  مولظم  نم  زا  ریغ 

داتفا هلزلز  کلف  ناکرا  هب  هاگان 

داتفا هلغلغ  کلم  دایرف  شرع ز  رد 

داتفا هلولو  رد  هرسکی  لسرحاورا 

داتفا هلفاق  هگن  نادیهش  ربق  رب 

دنداتف کشخ  رجش  زا  نازخ  گرب  نوچ 
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دنداهن راسخر  لگ  نادیهش  كاخ  رب  -

دندیرد شیوخ  لد  هماج  ضوع  نالفط 

دندیشک دایرف  تروص و  رب  هدز  یلیس 

دندیود ربق  نآ  هب  ربق  نیا  زا  هیرگ  اب 

دندیدن زور  لهچ  هک  يروبق  درگرب 

دندناشف کشم  نوخ  هب  هتشغآ  هّرط  رب 

دندناشک دندناشک ، كاخ  يورب  ار  دوخ 

دیآرب لافطا  نت  زا  ناج  هک  تساوخ  یم 

دیآ رسب  مه  اب  همه  رمع  هک  تفریم 

دیآرب هدید  زا  هدش  نوخ  یگمه  اهلد 

دیآرد رگد  روش  ددرگ و  رگد  روشاع 

دندوب هتخورفا  ِشتآ  مدق  هب  ات  رس 

دندوب هتخوس  ددم ، درک  یمن  کشا  رگ 

تشاد نازخ  غاب  نآ  زا  مغ  راهب  هک  بنیز 

تشاد ناج  ود  داتفه و  يداو  نآ  رکیپ  رد 

تشاد نامک  ّدق  رگج و  رب  شَملَا  ریت 

تشاد ناور  کشا  ادهش  کشخ  بل  رهب 

تخیر رگج  نوخ  زا  رُد  رادلد  تبرت  رب 

تخیر رهگ  تخیر ، رهگ  تخیر ، رهگ  هتسویپ 

نم رظن  رد  تخر  رهم  اج  همه  يا  تفگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4090 

http://www.ghaemiyeh.com


نم رفسمه  ین  رس  رب  دوخ  رس  اب  يا 

نم رحس  غارچ  هناریو  هب  هدوب  يا 

نم رس  هب  دمآ  هک  هچنآ  دوب  هار  رد 

مدوب وت  ماگمه  هک  هدنز  دنس  مراد 

مدوبک مسج  نیا  هتسش و  نوخ  هب  يور  نیا 

دوب ام  لفحم  لگ  هتسد  وت  رس  ین  رب 

دوب ام  لفحم  رد  وت  نآرق  هزاوآ 

دوب ام  لد  مخز  محرم  ودع  دنخبل 

دوب ام  لزنم  ارس  هناریو  هشوگ  رد 

ماش رد  وت  رهب  ازع  هک  اج  ره 
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میتفرگ

میتفرگ ماب  بل  گنس  زا  دوخ  شاداپ 

دنام اه ، هرطاخ  مرظن  رد  الب  برک و  زا 

دنام اپ ، هب  راخ  زا  هلبآ  ار  وت  ياهلگ 

دنام اج ، وت  شیپ  ملد  ماش و  يوس  هب  متفر 

دنام ادهش ، زا  رگج  هب  مغاد  ود  داتفه و 

رپرپ هدش  ام  زا  لگ  غاب  کی  هک  سوسفا 

رتوبک دنچ  نیا  مدنام و  نم  یتفر و  وت 

یناج نمشد  دنک  هک  منامگ  دوب  یک 

یناود بسا  نم  هراپ  دص  فحصم  رب 

یناشف کشا  زا  ما  هدید  دوش  عونمم 

یناوخ هیثرم  منک  هک  مدنهدن  تلهم 

متفرگ وت  رب  تسد  رحس  هب  ات  بش 

متفرگ وت  رب  ازع  هنابیرغ  سبح  رد 

میوگب هتسهآ  هیرگ  همزمز و  زا 

میوگب هتسب  متس  ریجنز  هب  تسد  زا 

میوگب هتسخ  ندب  نانس و  بعک  زا 

میوگب هتسکشب  رس  گنس و  شراب  زا 

تشپ دنکن  مخ  یلع  تخد  زا  همه  اه  نیا 

تشک ارم  وت  غاد  هدش  رپرپ  هلال  يا 
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میدید هلبآ  زا  لگ  شقن  اپ  فک  رب  ام 

میدید هلفاق  يولج  ار  ادهش  سأر 

میدید هلهله  فک و  ّيداش و  ین و  بعک 

میدید هلسلس  کی  هب  هتسب  ار  هلسلس  کی 

يزیتس ملظ  هر  هب  اج ، ام ، هب  دنداد 

يزینک هب  ار  ناملد  زیزع  دندناوخ 

مدوب وت  رای  الب  جاوما  رد  هن  اهنت 

مدوب وت  راتفرگ  دالیم  هظحل  زا 

مدوب وت  رادیب  همطاف  رب  هب  اهبش 

مدوب وت  رادید  بلاط  مهگن  ره  اب 

سنُا رگد  هک  ادرد 
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متفرگ وت  غاد  هب 

متفرگ وت  غارس  كاخ  زا  متشگرب و 

نم رس  وت  زا  شیپ  دش ، یم  ادج  شاک  يا 

نم رگج  رب  تمغ  ریت  ورف  تفر  یم 

نم رب  گرب و  وت  دق  لخن  وچ  تخیریم 

نم رت  نامشچ  ود  روک  لزا  دش ز  یم 

مدید وت  كاچ  دص  رکیپ  نیمز  يور  نم 

مدید وت  كاپ  رس  هزاورد  هب  هزیوآ 

گنچ فد و  يان و  هدز  مصخ  ترس  ياپ  يا 

گنس فده  تنیبج  هتشگ  ین  رس  رب  يا 

گنر نوخ  هدیدرگ ز  وت  يابیز  تعلط  يا 

گنت هدش ، گنت  ملد  هک  ردارب  زیخرب 

مسوبب وت  يور  هک  كاخ  زا  رس  رادرب 

مسوبب وت  يولگ  ياهگر  هک  زیخرب 

مدیشک شود  رسب  ار  الب  هوک  نم 

مدیربن مدکی  مدیزرلن و  هاگ  کی 

مدید وت  راسخر  لگ  ات  الط  تشط  رد 

مدیرد ربص  نهریپ  مدز  دایرف 

تّدش هب  دروخ  یم  وت  ياهبل  هب  بوچ  نوچ 

تروص هب  لافطا  مدز ، یم  دوخ  رس  رب  نم 
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دوب الب  دوب ، الب  دوب ، الب  ماش  رد 

دوب الب  برک و  زا  رت  تخس  مسق  هللااب 

دوب الم  هب  تلالظ  رفک و  متس و  ملظ و 

دوب الط  تشط  زا  رگ  هولج  تخر  دیشروخ 

دوب ندز  رود  رد  وت  مشچ  تفص  هنیئآ 

دوب نم  هب  لاوحا  همه  رد  تهگن  مدید 

یسرپب ماش  زا  نمز  ات  ما  هدمآ  زاب 

یسرپب ماع  ألم  رد  ام  مدوب  زا 

یسرپب مانشد  هنعط و  زا  هدنخ و  زا 

بل گنس  رس و  نوخ  زا 
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یسرپب ماب 

یسرپن هناریو  هّصق  زا  رگد  اّما 

یسرپن هنادرُد  هنادکی ز  رهوگ  يا 

تبارخ ماش  زا  هدمآ  زاب  رتخد  نیا 

تبابر موثلک و  همجن و  همطاف و  نیا 

تبات بت و  رپ  هلفاق  هر ، هتشگرب ز 

تبالگ دنناشف  كاخ  رب  همه  اهلگ 

وت فدص  زا  میتی  رّد  یکی  هدناماج 

وت فرط  زا  ریفس  هتشگ  الب  ماش  رد 

شناشن راخ  ره  دوب ز  نت  هب  هک  لگ  نآ 

شناج وچ  ظفح  دروخرب  رد  اج  همه  مدرک 

شنازخ ياشامت  هب  متسشن  هک  ادرد 

شناهن هنابیرغ  كاخ  لدب  مدرک 

هنال هدز  شتآ  یطوط  نآ  هک  سوسفا 

هنابش نفد  دش  همطاف ، ام  ردام  نوچ 

هنیفس حابصم و  یکیرات ، می  رد  يا 

هنیس وت ز  یب  دشک  هلعش  مسفن  اب  ناج 

هنیدم هب  بنیز  یشاب و  الب  برک و  وت 

هنیکس کشا  وت و  نارجه  مدنام و  نم 

ار تندب  نابایب  هب  نداهن  هراپ  دص 
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ار تنهریپ  نطو  يوس  مرب  تاغوس 

دوب الب  برک و  رگا  هفوک  رگا  ماش  رگ 

دوب الو  دوب ، الو  دوب  الب  هک  اج  ره 

دوب افو  دوب  افو  درک ، افج  هک  سک  ره 

دوب ادخ  دوب ، ادخ  دوب ، ادخ  ماگ  ره 

تفگ وکن  هچ  ام  لد  زوس  زا  نخس  مثیم » »

تفگ وگب : میتفگ  هعقاو  نیا  رد  هچ  ره  ام 

----------

مدروآ هدید  کشا  لد ، نوخ 

( حدم  ) مدروآ هدید  کشا  لد ، نوخ 

مدروآ هدیسر  بل  رب  ناج 

ممشچ زا  دزیر  هک  یبالگ  نیا 

مدروآ هدیچ  ياهلگ  رهب 
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ربخ كاچ ، كاچ  ياهندب  رب 

مدروآ هدیرب  نارس  زا 

لابقتساب نابغاب  يا  زیخ 

مدروآ هدیدغاد  هلال 

ار تناتسلگ  ياهلگ  هتسد 

مدروآ هدیرد  نت  رب  هماج 

ار تیاه  هنادزان  نینزان 

مدروآ هدیرپ  خر  زا  گنر 

مدرب دوخ  شودب  ترجه  راب 

مدروآ هدیمخ  ّدق  ورس 

رفس مدماین ز  یلاخ  تسد 

مدروآ هدیهش  لفط  غاد 

ینیب یم  هک  ار  هماج  هیس  نیا 

مدروآ هدیمرآ  كاخ  هب  نآ  ز 

تَرَدب ار  هایس  ور  مثیم » »

مدروآ هدیکچ  خر  رب  کشا 

----------

یعابر

وت رس  لابند  هب  مدرک  رفس 

وت رتخد  يارب  مدوب  رپس 
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ردارب مدروخ  کتک  لزنم  لهچ 

وت رهاوخ  مدوب  هک  نیا  مرج  هب 

******

مدونش تفگ و  نیسحاو  منیسح 

مدوبک مسج  ما  همان  ترایز 

ماش هناریو  رد  هچ  نادنز ، رد  هچ 

مدوب وت  دای  مدناوخ و  یم  اعد 

******

مدوب هدامآ  الب  ره  يارب 

مدوب هداتسا  اپ  يور  یهوک  وچ 

میارب يدناوخ  یمن  نآرق  رگا 

مدوب هداد  ناج  تا  هزین  رانک 

----------

! مبنیز رواد  یح  يادخ  ربص  رهظم 

! مبنیز رهطا  يارهز  ردیح و  راگدای 

! مبنیز رگنس  هب  رگنس  ار  ماش  يدرک  حتف 

! مبنیز ربیخ  حتف  زا  یلع  نوچمه  يدمآ 

رتزوس ملاظ  وت  هآ  زا  تسین  یهآ  هچرگ 

رتزوریپ اهرادرس  همه  زا  یتشگزاب 

****
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ما هدروآ  بالگ  تیاه  لگ  رهب  زا  نابغاب 

رحب رحب 
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ما هدروآ  بآ  وت  رب  نایرگ  مشچ  زا 

ما هدروآ  باضخ  نوخ  زا  يوسیگ  یلین  يور 

ما هدروآ  بارخ  ماش  زا  يزوریپ  مچرپ 

نیسح ای  مدرک  دایرف  شتآ  ار  لد  هآ 

نیسح ای  مدرک  دابآ  نیسح  ار  ناریو  ماش 

****

يدش اروشاع  دایرف  رفس  نیا  رد  مرهاوخ 

يدش ارحص  رفولین  نم  یحو  غاب  سای 

يدش ارآ  ناهج  ِرهم  تخر  يدوبک  اب 

يدش ارهز  مردام  ِهیبش  منیب  یم  هچ  ره 

ایب یتشگ  رت  هدنز  اما  يداد  ناج  اهراب 

ایب یتشگرب  زوریپ  یتفر و  هتسب  تسد 

****

نیسح مدوب  رفظ  حتف و  تیآ  ار  ادخ  نم 

نیسح مدوب  رفس  مه  ناریو  ماش  ات  ترس  اب 

نیسح مدوب  رتزیت  رجنخ  نمشد ز  لد  رب 

نیسح مدوب  رپس  ار  تهانپ  یب  نارتخد 

منت رب  بناج  راچ  زا  ین  بعک  دمآ  هک  سب 

منهاریپ زا  رت  یلین  منت  اپ  ات  رس  تشگ 

****
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ار وت  مدید  الب  نادیم  زوریپ  مبنیز ،

ار وت  مدید  التبا  ِدربن  زور  حتاف 

ار وت  مدید  البرک  نامرهق  هظحل  هظحل 

ار وت  مدید  الط  تشط  رد  نآرق و  ما  هدناوخ 

مبل رب  دز  یم  بوچ  نمشد  يدرک و  هگن  وت 

مبنیز مدرک  هیرگ  تزیخ  درد  ِهاگن  رب 

****

دوب هدرسفا  ریاط  نیدنچ  تشط  رانک  رد 

دوب هدرزآ  نم  حورجم  لد  مه  وت ، بل  مه 

دوب هدروخ  نم  بل  رب  رگمتس  نآ  بوچ  شاک 

ياپ شاک 
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دوب هدرم  بنیز  وت  نآرق  توص 

نیسح ای  مدیرخ  ناجرب  تمغ  مربص  هک  نم 

نیسح ای  مدیرد  نهاریپ  تشط  رانک  رد 

****

مدش تنامهم  هناریو  رد  هک  بش  نآ  مرهاوخ 

مدش تناتسبش  عمش  ما  هدیْربب  رس  اب 

مدش تنامشچ  کشا  اب  هر  درگ  زا  وشتسش 

مدش تنایرگ  مشچ  زا  لجخ  متسب ، دوخ  مشچ 

مرهاوخ مدید  داد  ناج  دز و  رپرپ  مرتخد 

مرهاوخ مدید  داتفا  سفن  زا  ات  سفن  دز 

ما يرای  دوخ  رس  اب  يدرک  وت  بش  نآ  اخا  ای 

ما يراج  کشا  هدید  رد  نوخ  لیس  دش  یم  هنرو 

ما يراز  هآ و  هنیس  رد  ولگ  ضغب  نوچ  دنام 

ما يراد  تناما  نیز  بش  نآ  نم  مدرم  یم  شاک 

دش نفد  بنیز  تسد  اب  تا  همولظم  رتخد 

دش نفد  بش  تردام  ارهز  لثم  مه  وا  فیح 

****

مدش یم  تناب  هیاس  ین  رس  نم  رهاوخ  ناج 

مدش یم  تناوراک  غارچ  بش  ياه  همین 

مدش یم  تنابراس  ممشچ ، ياه  تراشا  اب 
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مدش یم  تنانع  مه  هگ  رس ، تشپ  هگ  ولج ، هگ 

نیبج رب  ممصخ  ماب ، زا  دز  گنس  يراد  دای 

نیمز يور  رب  داتفا  مرس  ین  زارف  زا 

****

مرت مشچ  وت و  قرف  زا  تخیر  نوخ  اخا » ای  »

مرکیپ ناج و  تخوس  ین ، زا  داتفا  ترس  ات 

مردام تروص ، هب  دز  یلیس  هنیس ، رب  مدز  نم 

مرس دش  یم  رپس  ملاظ  نآ  گنس  شیپ  شاک 

گنس هصق 
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دش رارکت  رگد  راب  نیبج ، و 

دش رات  بنیز  مشچ  ین ، زا  داتفا  وت  سار 

****

دوب تسود  ياضر  رد  بئاصم  نیا  رهاوخ  ناج 

دوب تسود  ياپ  شیپ  ین ، زا  داتفا  مرس  رگ 

دوب تسود  ياوه  لاح و  ارم  ین  زارف  رب 

دوب تسود  يارب  زا  تداهش ، نیا  تراسا ، نیا 

دنز رپ  لد  ریاط  نم  رس  فارطا  رد  ات 

دنز رس  مثیم »  » مظن زا  وت  دایرف  هلعش 

----------

دینک رمجم  رد  دوع  نشور ، عمش  نادیهش  يا 

دینک رواب  هدمآ ، ماش  زا  تاداس  همع 

زابشیپ رهب  دییآ  دوخ  کشا  بالگ  اب 

دینک رتسکاخ  درگ و  وا  هرهچ  زا  وشتسش 

هدمآ تراسا  يارحص  ارهز ز  رثوک 

دینک رثوک  هروس  شراثن  مه  اب  لگ  ياج 

دیرب الیل  رب  داب » كرابم   » ِخرس لگ  ات 

دینک ربکا  یلع  كاپ  نت  رب  ون  تعلخ 

بابر هدروآ  لد  نوخ  زا  ریش  رپ  يا  هنیس 

دینک رغصا  یلع  نینوخ  ِدنخبل  رب  هیرگ 
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دیسر ارهز  نینبلا ، ما  رپرپ  ياه  هلال 

دینک ردام  زا  لابقتسا  سابع ، ِیپ  رد 

همقلع رد  ور  هدروآ  رفس  زا  موثلک  ما 

دینک رهاوخ  نابرهم  نآ  زا  ییوجلد  يا  هظحل 

ور دیرآ  هاگلتق  يوس  هب  بنیز  هرمه 

دینک رس  یب  ِرکیپ  نآ  رهاوخ و  نآ  رب  هیرگ 

هاگلتق يوس  هب  دیاشگن  مشچ  هنیکس  ات 

دینک رتخد  نینزان  نآ  هر  ّدس  ار  شیوخ 

تسین اجنیا  هتسخ  ناریاط 
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ین بعک  رگید 

دینک رس  نادیهش  كاخ  رب  دایرف  هلان و 

هاگلتق نیا  همقلع ، نیا  البرک ، نیا  امش ، نیا 

دینک رشحم  هنحص  ار  اونین  نیمزرس 

هاگلتق يوس  دیرآ  ور  کشا  يوضو  اب 

دینک رکیپ  نوخ  هقرغ  نآ  ِنت  ِمخز  رب  هدجس 

رحب رحب  دور و  دور  تمایق  ات  کیالم  يا 

دینک ربمغیپ  لآ  راثن  ار  مثیم »  » کشا

----------

ییارهز خرس  ياه  هلالآ  نینزان  يا  مالس 

ییارهز خرس  ياه  هلالآ  نینزان  يا  مالس 

ییابیز جوا  رد  اه  هزین  يور  دیتفکشب  هک 

! هنشت بل  رحب  يا  نهریپ ! یب  فسوی  يا  مالس 

! ییارحص هام  يا  فسخنم ! باتفآ  يا  مالس 

! تکشخ رجنح  راثن  مکشا  يا  زیخ ، رب  اجز 

ییایرد مشچ  اب  ما  هدروآ  بآ  وت  رهب  زا  هک 

وت قارف  هوک  زا  تشگ  مخ  متماق  هچ  رگا 

ییاهنت هب  ار  نمشد  تشپ  متسکش  دناد  ادخ 

متفگ یم  ریبکت  نم  دناوخ و  همانعطق  وت  رس 

ییاوسر تشط  دش  الط  تشط  رگدادیب  رب  هک 
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سب نیا  نایماش  گننز  یسرپ  یم  ماش  زا  رگا 

ییاریذپ نامهم  زا  دندرک  افج  گنس  اب  هک 

هدنکفارد اپ  زا  هدرک و  مبآ  وت  غاد  نانچ 

ییاشامت ار  بنیز  وت  مشچ  اب  زج  تسین  نکمم  هک 

بش کی  ارس  ناریو  رد  هک  مزان  تتفأر  فطل و  هب 

ییآ مهدرگ  غارچ  ام  رب  دش  وت  كاپ  رس 

دناتسب ماش  لها  ار ز  ام  لد  ِداد  ادخ 

ییارآ فص  ام  رود  دندرک  ندز  فک  رهب  هک 

متفرگ
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لتقم رد  تسد  يور  هب  نوچ  ار  ترکیپ 

ییابیکش ییابیکش ، نیازا  دز  كاچ  نابیرگ 

از ناراب  ربا  نوچ  مه  هک  دتفا  تترضح  لوبق 

ییایرد هتشگ  مثیم  مشچ  تکشخ  قلح  دای  هب 

----------

مدروآ رت  مشچ  مخ و  ّدق  یلین و  راذع 

مدروآ رت  مشچ  مخ و  ّدق  یلین و  راذع 

مدروآ رپرپ  ياه  هلال  رهب  کشا  بالگ 

نک اشامت  لگ ! زا  رت  هراپ  دص  يا  زیخرب  اجز 

مدروآ رت  یمخز  یلد  تنادیهش ، مسج  زا  هک 

مدرب البرک  زا  ماش  هب  ار  تیاه  سای  مامت 

مدروآ رفولین  نمچ  کی  تیارب  متشگرب  وچ 

اما دروآ  تاغوس  رای  يارب  زا  رفاسم 

مدروآ رتخد  هلاس  هس  غاد  الب  ماش  زا  نم 

نک مکشا  لیس  رب  هگن  کی  يرادن  رس  هچ  رگا 

مدروآ رغصا  يارب  زا  بآ  دوخ  نامشچ  اب  هک 

! لد زیزع  يا  هد  ربخ  رس  یب  نت  زا  نم  رب  وت 

مدروآ رس  زا  ناوارف  ياهربخ  وترب  نم  هک 

متشگرب ماش و  رهش  هب  مدرک  رفس  لزنم  لهچ 

مدروآ رز  تشط  بل و  لعل  زا  بوچزا و  ربخ 
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لد نوخو  حورجم  هنیس ي  زوس  مشچ و  کشاز 

مدروآ رکیپ  ياه  مخز  رب  تمهرم  انامه 

یلین خر  هتسخ ، نت  هتفشآ ، يوم  مخ ، دق 

مدروآ ردام  زک  دوب  یثاریم  هیده  مسر  هب 

ار نابحم  مشچ  ما  هدرک  ایرد  کشا  لیسز 

مدروآرب مثیم  هنیس ي  زا  اه  هلعش  مهآ  هب 

----------

لابقتسا رهب  زیخرب  همطاف  زیزع 

لابقتسا رهب  زیخرب  همطاف  زیزع 

لالج هوکش و  ناهج  کی  اب  هدمآ  بنیز  هک 

تمغ هوک  هتسکش  ار  شدق  ورس  هچ  رگا 

لالقتسا ياول  هداهن  خرچ  ماب  هب 

رفسز هدمآ  دیشروخ  يدنلبرس  هب 

لاد وچ  هدیمخ  شتماق  فلا  دوخ  هچ  رگا 

وت يولگ  نوخ  مایپ 
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شرع هب  هدناسر  ار 

لاماپ شتمرح  هار  نیا  رد  هتشگ  هچ  رگا 

دیشروخ نوچ  تخوس  تخوس  تخر  هام  رانک 

لاله وچمه  دیمخ  دید و  وت  يور  لاله 

تسا نرق  هدراچ  هک  تیولگ  نوخ  هب  مسق 

لاس ره  دوش  رت  هدنز  ترفص  مّرحم و 

اروشاع نیعبرا و  هرطاخ ي  هب  مسق 

لاحم تسا  بنیز  ربص  یب  وت  نوخ  ياقب 

درک تباث  ماش  هب  يربک  بنیز  شورخ 

لایخ دوب و  باوخ  هشیپ  متس  مصخ  حتف  هک 

ارهز رتخد  هار  نیا  رد  دید  هچنآ  ره 

لامج دوب  لامج  لیمج و  دوب  لیمج 

دیزی مزب  ماش و  رازاب  هفوک و  يافج 

لاتق مخزز  رت  تخس  دوب  هدیدغاد  هب 

مزور ره  هدوب  لزنم  هزور  لهچ  قارف  نیا  رد 

لالم لاس  رازه  تبیصم  هام  رازه 

مدرواک سرپب  نم  زا  رفس  شراذگ 

لاؤس باوج  رد  هتسکشب  رس  نامک ، دق 

مدروآ دهاش  وت  رب  دوخ  ینامرهقز 

لادم يور  لادم  مدوبک  مسج  هب  نیبب 
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هفوک مدرم  دوب و  ین  رس  نم  لاله 

لالهتسا رهب  دندوب  هتخود  هاگن 

نابز مخز  گنس و  مانشد و  هنایزات و  هب 

لابقتسا وت  ترتع  زا  دش  ماش  رهش  هب 

دینزن نایماش  تفگ  یم  وت  زاب  مشچ  ود 

لافطا رب  هنایزات  نم  هزین ي  رانک 

درکن سامتلا  دروخ و  کتک  وت  هّیقر ي 

لابب شیوخ  میتی  لفط  تماقتسا  هب 

لزنمک لهچ  رد  هزور  لهچ  قارف  نیا  رد 

لاح همه  رد  دوب  وت  لامج  هب  نم  هاگن 

کیدزن نت و  يرودز 
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ندوب ترس  اب 

لاصو هاگ  تسا و  هتشک  ّما  وت  قارف  یهگ 

ایرد هدش  لد  نوخ  زا  تبنیز  مشچ  ود 

لاخبت هدز  یگنشت  زا  تا  هنیکس  بل 

دز یم  دز و  یم  تاه  بل  هب  بوچ  دیزی 

لاب رپ و  ترتخد  حور  الط  تشط  يوس  هب 

ماش هبارخ ي  رد  دنام  وت  کچوک  ریفس 

لامک جوا  هب  ار  راثیا  بتکم  دناسر 

« مثیم  » هدید ي هب  نوخ  دوش  گشا  تساور 

لالح تشگ  مارح  هام  هب  وت  نتشک  هک 

----------

نیسح ماش ، زا  مدمآزاب  مماش و  حتاف 

نیسح ماش ، زا  مدمآزاب  مماش و  حتاف 

نیسح مالعا ، همه  رب  ار  وت  حتف  ما  هدرک 

تشاد ردیح  ةزجعم  منخس  راقفلاوذ 

نیسح ماش ، ما  يردیح  سفن  اب  دش  حتف 

دنازرل ار  متس  خاک  وت  كدوک  ۀلان 

نیسح مارآ ، دش  هناریو  ۀشوگ  رد  هچرگ 

هدیدرگ تمرتحم  مرح  فاوط  هب 

نیسح مارحا ، ۀّلح  ام  متام  ۀماج 
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زامن میدناوخ  وت  نینوخ  رس  فاوط  رد 

نیسح ماب ، بل  گنس  طقف  دوب  ام  رهُم 

دنربب يریسا  لاح  رد  هک  دوب  ترواب 

نیسح ماعءالم ، رد  ار  همطاف  رتخد 

دایز ٍدایز و  لآ  یلع  هللااهنعل 

نیسح ماک ، همه  دنتفرگ  وت  نوخ  هک ز 

دیزی رهب  ار  وت  كاپ  رس  دندرب  هیده 

نیسح ماعنا ، وت  لتق  یپ  دنریگب  ات 

تکرتخد الب  ماش  رد  هک  دوب  ترواب 

نیسح ماش ، یب  رس  دراذگ  كاخ  يور  رب 

نز مثیم »  » ۀتخوس رگج  رب  یشتآ 

نیسح مایا ، همه  رد  تمغ  دزوسب ز  هک 

----------

دمآ ناج  وت  نت  رب  البرک 

دمآ ناج  وت  نت  رب  البرک 

دمآ نامهیم  وت  رهب  زاب 

قشع هبعک ي  فاوط  رب  هدمآ 

قشمدز يا  هنیدم  نامهیم 

يربخ دوب  سرج  يادص  رد 

يرت هزات  غاد  درد و  زا  ربخ 
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دیآ یم  بآ  بآ  همغن ي 

دیآ یم  بابر  مشچز  نوخ 

تسالیواو گناب  زیربل  تشد ،

تسالیل هلال ي  غاد  رگج  رب 

هدروآ بآ  کشا  زا  بنیز 

هدروآ بالگ  نادیهش  رب 

دنا همطاف  نارتخد  ناوراک ،

دنا همقلع  هاگلتق و  رئاز 

دیآ یم  هنیدم  رطع  يوب 

هنیکس ارهز ! نبای 
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دیآ یم 

ییایرد مشچ  ود  اب  ترتخد 

ییاّقس هدرک  ساّبع  ياج 

هدروآ هلال  ياج  لد  نوخ 

هدروآ هلاس  هس  لفط  غاد 

لاب رپ و  نزب  وش  حور  ارباج !

لابقتسا تماما  زا  ینک  ات 

دمآ نیع  غورف  ار  ّقح  نیع 

دمآ نیسح  مّود  یلع 

هتسب رس  تسا  يا  هتکن  ارباج !

هتسهآ سوبب  ار  وا  تسد 

شتسباپ دوجو ، دشاب  هکنیا 

شتسد رب  تسا  هلسلس  رثا 

شتاقالم رب  هدید  نک  زاب 

شتاغوس تسادج  نت  زا  رس 

هدروآ ماش  درد  هّصق ي 

هدروآ ماب  گنس  زا  ربخ 

ربنع هلال و  کشُم و  ضوع 

رتسکاخ دنتخیر  شرس  رب 

هشوگ شش  رازم  نارئاز 
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هشوت ناشهآ  داز و  ناشگشا 

ادهّشلا دّیس  كاچ  دص  مسج 

ادن كاخ  نورد  زا  دهد  یم 

بل رب  تتیالو  مایپ  ياک 

! بنیز ای  نیسح  نابز  يا 

وت هنارت ي  ادخ  يادص  يا 

وت هناش ي  هب  نم  حتف  مچرپ 

بنیز يدّمحم  لوتب  يا 

بنیز يدمآ  شوخ  ارهز  تخد 

تماک رد  هّمئا  نابز  يا 

تماش هبطخ ي  هب  نآرق  حتف 

لزنم لهچ  رفسمه  ارم  يا 

لمحم رد  وت  ین و  زارف  نم 

مزورفا ملاع  رشح ، ات  هک  نم 

مزوریپ هدرک  وت  ياه  هبطخ 

شوماخ وت  شورخ  اب  دش  هفوک 

شوگ اپ  ارس  مدش  ین  رس  نم 

مدید وت  نابز  راقفلاوذ 

مدینشب شیوخ  دایرف  وت  زا 

مدیحوت باتفآ  دوخ  هک  نم 
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مدیدرگ وت  رس  نابیاس 

تلفحم عمش  مرس  اب 
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متشگ

متشگ تلمحم  رود  اج  همه 

داتفا روبع  تمغ  ماش  هب  نوچ 

داتفا رودز  تخر  رب  مهگن 

لاب رپ و  مدز  یم  هزین  رس  زا 

لابقتسا وت  زا  رس  اب  منک  ات 

ماش هب  دورو  رد  ساّبع  رس 

مالس درک  وت  رب  هزین  رس  زا 

دنتشگ لفحم  عمش  ادهش 

دنتشگ تلمحم  رود  هب  یگ  همه 

یلع راقفلاوذ  وت  نابز  يا 

یلع راختفا  نم  راختفا 

مالسا يرای  میدرک  ود  ره 

ماش هب  هباطخ  اب  وت  غیت و  هب  نم 

مدید ار  وت  الط  تشط  هب  نوچ 

مدیلاب شوخ  هب  رهاوخ  وت  زا 

نم بل  نارزیخ  بوچ  اب  تفگ 

نم بنیز  هب  ابحرم  ابحرم 

ایب زارفرس  وت  زا  نیسح  يا 

ایب زاب  هتفر  ناج  ارم  يو 
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وت هباطخ ي  وت و  رب  نیرفآ 

وت هبارخ ي  بش  زامن  رب 

یلع مان  هدنز  وت  قطن  هب  يا 

یلع مامت  همطاف  همه ي 

درک مبابک  تا  هفوک  تبرغ 

درک مبآ  وت  یناشیپ  نوخ 

منوهرم هتشگ  مالسا  هک  نم 

منویدم وت  تّمه  وت و  هب 

يدروخ کتک  مردام  هچ  رگ 

يدروآ دوخ  اب  حتف  مچرپ 

؟ تساجک هّیقر  مرهاوخ ! یتسار 

؟ تساجک هّیقر  مرتخد  مرتخد 

نم رتخد  دناوخ  هک  بش  نآ  دای 

نم رس  هضور ي  وت  رانک  رد 

وا نماد  يور  دوب  نم  رس 

وا نت  زا  درک  زاورپ  حور ،

تراب نوخ  مشچ  شیپ  دز  لاب 

ترادهگنادخ هّمع  تفگ 

هدمآ تراسا  راید  زا 
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يا

يا هدمآ  ترایز  دصق  هب  شوخ 

! لوتب لوتب  يا  رثوک  رثوک 

لوبق وت  ترایز  نم  رئاز 

تسا يرادازع  لفحم  ناهج  ات 

تسا يراج  تتبرغ  هب  مثیم »  » گشا

----------

دندرک میادج  وت  زک  یمد  دوب  نم  گرم 

دندرک میادج  وت  زک  یمد  دوب  نم  گرم 

دندرک میادف  لادوگ  ۀشوگ  نامه  رد 

نم هب  دنیرگب  دندوبن  هک  مناتسود 

دندرک میارب  هیرگ  یگمه  منانمشد 

مدوب ملاع  همه  يامنهار  دوخ  هک  نم 

دندرک میامنهار  ار  وت  نینوخرس 

مدید متفارد  ياپ  زا  متساوخ  اجک  ره 

دندرک میاعد  دندوشگ و  تسد  ناکدوک 

تیاه تناما  هتشگ  مگ  هک  وت  زا  ملجخ 

دندرک میادص  دندیود و  راخ  رس  رب 

یلو وت  يور  يرود  زا  متشاد  اه  هیرگ 

دندرک میازع  کشا  رب  هک  دوب  اه  هدنخ 
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لمحم زا  رابغ  دنتفرگ  هک  مناهرمه 

دندرک میاهر  دنداتف و  كاخ  رد  همه 

تسود يا  مدوب  وت  رادفرط  گرم  مد  ات 

دندرک میافو  هب  نیسحت  هرسکی  نانمشد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح دوب  نم  تّزع  اج  همه  تراسا  نیا 

دندرک میادهش  نوخ  روآ  مایپ  هک 

ما هدز  ملاع  همه  رب  یهش  سوک  ممثیم ) )

دندرک میادگ  يوک  نیا  رد  هک  مزارفرس 

----------

یهاگن تسود  يا  ماوت ، ریپ  رباج  نم 

یهاگن تسود  يا  ماوت ، ریپ  رباج  نم 

یهانپ تسین  ارم  وت ، كاپ  تبرت  زج 

مه نم  هلال و  ادهش ، رب  همه  دنرآ 

یهآ ۀلعش  رگج ، زوس  زا  ملگ  دشاب ،

رجنخ هزین و  اب  هک  تسا ، هدینش  هک  شوگ 

یهاپس هلمح  دنک ، حورجم  نت  کی  رب 

دندیرب وت ، كاپ  رکیپ  زا  رس  هنشْتبل ،

؟ یهانگ هچ  ییاطخ  هچ  یمرج  هچ  هب  رخآ 

راکمتس موق  نیا  تخوس و  تبل  هب  ایرد 

یهاگن دندرکن  وت  کشخ  رجنح  رب 
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هعیش هب  تسا  مارح  دنخبل ، وت ، غاد  اب 

یهام یلاس و  دسرن ، نایاپ  هب  هیرگ  یب 

دزوسب وت  میرح  هب  شتآ  دز  هک  سک  نآ 

یهلا رهدلادبا ، خزود ، شتآ  رد 

هناش يور  رب  ینز  شوگ  زا  هتخیر  نوخ 

یهار رس  رب  یکرتخد  فک ، هداد ز  ناج 

منهج هب  قیالخ  دنزوسن  هللاو 

یهاگ هب  هاگ  وت  مغ  رد  رگا  دنزوس 

میامش نآ  زا  نم  هتفگ  اج ، همه  مثیم » »

یهایس همان  امش  هب  ار  شدوخ  تسا  هتسب 

----------

نک كاخ  زا  نورب  یتسد  اخا  ای 

نک كاخ  زا  نورب  یتسد  اخا  ای 

نک كاپ  ار  تبنیز  مشچ  کشا 

نخسمه نوخ  می  رد  بنیز  هب  يا 

نتشیوخ كاچ  كاچ  يولگ  زا 

ترس یناهنپ  هدرک  مّلکت  يا 

ترهاوخ اب  نارزیخ  بوچ  ریز 

تا یئایرد  ةدید  نیا  وت و  نیا 

ما یئاقس  ناگنشت  رازم  رب 
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ار مایا  تنحم  مدید  هچ  رگ 

ار ماش  ار و  هفوک  مدرک  حتف 

درک هدنخ  ام  ۀیرگ  ياپ  مصخ ،

درک هدنز  ار  ام  وت  نآرق  توص 

درک ریشمش  دص  راک  نم  ۀبطخ 

درک ریسفت  ار  وت  فهک  ةروس 

دشن يراق  ین  كون  رب  ترس  ات 

دشن يراج  نم  یناشیپز  نوخ 

تشون نوخ  اب  تبنیز  یتفگ  هچنآ 

تشون نوناق  ناگدازآ  همه  رب 

تسام نوخ  راعش  نیا  متشون  نم 

تسام نوناق  نتسارآ ، نوخ  هب  خر 

نتخوس ینعی  قشع  متشون ، نم 

نتخورفا ادص  یب  شتآ  لثم 

نیسح ای  متشگ  وت  رود  ردق  نآ 
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نیسح ای  متشون ، دوخ  نوخ  هب  ات 

ما همان  متام  حرش  مخ ،  تماق 

ما همانمغ  نم  حورجم  رکیپ 

درک هچ  نم  اب  وت  غاد  یناد  چیه 

؟ درک هچ  نمشد  ملد  اب  یسرپ  چیه 

داد مانشد  غام  هب  نمشد  ردق  نآ 

داد ماش  ياه  هچوک  رد  نامریِس 

دز گنس  ین  رس  رب  تقرف  هب  نآ 

دز گنچ  تبابر  شیپ  يرگید 

نیمزرس نآ  رد  تخیر  یم  لگ  ياج 

نیمی زا  راسی و  زا  ام  رب  گنس 

دوب هتشغآ  نوخ  هب  ار  تمسج  هک  نآ 

دوب هتشک  ار  تبنیز  لوا  شاک 

تسج مصخ  نامکزک  يریت  شاک 

تسشن یم  بنیز  بلق  رب  وت  ياج 

رون دیشروخ  يا  وت  ياج  نم  شاک 

رونت كاخ  رب  هرهچ  مداهن  یم 

تبل رب  دز  یم  بوچ  وک  نآ  شاک 

تبنیز هاگن  زا  درک  یم  مرش 

نطو متفر  یمن  مدرم  یم  شاک 
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نهریپ کی  مرب  فسوی  ششز  ات 

كاخ رعق  زا  يا  هسوب  دش  یم  شاک 

كاچ كاچ  يولگ  نآ  رب  مدز  یم 

دوبن مرحمان  مشچ  اج  نیا  شاک 

دوبک راسخر  وت  رب  مدوشگ  یم 

منم شبآ  دنک  یم  تغاد  هک  نآ 

منماد نماد  کشا  نیا  مدهاش 

تشگن مغ  ینآ ، رود  نم  زا  هچ  رگ 

تشگن مخ  میاپ ، تشگ  مخ  متماق 

متخوس مماما  درگرب  هک  نم 

متخومآ مردام  زا  رد  تشپ 

میرگنسمه ود  میمزرمه و  ود  ام 

میردام کی  زا  ود  ره  نم  مه  وت  مه 

ات صخشم  دش 
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ام هار  تمایق 

ام هاگشناد  تسارهز  نماد 

----------

هنیدم هب  تشگزاب 

دینامن هنیدم  رگد  هنیدم ! لها 

دینامن هنیدم  رگد  هنیدم ! لها 

دیناشفب نوخ  هدید  ود  زا  بالگ  ياج 

دیناسرب نامسآ  هب  ار  لد  هلان 

دیناوخب هضور  هراپ  هراپ  رگج  اب 

دیآ نم  مشچ  ود  زا  کشا  ضوع  نوخ 

دیآ نطو  رد  نیسح  یب  یلع  تخد 

****

دیرادن نیسح  رگد  هنیدم ! لها 

دیرابب کشا  دینک و  ییارس  هحون 

دیرآرب هرارش  هتخوس  رگج  زا 

دیراپسب ناج  هصغ  رگ ز  بجع  تسین 

دش ادخ  نوخ  نوگ ز  هلال  الب  تشد 

دش ادج  نیسح  رس  ناشطع  بل  اب 

****

هدینش هک  هدید و  هک  هنیدم ! لها 
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؟ هدیرب يولگ  زا  دیوگ  نخس  هتشک 

هدیرد هزین  ریت و  غیت و  زا  يولهپ 

هدید هک  روتس  مس  ریز  هب  هنیس 

هتسشن مخز  يور  مخز  نآ  ِمغ  رد 

هتسکش ياه  هزین  دیآرب ز  هلان 

****

ارهز هب  دیهد  ربخ  هنیدم ! لها 

ارحص دنسر ز  یم  غاد  هلفاق 

يربک بنیز  وت  رب  هدروآ  شکشیپ 

ار ترسپ  هراپ  هراپ  نهریپ 

سای لگ  غاب  ما ز  هدروآ  ربخ  نم 

؟ سابع ردام  تساجک  هنیدم ! لها 

****

هنیس رس و  رب  دینز  هنیدم ! لها 

هنیدم نارتخد  هب  دیوگ  هک  تسیک 

هنیکس هداتسیا  رهش  رد  تشپ 

هنیرق راگزور  هب  درادن  هک  وا 

هب دنک  یم  هیرگ  ازع  تخر 
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وا نت 

وا نهریپ  ِگنر  هتشگ  وا  رکیپ 

****

تمالس هب  امش  رس  هنیدم ! لها 

تماما نامسآ  تشگ  نیمز  شقن 

تمایق باتفآ  دوب  ین  رس  رب 

تماقا تشاد  كاخ  هب  نت  نانس ، هب  رس 

دیدینش هاگلتق  لادوگ  هصق 

دیدیدن هتسکش  هنیس  دگل  ریز 

****

الیل هب  دینک  اعد  هنیدم ! لها 

ادعا هزین  ریت و  ریشمش و  مد  زک 

« ابرا ابرا   » تسا هدش  شناوج  مسج 

اباب رجنح  لثم  هتشگ  وا  رکیپ 

تماق دق و  نآ  ِوضع  وضع  ادج  هتشگ 

تمالس داب  وت  رس  ربکا  ردام 

****

دیآ رفس  زا  بابر  هنیدم ! لها 

دیآ رسپ  یب  دوب و  هتفر  شرسپ  اب 

دیآ رصب  زا  شبالگ  درادن ، هک  لگ 
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دیآرب هنیس  شلد ز  نوخ  هن ، ریش 

دیراپسب مه  هب  وا  رادید  هظحل 

دیراین هراوخریش  لفط  دوخ  هرمه 

****

درادن بات  ریشب  هنیدم ! لها 

درادن بابک  لد  کشا و  می  زج 

درادن باسح  شا  هصغ  رپ  هصق 

درادن باوج  وا  زا  دیسرپب  هچ  ره 

دینادن غاد  ناوراک  نیا  زا  هچنآ 

دیناوخب تسا ، مثیم »  » هآ ررش  رد 

----------

نک زاس  رگید  زوس  هنیدم ! يا 

نک زاس  رگید  زوس  هنیدم ! يا 

نک زاب  نارادغاد  يور  هب  رد 

نم يالعالا  تنج  تنیمز  يا 

نم ياه  فسوی  ناعنک  تنماد 

درک هزاورد  رب  يور ، تریشب  ات 
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درک هزات  ار  تفسوی  هدجه  غاد 

تسیچ هتسویپ  ۀلان  يادص  نیا 

؟ تسیک هتسخ  بیرغ  شوپ  هیس  نیا 

باکر زا  یلاخ  هدرک  ار  دوخ  ياپ 

بارطضا تسا  بارطضا  رس  ات  ياپ 

هدم شهار  دوخ  يوس  هنیدم  يا 

هدم شهآ  ۀلعش  شیپ  هنیس 

كاندرد یمایپ  دراد  بل  هب  نیا 

كاچ كاچ  ار  یبن  بلق  دنک  یم 

زاجح نینوخ  ياه  لگ  دصاق 

زادگ ناج  یتوص  هب  دیوگ  دیرگ و 

نیع ود  زا  دیناشف  نوخ  برثی  لها 

نیسح لتق  زا  مدروآ  ربخ  نم 

هاگلتق رد  نوخ  هب  ناطلغ  شرکیپ 

هام صرق  نوچمه  هزین  كون  هب  رس 

دیشکرس لد  زا  هلعش  نوچ  ربخ  نیا 

دیشک رب  رد  دش  یشتآ 

کلف رب  نویش  تساوخرب  نیمز  زا 

کلم دایرفز  دش  رپ  نامسآ 

دندز نویش  نانز  نوچمه  اهدرم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4131 

http://www.ghaemiyeh.com


دندز نماد  اه  هنیس  رارش  رب 

دندش نوریب  مرح  زا  تایمشاه 

دندش نوخ  کشا و  يایرد  رد  قرغ 

نیسحاو انیسحاو  شورخ  اب 

نیع ود  زا  دیراب  کشا  ياج  هب  نوخ 

دنتخود ربمیپ  ربق  رب  هدید 

دنتخوس دنتخوس و  دنتخوس و 

دش هزات  تغاد  زاب  هلآ !) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

دش هزاورد  دراو  تتیب  لها 

نک هلان  انابغاب ! انابغاب 

نک هلال  رب  ناغف  هچنغ ، رب  هیرگ 

تسا بل  رب  رفعج  هللادبع  ناج 

تسا بنیز  يوجتسج  رد  شا  هدید 

نینب یب  نینبلا  ما  فرط  کی 

نینزان يور  هام  لفط  ود  اب 

ناوراک نایم  رد  يریس  درک 

يوس هب  دش 
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ناور بنیز  لمحم 

هآ سوسفا و  هلان و  رس  ات  ياپ 

هاگن بناج  ره  هب  تریح  اب  درک 

مارتحا اب  نارتخد  ناوناب و 

مالس کی  کی  نینبلا  ما  رب  هداد 

بابک بلق  اب  سابع  ردام 

باوج ار  تمصع  لآ  کی  کی  داد 

تسامش زا  ملاؤس  نارای  يا  تفگ 

تساجک بنیز  ما  همولظم  رتخد 

مخ دق  اب  یئوناب  هگان  دید 

منم بنیز  ترتخد  ردام !، تفگ 

تسا هدرک  مریپ  غاد ، ردام  ناج 

تسا هدرک  مریس  رمع ، زا  مغ  درد و 

یتخادنا هاگن  نم  رب  رتشیب 

یتخانشن هدید و  ار  تبنیز 

رس هب  ات  اپ  زا  مزوس  ینیب  هک  نیا 

رگج رب  غاد  يور  غاد 

ماوت سای  لگ  شوپ  هیس  نم 

ماوت سابع  رهب  زا  رادغاد 

نم هک  نم  يارب  ردام  نک  هیرگ 
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نطو رد  متشگزاب  منیسح  یب 

ما هدید  رپرپ  هلال  ناتسلگ  کی 

ما هدید  ربکا  غاد  مساق ، غاد 

----------

هنیدم رفس  زا  مدمآ  زاب 

هنیدم رفس  زا  مدمآ  زاب 

هنیدم رگد  یهدن  مهار 

مغاد يور  غاد  ود  داتفه و 

هنیدم رگج  رب  هدز ، شتآ 

مراد هک  دوخ  هب  یهدن  مهار 

هنیدم ربخ  الب  برک و  زا 

ور منک  نوچ  نیسح ، غاد  اب 

؟ هنیدم ربمایپ  ربق  رب 

مزیزع هدجیه  ز  هماج ، کی 

هنیدم رفس  زا  ما  هدروآ 

دوب ور  شیپ  هب  ممدق  ره  اب 

هنیدم رطخ  مه  رس  تشپ 

ماگ ره  هب  مبظاوم  دندوب 

هنیدم رس  هدیرب  داتفه 

هللاو
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مدید شیوخ  مشچ  هب 

هنیدم رز  تشط  بل و  بوچ و 

دز یم  هچ  رگا  غاد  ود  داتفه و 

، هنیدم ررش  ملد  هب  مئاد 

هلاس هس  نآ  غاد  هک  هللاو 

هنیدم رمک ، ارم  درک  مخ 

اّما مدوب  نیسح ، ریشمش 

هنیدم رپس  مدش  گنس  رب 

هبارخ هگ  سبح ، لد  رد  هگ 

هنیدم رحس  دوخ  بش  مدرک 

لادوگ هب  ار  هنیکس  دنتشک 

هنیدم ردپ ، ندب  يور 

تسود هر  رد ، هکنیا  زا  مدنسروخ 

هنیدمرسپوکن ود  مداد ،

ماش تبیصم  ، مغ همه  نآ  اب 

هنیدم رت  تخس  همه  زا  دوب 

ریقحت مشچ  هب  الب  ماش  رد 

هنیدم رظن  ام  هب  دندرک 

« مثیم  » وچمه دنوش  شاک  يا 

هنیدم رگ  هحون  همه ، ام  رب 
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----------

! هنیدم يا  مراز  هلال  دش  نازخ 

! هنیدم يا  مراز  هلال  دش  نازخ 

! هنیدم يا  مراهب  زا  اغیرد 

یلاح هدیروش  لبلب  نآ  منم 

! هنیدم يا  مرادن  لگ  رگید  هک 

مراد هلال  زا  رت  هراپ  دص  یلد 

هنیدم يا  مرای  مسج  ناسب 

تیوس هب  لد ، هتسکش  دق ، هدیمخ 

! هنیدم يا  مراپسهر  هرابود 

تاّیمشاه يوس  هب  مناد  یمن 

! هنیدم يا  مرایب  ور  هنوگچ 

رفعج هللادبع  هک  مسرت  نآ  زا 

! هنیدم يا  مراظتنا  مشچ  دوب 

دسرپب شدنزرف  ود  لاح  زا  رگ 

! هنیدم يا  مراسمرش  خساپز 

منیع ود  زا  دزیرب  نوخ  یهلا 

منیسح غاد  رگج  رب  دشاب  هک 

هراتس ممشچ  زا  دزیر  هنیدم !

رهم دای  هب 
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هراپهام هام و  و 

نم تبرغ  رب  نک  هیرگ  هنیدم !

هرامه مکشا  رب  دندیدنخ  هک 

ارهز رهش  يا  لانب  نم  رب  نانچ 

هراخ گنس  بلقز  دشوج  نوخ  هک 

دندرک هراپ  ار  ام  شوگ  هنیدم 

هراوشوگ ود  تراغ  يارب 

! نم رب  ياو  نم ! رب  ياو  هنیدم !

هرابود متشگرب  هدنز  تیوس  هک 

هنوگچ يدید  یم  شاک  هنیدم !

هرارش دش  یم  ما  هنیس  رد  سفن 

اشگب شوغآ  ابحرم ! هنیدم !

هراپ هراپ  يولگ  راوز  هب 

منیع ود  زا  دزیرب  نوخ  یهلا 

منیسح غاد  رگج  رب  دشاب  هک 

دوب اپ  ریز  نآرق  هک  مدید  مدوخ 

دوب ادج  مه  زا  نآ  تایآ  همه 

منیسح ياه  بل  هک  مدید  مدوخ 

دوب اعد  لوغشم  غیت  ریز  هب 

نینوخ راسخر  نآ  هک  مدید  مدوخ 
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دوب البرک  ِمرگ  ِكاخ  يور  هب 

نوخ ِمی  رد  شرکذ  هک  مدید  مدوخ 

دوب ادخ  دوب و  ادخ  دوب و  ادخ 

هراتس رپ  مشچ  هب  مدید  مدوخ 

دوب اه  هزین  باتفآ  مهام  هک 

هزین يالاب  زا  هک  مدید  مدوخ 

دوب ام  يوس  شهاگن  بناج  رهز 

ارهز دنزرف  رس  مدید  مدوخ 

دوب الط  تشط  رد  بوچ ، ریز  هب 

منیع ود  زا  دزیرب  نوخ  یهلا 

منیسح غاد  رگج  رب  دشاب  هک 

دندیرد ار  نآرق  بلق  هنیدم !

دندیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  تماما 

! هنیدم
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ایرد ود  نیب  بل  هنشت 

دندیرب ار  ارهز  دنزرف  رس 

نیهاش لثم  ناراد  هزین  هنیدم !

دندیود اهرتوبک  لابند  هب 

یحو نبلگ  ناریاط  هنیدم !

دندیمرآ راخ  هتوب ي  ریز  هب 

نالفط هک  يدید  یم  شاک  هنیدم !

دندیکم یم  ار  دوخ  کشا  هنوگچ 

دنتفخ راخ  ياه  هتوب  ریز  هب 

دندید بآ  باوخ  بآ ، هدروخن 

ار ناکدوک  نیا  تفگن  سک  اغیرد !

دندیهش ِدنزرف  دیرازایم 

منیع ود  زا  دزیرب  نوخ  یهلا 

منیسح غاد  رگج  رب  دشاب  هک 

----------

نم زا  سرپب  ار  رشحم  روش  ردام ! زیخرب  اج  ز 

نم زا  سرپب  ار  رشحم  روش  ردام ! زیخرب  اج  ز 

نم زا  سرپب  ار  رت  هیس  رشحم  زا  ياروشاع  هن ،

میآ یم  هلال  هدجه  غاد  اب  الب  يارحصز 

نم زا  سرپب  ار  رپرپ  ياه  لگ  ندیطلغ  نوخ  هب 
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نک یهاگن  نینوخ  ةراپ  دص  نهاریپ  نیا  هب 

نم زا  سرپب  ار  رس  یب  مسج  ياه  مخز  رامش 

ردام ما  هدوب  نم  البرک  هدوبن  الیل  رگا 

نم زا  سرپب  ار  ربکا  راسخر  نتشغآ  نوخ  هب 

ار شیولگ  هتفرگب  هیرگ  مغ  تّدش  زا  بابر 

نم زا  سرپب  ار  رغصا  ياه  یّظلت  کشخ و  بل 

لمحم یناشیپ و  ۀّصق  رتهب ، هتفگان  نامه 

نم زا  سرپب  ار  ردارب  نآرق  توص  ین  رس 

نمشد همه  نآ  نایم  رد  نادیهش  گرم  زا  سپ 

نم زا  سرپب  ار  رتخد  اباب و  رخآ  عادو 

یسرپ یمن  دوخ  ناتسوب  ياه  هلال  رگا 

نم زا  سرپب  ار  رفعج  هللادبع  ياه  لگ  مغ 
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اّما دی  مخز  يور  مخز  تنیسح  كاپ  نت 

نم زا  سرپب  ار  رجنخ  بآ  وا  ۀنشت  قلح  هب 

ار بنیز  هتسویپ  شطعلا  گناب  تشُک  هچ  رگا 

نم زا  سرپب  ار  روالد  ساّبع  ياه  تلاجخ 

ینازوسب ار  ملاع  هک  ات  مثیم )  ) شیوخ زوسز 

نم زا  سرپب  ار  ربمیپ  لآ  ۀمان  تبیصم 

هنیدم رس  هب  دمآ  رفس  رمع 

هنیدم رس  هب  دمآ  رفس  رمع 

هنیدم رت  هزات  دش  ملد  غاد 

هد ربخ  نک  مالعا  نز  دایرف 

هنیدم رفس  زا  بنیز  هتشگرب 

تاغوس هفوک  ماش و  البرک و  زا 

هنیدم رگج  نوخ  ما  هدروآ 

ردارب شش  تسد  زا  ما  هداد  مه 

هنیدم رسپ  غاد  ما  هدید  مه 

سابع نیسح و  یب  ناوراک  زا 

هنیدم ربخ  نک  ار  نینبلا  ما 

ربمیپ فسوی  مسج  هدیدرگ 

هنیدم رت  هراپ  بنیز  بلق  زا 

نم زا  ریگب  ار  وا  نهاریپ 
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هنیدم ربب  ارهز  مردام  رب 

هنیس زوس  ارهز ز  فسوی  رب 

هنیدم ناوخب  نآرق  ناوخب ، نآرق 

دندیرب رس  هنشت  بل  ارم  ناج 

دندیشک نوخ  هب  ار  مزیزع  هدجه 

دندرک هراپ  هراپ  ار  شرکیپ  مه 

دندیرد نانس  زا  ار  شا  هنیس  مه 

لتقم رود  هب  هگ  همیخ  رود  هگ 

دندیود ام  لابند  ین  بعک  اب 

مزیزع هدجیه  زا  کشخ  ماک  اب 

دندیرب رس  بآ  رهن  ود  نیب 

هظحل هظحل  ماش  ات  البرک  زا 
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دندید هزین  هب  ار  منیسح  سأر 

هروس هروس  هدیدرگ  وا  ياضعا 

دندینش شبل  زا  نآرق  تایآ 

نایاپ هب  رفس  نیا  دمآ  هک  الاح 

دندیسر ناوراک  هر  زا  هک  نونکا 

هنیس زوس  ارهز ز  فسوی  رب 

هنیدم ناوخب  نآرق  ناوخب ، نآرق 

ار مرپرپ  ياه  لگ  فک  مداد ز 

ار مربکا  سابع و  هللادبع و 

دوخ اب  هک  هدم  مهار  هدم  مهار 

ار مرپرپ  ياه  لگ  ما  هدروآن 

محیبذ هناش  يور  هب  مدید 

ار مرغصا  حبذ  ناشطع  ماک  اب 

منیسح نت  زا  دندیرب  رس  ات 

ار مردام  لادوگ  بل  مدید 

دروخ یم  هنایزات  هنیکس  یتقو 

ار مرهطم  دج  ادص  مدرک 

هتسکش یناشیپ  اب  هک  ادرد 

ار مردارب  سأر  ین  هب  مدید 

یسأت منک  دوخ  نیسح  رب  ات 
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ار مرس  مدز  لمحم  هبوچ  رب 

دش نازخ  ملگ  غاب  کی  هزور  کی 

ار مروای  رای و  مداد  تسد  زا 

هنیس زوس  ارهز ز  فسوی  رب 

هنیدم ناوخب  نآرق  ناوخب ، نآرق 

دوب شروانش  نوخ  رد  نت  ِنایرع 

دوب شرتخد  يوسیگ  شنهاریپ 

تسش هگلتق  هب  ار  شمخز  هک  یبآ 

دوب شردام  کشا  نوخ  می  نآ  رد 

متفرگ رب  هب  ار  شمسج  هک  یتقو 

دوب شرجنح  مخز  رب  نم  ياه  بل 

ربکا یلع  شعن  وا  يوس  کی 

کی
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دوب شردارب  تسد  وا  يوس 

لادوگ رانک  شمسج  رئاز  نم 

دوب شرس  رئاز  هفوک  هب  ارهز 

نمشد گنس  ياج  ار  شا  یناشیپ 

دوب شرکیپ  هب  نابسا  مس  شقن 

يدیهش نآ  غاد  زا  لانب  نم  اب 

دوب شرهاوخ  هب  شمشچ  ین  كون  زک 

رجنخ ریت و  ریشمش و  هزین و  زا 

دوب شرگید  مخز  رگید  مخز  رب 

هنیس زوس  ارهز ز  فسوی  رب 

هنیدم ناوخب  نآرق  ناوخب ، نآرق 

----------

دش هآ  کشا و  ِنافوط  ناوراک ،

دش هآ  کشا و  ِنافوط  ناوراک ،

دش هللا  لوسر  رهش  دراو 

دیسر رس  رب  اهراب  بنیز  رمع 

دیسر ربمغیپ  ربق  رانک  ات 

هتخورفا شتآ  نوچ  شا  هلان 

هتخوس ياه  همیخ  نوچ  شا  هنیس 

دوب غاب  نازخ  شقن  شلد  رد 
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دوب غد  يور  غاد ، يور  غاد 

دوب زوس  دوب و  کشا  رس  ات  ياپ 

دوشگ بل  تمحز  هب  تلاح  نینچ  رد 

نیزح یتوص  اب  تفگ  درک و  هلان 

نیملاعلا ٌهمحر  يا  مالسلا 

مبل رب  دمآ  مناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

مبنیز نم  مبنیز  نم  مبنیز 

ما هتشگ  رپرپ  غاب  رادغاد 

ما هتشگربب  البرک  زا  نیسح  یب 

نم تاغوس  رفس  نیز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

نهریپ کی  تفسوی  هدجهز  دش 

هاگلتق رانک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

مدمآ ساپ  هایس  ین  بعکز  ممادنا  هتشگ 

مدمآ سابع  شعن  رانک  زا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 
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ادا دش  تقح  بوخ 

ادج ترازلگز  دش  لگ  هدجیه 

تسا هدرک  مبآ  غاد ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

تسا هدرک  مبابک  نارجه ، شتآ 

ما هدنمرش  تخر  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ما هدنز  تنیسح  غاد  زا  سپ  هک 

مامت لزنم  لهچ  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

ماش يوس  رس  هدجیه  اب  ما  هتفر 

باتفآ نایم  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

باضخ نوخ  رد  ار  وت  هام  ما  هدید 

نابز مخز  زا  هآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

نایماش ار  ام  دندناوخ  یجراخ 

دوب مانشد  ام  دایرف  خساپ 

دوب ماش  نانز  صقر  تیلست ،

دنتخیر تنیسح  قرف  رب  گنس 

دنتخیوآ شا  هزاورد  رد  رب 

ار ماع  صاخ و  ملظ  مدید  هچ  رگ 

ار ماش  نمشد  قرف  رب  متفوک 

مدمآ زوس  ناج  ياوآ  اب  هچ  رگ 

مدمآ زوریپ  تخس ، دربن  نیز 
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رتزوس ملاظ  دعر ، زا  ما  هبطخ 

رت زوریپ  نمز  یمولظم  تسین 

تسا مغ  درد و ، ناهج  کی  مثیدح  ره 

تسا مثیم »  » لخن هب  نینوخ  يا  هویم 

----------

مدروآ رپرپ  ياه  هلال  زا  ربخ  نم  هنیدم !

مدروآ رپرپ  ياه  هلال  زا  ربخ  نم  هنیدم !

مدروآ رس  یب  ِمسج  ود  داتفه و  غاد  تیارب 

دوخ اب  شرس  یب  ياه  لخن  یحو و  ناتسلخن  ز 

مدروآ ربمغیپ  هضور  رانک  رد  اهربخ 

وا زا  نم  دیطلغ و  نوخ  هب  ارهز  فسوی  هنیدم !

مدروآ ردام  يارب  نینوخ  نهاریپ  طقف 

رهب دراین  سک  یهلا 
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ار الیل  لابقتسا ،

مدروآ ربکا  یلع  غاد  البرک  زا  نم  هک 

ربمغیپ رهش  يا  ار  رهش  ناردام  نک  ربخ 

مدروآ رغصا  ِّیلع  ِحبذ  هصق  دوخ  اب  هک 

نیب ار  ما  یتاغوس  ناربمغیپ  متاخ  يا  الا 

مدروآ رت  مشچ  مخ و  ِّدق  هتسکْشب و  ِرس 

یهاوخ رگا  دوخ  نیسح  كاچدص  مسج  زا  ناشن 

مدروآ رکیپ  هراپ  هراپ  نآ  رت ز  هراپدص  یلد 

نینوخ نهاریپ  ما  همولظم  ردام  يارب 

مدروآ رجنح  هدیرب  نآ  زا  مالس  وت  يارب 

وت روضح  رد  اما  تسا  یکاخ  رداچ  مباجح 

مدروآ رجعم  ناشیرپ ، يوسیگ  هار و  درگ  ز 

ار شنیرفآ  بلق  دنازوس  ما  هلان  رارش 

مدروآ رد  ار  ملاع  کشا  مثیم »  » کشا اهنت  هن 

----------

هنیدم زا  ترجه 

ناراب وچ  اه  مشچ  زا  دیرابب  اه  کشا  يا 

ناراب وچ  اه  مشچ  زا  دیرابب  اه  کشا  يا 

ناراذعلگ دنتفر  مه  اب  یحو ، غاب  زک 

تس يراوگوس  ماگنه  تس  يراج  هدید  ود  زا  نوخ 
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ناراوگوس مشچ  نوچ  دیرگ  هنیدم  مشچ 

ارحص هب  رس  تشاذگب  ارهز  زیزع  بشید 

ناراسهوک هب  ناهنپ  دیدرگ  یحو  دیشروخ 

دیحوت ياه  هلال  زا  هنیدم  هدش  یلاخ 

نارازه ۀلان  زا  ارحص  هوک و  هتشگُرپ 

هنیس زوس  یهآ ز  دیرآرب  ناتسود  يا 

ناراوس نآ  هارمه  دیناوخب  ار  تیب  نیا 

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

****

! هنیدم رحس ، تقو  يدوب  باوخ  وت  بشید 

! هنیدم رگج ، نوخ  تبیصن  دش  رمع  کی 

؟ دش مگ  هراتس  هدجه  وت  زا  هنوگچ  يدید 

صرق هک  يدید 
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؟ هنیدم رظن ، زا  تفر  تهام 

دشاب هار  هب  تمشچ  دشاب  هایس  تزور 

! هنیدم ربخ ، دیآ  تنارفاسم  زا  ات 

نک اعد  ار  سابع  نک  ءامس  يوس  یتسد 

! هنیدم رس ، تسد و  یب  هر  نیا  رد  دوش  مسرت 

مرابب رصب  زا  نوخ  مرآرب  رگج  زا  هآ 

! هنیدم رگد ، راب  مناوخب  ار  تیب  نیا 

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

****

هناور دوب  مکشا  رای  هرمه  راذگب 

هنابز دشک  شتآ  منورد  زا  راذگب 

بنیز مشچز  يراج  تسا  خرس  کشرس  بشما 

هنایزات برض  زا  تسا  دوبک  شنت  ادرف 

تسا نیسح  تروص  رب  سابع  هاگن  بشما 

هناشن نیک  ریت  رب  شمشچود  دوش  ادرف 

لگ نماد  هب  تروص  لبلب  هداهن  بشما 

هنایشآ رب  شتآ  ار  وا  دننز  ادرف 

نودرگ ماب  هب  مهآ  هنیس  نورد  مزوس 

هناش هب  ممغ  کشا  هدید  هب  ملد  نوخ 
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ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

****

! هنیدم نامسآ ، رب  دزیخ  هنیس  تهآ ز 

! هنیدم ناوخب  نآرق  رفاسم  رس  تشپ 

رفاسم رس  تشپ  کشا  زا  زیرب  یبآ 

! هنیدم ناذا  وگرب  ناراوس  نیا  لابند 

ارحص تشد و  هوک و  زا  ارهز  تخد  تاغوس 

! هنیدم ناوج ، هدجه  زا  دوب  نهریپ  کی 

تبرغ درگ  هرهچ  رب  یتفرگ  نسح  زا  دعب 

! هنیدم نامب  اهنت  رگید  نیسح ، زا  دعب 

نکرس هلان  دایرف و  نک  رحس  لد  زوس  اب 

ناوخب نم  اب  حبص  ات  لانب  نم  اب 
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! هنیدم

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

****

تسا نایع  ناوراک  رد  دمحا  يور  دیشروخ 

؟ تسا ناوراک  نیب  رد  الیل  هام  صرق  ای 

دیرابب اه  کشا  يا  دییرگب  اه  مشچ  يا 

تسا ناور  نوخ  بالیس  مه  اه  هقان  مشچ  زا 

دیسرتب نانمشد  زا  ادابم  ناکدوک  يا 

تسا نابساپ  سابع ، ار  امش  رفس  نیا  رد 

دیناوخب ار  سابع  دیتشگ  هنشت  هک  اجره 

تسا ناگنشت  ياقس  تدالو  زا  سابع 

مدناشف رگج  نوخ  مدناوخ  عادو  حرش 

تسا نابز  رب  تیب  نیا  هرامه  ارم  ییوگ 

ناراهب رد  ربا  نوچ  میرگب  ات  راذگب 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

دور یم  ایرد  هدید  زک  نار  هتسهآ  نابراس  يا 

دور یم  ایرد  هدید  زک  نار  هتسهآ  نابراس  يا 

دور یم  ارهز  دنزرف  بش  همین  ارهز  رهش  زا 

ناور ارحص  رد  هدیدرگ  ناوراک  لزنم  هب  لزنم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4153 

http://www.ghaemiyeh.com


دور یم  اهنت  ياهنت  ناغف  هآ  هلان و  اب 

رفس ناناج  يوس  هدرک  رشبلاریخ  هناحیر ي 

دور یم  انیس  روط  رد  رگد  ییاسوم  هکنآ  ای 

لد هب  شنوخ  خر ، هب  شکشا  لعتشم ، هنیکس  بلق 

دور یم  اّقس  لابند  شا  یئایرد  هدید ي  اب 

باب شود  رب  دنز  یم  رپ  بابر  نامادز  رغصا 

دور یم  اباب  هارمه  الب  ناکیپ  قوش  اب 

نینزان نآ  نتفر  اب  نیب  هب  ار  تناوج  الیل 

دور یم  العا  شرع  زا  نیمز  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ییوگ 

نفک تماق  رب  هدیشوپ  نسح  غاب  هناحیر ي 

اغوغ روش و  اب  نهریپ  نوخ  زا  دیوش  ات 
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دور یم 

همه مشچ  زا  دزیر  نوخ  همزمز  ارحصز  دیآ 

دور یم  ایرد  هب  ناشطع  همطاف  لآ  ياّقس 

ناج لذب  يارب  رگنب  ناشف  رتخا  نامسآ  يا 

دور یم  الیل  هام  اب  ناور  مشاه  ینب  هام 

نیشتآ ياه  هلان  اب  نیشن  لمحم  هدش  بنیز 

دور یم  ارحص  هب  ارحص  وک  هب  وک  لزنم  هب  لزنم 

ناوراک نیا  اب  هدیدرگ  ناور  مثیم »  » لد غرم 

دور یم  الوم  هارمه  ناوت  بات و  فکز  هداد 

----------

يور یم  اون  نارازه  اب  ین  وچ 

يور یم  اون  نارازه  اب  ین  وچ 

يور یم  اونین  يوس  تعرس  هب 

همطاف ترضح  لد  زیزع 

؟ يور یم  اجک  بش  لد  ار ! ادخ 

يدّیس دنز  یم  ادص  هنیدم 

يور یم  ادص  یب  ردقنیا  ارچ 

زابشیپ تدیآ  مد  هب  مد  الب 

يور یم  البرک  بناج  رگم 

تا ههام  شش  تسا  باوخ  هراوهگ  هب 
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؟ يور یم  ارچ  بش  يور ، یم  رگا 

لگ هتسد  هدجیه  اب  هک  اتفگش 

يور یم  ادخ  لاصو  مزب  هب 

هاگلتق يدوگ  رد  هتفر  تلد 

يور یم  اقل  قوش  هب  اپارس 

نیسح تناوراک  ظفاحادخ 

نیسح تناج  ياراوگ  تداهش 

نیشتآ هلان ي  نزب  هنیدم !

نیشن لمحم  هتشگ  یلع  تخد  هک 

بش ياه  یگ  هریت  نیا  رد  هنیدم !

نینبلا ّما  هام  دور  یم  اجک 

نیسح اب  رگم  يدرک  هچ  هنیدم 

نیمزرس نیا  زا  رود  دش  هیرگ  اب  هک 

وگب هنیدم  لها  هب  هنیدم 

نیا تسا  نیسح  شرود  دیدرگب 

همطاف فسوی  يور  یم  اجک 

تلتق هب  ناگرگ  دنتفرگ 
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نیمک

هاگلتق يدوگ  رد  وت  فاطم 

نیز ردص  زا  نداتفا  وت  فاوط 

اهریشمش ریز  رد  وت  زامن 

نیبج مخز  نوخ  زا  وت  يوضو 

نیسح تناوراک  ظفاحادخ 

نیسح تناج  ياراوگ  تداهش 

هدش ارهز  کشا  زا  رپ  نابایب 

هدش انیسحاو  سرج  يادص 

نارتخا يا  بنیز  اب  دیلانب 

هدش ارحص  هوک و  رد  هراوآ  هک 

يده ياون  اب  نابراس  ناوخب 

هدش ارهز  تخد  نیشن  لمحم  هک 

نکن ایرد  هدی  وگب  اّقس  هب 

هدش ایرد  هدید  ره  هیرگ  زا  هک 

اهزابرس لیخ  اب  دییوگب 

هدش اضما  رغصا  يزابرس  هک 

هار زاغآ  زک  یناوراک  یهز 

هدش ایهم  تداهش  يارب 

نیسح ییادخ  نوخ  وت  اهنت  هن 
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هدش اهنت  وت  ياهبنوخ  ادخ 

نیسح تناوراک  ظفاحادخ 

نیسح تناج  ياراوگ  تداهش 

----------

زاجح رهش  تسا و  نیسح  تسا و  بش 

زاجح رهش  تسا و  نیسح  تسا و  بش 

زادگ زوس و  تاجانم و  اعد و 

رشبلا ریخ  دنزرف  باوخ و  همه 

؟ رفس مزع  هدرک  ارچ  بش  لد 

اه هنادرُد  مشچ  رد  تسا  کشرس 

اه هناحیر  دنتسشن  لمحم  هب 

همزمز نیا  هتسهآ  تسار  سرج 

؟ همطاف فسوی  دور  یم  اجک 

تسیچ سای  لگ  گرب  يور  قرع 

تسیچ ساّبع  گشا  رفس  تقو  هب 

رات ماش  نیا  رد  منادن  ایادخ 

راز يالیل  هام  دور  یم  اجک 

باتش اب  نینچ  نیا  دنور  یم  اجک 

باتفآ مجنا و  هم و  رهپس و 

نمجنا هم  بش  لد  رد  ارچ 
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نطو زا  دور  نوریب  هنابیرغ 

زیزع تسا و  بش 
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همطاف لد 

همه اب  دنک  یم  یظفاحادخ 

لوسر لآ  رهش  يا  ظفاحادخ 

لوتب نادناخ  يا  ظفاحادخ 

یفطصم هضور ي  يا  ظفاحادخ 

افص قدص و  رهش  يا  ظفاحادخ 

نت جنپ  لفحم  يا  ظفاحادخ 

نم يالاو  ّدج  يا  ظفاحادخ 

ایبنالا متاخ  يا  ظفاحادخ 

ایب تبرغ  زور  نم  رادید  هب 

همطاف تبرت  يا  ظفاحادخ 

همطاف تبرغ  بش  هاوگ 

نامک دق  ردام  يا  ظفاحادخ 

نابرهم ردام  يا  نک  ملالح 

یلع لآ  مام  يا  ظفاحادخ 

یلع لاله  یفطصم و  هم 

هانپ یب  رد  تشپ  يا  ظفاحادخ 

هاگلتق رد  ود  ره  ام  تاقالم 

منک رت  ار  هدید  نوخز  بش  لد 

منک مردارب  اب  یظفاحادخ 
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نسح ارهز  لجن  يا  ظفاحادخ 

نطو بیرغ  هنیدم  بیرغ 

رفسمه رفص  اب  يا  ظفاحادخ 

رگج هراپ  هراپ  يا  ظفاحادخ 

میدش ییاونین  همه  بش  لد 

میدش ییالبرک  تمساق  نم و 

اه هآ  يا  هنیس  زا  دییآرب 

اه هاچ  يا  مهآ  زا  دیزوسب 

زاجح ياه  لخن  يا  دیلانب 

زاب میدرگن  رب  رفس  نیز  ام  هک 

نیع ود  زا  اهگشا  يا  دیزیرب 

نیسح یب  دوش  یم  رگد  هنیدم 

مربکا رب  دیلانب  ناناوج 

مرب رد  بل  هنشت  دهد  یم  ناج  هک 

نم سای  هخاش ي  رب  دیلانب 

نم ساّبع  تسد  نم و  گشا  هب 

همه برثی  ياهنز  دییرگب 

همطاف رتخد  دنک  یم  رفس 

مبت بات و  زوس و  اب  دیزوسب 

مبنیز دنک  یم  یظفاحادخ 
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دینک متام  مزب  ممغ  رد  اپ  هب 
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دینک مثیم »  » رعش اب  هیرگ  نم  هب 

----------

گنت ملد  تسا و  عادو  تخس  بش 

گنت ملد  تسا و  عادو  تخس  بش 

گنس لد  زا  دزیخ  هلان  يادص 

گنچ ملد  رب  مغ  دنز  یم  وس  ره  ز 

هنیس زوس  زا  هدش  شتآ  سفن 

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

هنامز دادیب  روج و  زا  ناما 

هنابش نوریب  مرح  زا  دش  مرح 

هنایشآ یب  لبلب  ناسب 

هنیکس بنیز ، همطاف ، بابر و 

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

ییادج زا  دادیب  داد و  هنیدم 

ییاونین روش  هب  هلان  نزب 

ییالب برک و  هلفاق  نیا  دش  هک 

هنیک ریغ  ام  اب  تسین  ار  کلف 

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

مدرک هیرگ  بل  رب  دوب  میاعد 

مدرک هیرگ  بنیز  هب  مدرک  هگن 
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مدرک هیرگ  بش  ره  هک  دناد  ادخ 

هنیزح يارهز  ربق  رانک 

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

ار نیمز  تکشا  زا  نک  لِگ  هنیدم 

ار نینبلا  ما  لگ  مدرب  نم  هک 

ار نید  ياه  لگ  یقاس  هناگی 

هنیرق ار  وا  افو  رد  دوبن  هک 

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

نک ام  دای  یهاگ  هاگ  هنیدم 

نک ازع  کشا  ناور  تنامشچ  ز 

نک اعد  ار  منارتخد  بش  لد 

هنیهر ار  ارهز  دننانیا  هک 

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

تسا نوعجار  هیلا  انا  بش 

تسا نوچ  هک  اروشاع  زور  میوگ  هچ 

تسا نوخ  يایرد  البرک  نیمز 

ایرد نیا  نیب  رد  منم 
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هنیفس

هنیدم ظفاحادخ  ظفاحادخ 

----------

نم رادیب  مشچ  هیرگ و  بش و 

نم رادیب  مشچ  هیرگ و  بش و 

نم راوخمغ  تسین  یسک  مغ  زج  هب 

منک یم  نطو  كرت  هنابیرغ 

نم رای  یسک  یب  زج  تسین  یسک 

ناگرایس هام و  نامسآ ، نیمز ،

نم رات  بش  نیا  رب  دیلانب 

لد نوخ  اه  لخن  رگ  ، تسین بجع 

نم رابنوخ  مشچ  زا  دنشونب 

رگد ددرگن  رّسیم  هنیدم 

نم رادید  وت  كاخ  هب  بشما  زا 

دوش ناناوج  غاد  هنیدم ز 

نم راز  ۀنیس  رد  هلعش  سفن 

امس يوس  تسد  ربب  هنیدم 

نم رادملع  يارب  نک  اعد 

مرب یم  رس  بوبحم  رهب  زا  نم 

مرب یم  رمق  هدجه  هک  رس ، کی  هن 
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منت زا  نورب  ناج  دور  هنیدم !

منتشگادج وت  زا  تسا  تخس  هچ 

تسود رهب  زا  هک  یماما  هنیدم !

منم رس ، دوخ  تسد  رب  تسا  هتفرگ 

غیت شیپ  رپس  مزاس  هنیس  نانچ 

منشوج زا  دشوج  ملد  نوخ  هک 

منکور نم  هک  وس  ره  هب  هنیدم !

منت زا  دننک  یم  ادج  ار  مرس 

دور تراغ  هب  رس  نداد  زا  سپ 

منهاریپ هکلب  هرز ، اهنت  هن 

گنس برض  زا  لگ  ياج  هب  هنیدم !

منماد نیبج ، نوخ  رپ ز  دوش 

اهریشمش هب  نت  مهد  ات  مور 

مندرگ رب  تسا  رای  نامیپ  هک 

نم دوبعم  ِلصو  نم و  هنیدم !

زج هب 
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نم دوصقم  تسین ، البرک 

! رون رهش  يا  ظفاحادخ  هنیدم !

رود وت  زا  مدش  بشما  هنابیرغ 

یحو رهش  زا  متشگ  نورب  ایادخ 

روط هوک  زا  دش  نوریب  هک  یسوم  وچ 

دنک بش  ره  هک  یمیسن  نآ  اشوخ 

روبع ارهز  ربق  وت و  كاخ  ز 

مهرمه ایب  ردام ! زیخ  اج  ز 

روش زوس و  اب  وت  كاخ  متفر ز  هک 

یتشاد نم  رادید  مزع  رگا 

رونت جنک  لادوگ ، هزین ، ِرس 

ارم ياه  مخز  وشب  تکشا  ز 

روبع تهاگلتق  رد  داتفا  وچ 

ین يالاب  هب  نک  هگن  ار  مرس 

روتس ِّمس  ریز  نیبب  ار  منت 

مرس ین  رس  زا  دنک  تمالس 

! مردام نابرهم  يا  ظفاحادخ 

----------

نم رادیب  مشچ  هیرگ و  بش و 

نم رادیب  مشچ  هیرگ و  بش و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4167 

http://www.ghaemiyeh.com


نم راوخمغ  تسین  یسک  مغ  زج  هب 

منک یم  نطو  كرت  هنابیرغ 

نم رای  یسک  یب  زج  تسین  یسک 

ناگرایس هام و  نامسآ ، نیمز ،

نم رات  بش  نیا  رب  دیلانب 

لد نوخ  اه  لخن  رگ  ، تسین بجع 

نم رابنوخ  مشچ  زا  دنشونب 

رگد ددرگن  رّسیم  هنیدم 

نم رادید  وت  كاخ  هب  بشما  زا 

دوش ناناوج  غاد  هنیدم ز 

نم راز  ۀنیس  رد  هلعش  سفن 

امس يوس  تسد  ربب  هنیدم 

نم رادملع  يارب  نک  اعد 

مرب یم  رس  بوبحم  رهب  زا  نم 

مرب یم  رمق  هدجه  هک  رس ، کی  هن 
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منت زا  نورب  ناج  دور  هنیدم !

منتشگادج وت  زا  تسا  تخس  هچ 

تسود رهب  زا  هک  یماما  هنیدم !

منم رس ، دوخ  تسد  رب  تسا  هتفرگ 

غیت شیپ  رپس  مزاس  هنیس  نانچ 

منشوج زا  دشوج  ملد  نوخ  هک 

منکور نم  هک  وس  ره  هب  هنیدم !

منت زا  دننک  یم  ادج  ار  مرس 

دور تراغ  هب  رس  نداد  زا  سپ 

منهاریپ هکلب  هرز ، اهنت  هن 

گنس برض  زا  لگ  ياج  هب  هنیدم !

منماد نیبج ، نوخ  رپ ز  دوش 

اهریشمش هب  نت  مهد  ات  مور 

مندرگ رب  تسا  رای  نامیپ  هک 

نم دوبعم  ِلصو  نم و  هنیدم !

نم دوصقم  تسین ، البرک  زج  هب 

! رون رهش  يا  ظفاحادخ  هنیدم !

رود وت  زا  مدش  بشما  هنابیرغ 

یحو رهش  زا  متشگ  نورب  ایادخ 

روط هوک  زا  دش  نوریب  هک  یسوم  وچ 
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دنک بش  ره  هک  یمیسن  نآ  اشوخ 

روبع ارهز  ربق  وت و  كاخ  ز 

مهرمه ایب  ردام ! زیخ  اج  ز 

روش زوس و  اب  وت  كاخ  متفر ز  هک 

یتشاد نم  رادید  مزع  رگا 

رونت جنک  لادوگ ، هزین ، ِرس 

ارم ياه  مخز  وشب  تکشا  ز 

روبع تهاگلتق  رد  داتفا  وچ 

ین يالاب  هب  نک  هگن  ار  مرس 

روتس ِّمس  ریز  نیبب  ار  منت 

مرس ین  رس  زا  دنک  تمالس 

نابرهم يا  ظفاحادخ 
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مردام

----------

دور یم  اجک  تماما  هنیدم 

دور یم  اجک  تماما  هنیدم 

دور یم  ادخ  يوس  هدرک  رفس 

نیسح اهنت  هنابیرغ  بش ، ِلد 

دور یم  اه  مشچ  همه  زا  ناهن 

یتکاس یمارآ و  هچ  هنیدم !

؟ دور یم  اجک  تبیرغ  ماما 

سرپب ربک  سابعز و ا  هنیدم !

؟ دور یم  ارچ  بش ، دور  یم  رگا 

هلفاق نیا  نک  اشامت  هنیدم !

دور یم  البرک  يوس  قشاع  هچ 

درب یم  الب  مزب  هب  ناج  رگا 

؟ درب یم  اجک  ار  شرغصا  یلع 

تسا بنیز  بت  بات و  وحم  اضف 

تسا بش  زامن  تقو  هک  منامگ 

رکذ لوغشم  تایمشاه ، همه 

تسا بر » ای   » ۀمغن زا  رپ  نابایب 

نارم تعرس  هب  لمحم  حاّمِرط !» »
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تسا بنیز  ناوراک  نیا  يوناب  هک 

مادم بشما  مه  ار  ناکدوک  همه 

تسا بل  رب  ادخ  رکذ  هنابیرغ 

وا فارطا  هام و  نوچ  تسا  نیسح 

تسا بکوک  ود  داتفه و  هدنزورف 

نیشنلد يا  هلان  نزب  نابایب !

نیشن لمحم  هتشگ  یلع  تخد  هک 

ناشرای ادخ  یناوراک ، بجع 

ناشرادید هب  هر  زا  دیآ  لجا 

ولگ ِنوخ  هتشگ  همه  ِعاتم 

ناشرادیرخ ملاع  دنوادخ 

عورش تداهش  اب  ناشّجح  دوش 

ناشراک ِرخآ  دوب  تراسا 

تارف رانک  رد  مهد  یهاوگ 

ناشراسخر نوخ  ناشبآ  دَوب 

دنربمغیپ نازیزع  نانیا  وچ 

ناشراوخ کلف  يا  ینک  ادابم 

؟ هدش ردقم  يرما  هچ  ار  اضق 

هک
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هدش رغصا  ِناشیرپ  اّقس 

راوخریش یکدوک  ناوراک  نیا  رد 

راظتنا دشک  ردام  ناماد  هب 

ردپ مرگ  شوغآ  رد  يزور  هک 

راثن ار  دوخ  ناج  بل ، هنشت  دنک 

شرع هب  ار  وا  نوخ  ردپ  دشاپب 

راگدرورپ تاذ  رب  هیده  دنک 

دنز رپ  ادخ  نوخ  شوغآ  رد 

رارق دریگب  ارهز  ناماد  هب 

شیوخ تسد  اب  هک  دیوگب  اباب  هب 

راپس شکاخ  هب  ریت و  هب  نک  رپس 

دهد شبآ  دییوگب  اقس  هب 

دهد شبالگ  وزاب ، ود  نوخ  ز 

هآ زوس و  اب  دییوگب : بنیز  هب 

هاگلتق يدوگ  تا  هبعک  دَوب 

دنک اباب  دییوگب : ربکا  هب 

؟ هاگن تنیبج  مخز  هب  هنوگچ 

ین بعک  زا  دییوگب : ارهز  هب 

هایس تنارتخد  رکیپ  دوش 

ترس نوخ  دییوگب : مساق  هب 
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هانگ یب  دوش  یم  تَخُر  ِباضخ 

كاخ ریز  رد  دییوگب : نالفط  هب 

هانپ نمشد  سرت  زا  دیرایب 

ناور کشا  دییوگب  مثیم "  " هب

ناوراک نیا  لابند  هب  دتسرف 

*****

----------

؟ دور یم  اجک  تنیسح  هنیدم 

؟ دور یم  اجک  تنیسح  هنیدم 

؟ دور یم  ارچ  بش  دور  یم  رگا 

نطو زا  بش  همین  نطو  بیرغ 

دور یم  ادخ  شیپ  هنابیرغ 

دنز یم  ادص  ار  ادخ  بش  ِلد 

؟ دور یم  ادص  یب  تکاس و  ارچ 

همطاف شردام  ور ، شیپ  لجا 

دور یم  افق  زا  وا  لابند  هب 

؟ درب یم  اجک  رد  ور  لیجعت  هب 

؟ درب یم  ادخ  يارب  رس  رگم 
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تسا بل  رب  ناج  هآ  سرج  يادص 

تسا بنیز  هلان  نوچ  زوسرگج 

! نارم لمحم  هظحل  کی  حامرط » »

تسا بش  زامن  تقو  هک  ار  ادخ 

نیسح ای  ۀلان  همه  اه  سفن 

تسا بت  بات و  زوس و  همه  اهاعد 

راظتنا مشچ  گرم  یلزنم  ره  هب 

تسا برای »  » ۀمغن یلمحم  ره  هب 

اه هقان  يا  بش  غرم  وچ  مه  امش 

اه هقان  يا  بنیز  اب  دیلانب 

هلولو زا  رپ  نابایب  تسا و  بش 

هلفاق نیا  هب  نک  اعد  هنیدم 

ادخ لاصو  قوش  هب  انامه 

هلصاف نارگید  زا  دنتفرگ 

بابر لاح  هب  درآ  محر  ادخ 

هلمرح نامک  هتفرگ  فک  رب  هک 

رس هنشت  بل  دنّربب  ار  ردپ 

هلسلس رد  دندنبب  ار  رسپ 

هدش لمحم  عمش  رگج  رارش 

هدش لد  شتآ  سرج  ياون 
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نیسح يارب  نک  اعد  هنیدم 

نیسح ياج  وت  رد  دَوب  یلاخ  هک 

يونشن رگد  هنیدم  هنیدم 

نیسح ياعد  يادص  بش  لد 

وگب هنیدم  لها  هب  هنیدم 

نیسح يازع  زور  تسادرف  هک 

نینبلا ما  ربص  دهد  تیادخ 

نیسح يادف  ددرگ  سابع  هک 

تسا ربمغیپ  راسخر  دای  شلد 

تسا ربکا  یلع  يور  هب  شهاگن 

نمجنا نیا  هک  نک  اعد  هنیدم 

نطو رد  رگد  راب  دنیایب 

یلع تخد  هک  مراد  میب  نآ  زا 

نهریپ یکی  درآ  فسوی  شش  ز 

نیسح سأر  هک  مراد  میب  نآ  زا 

ندب زا  ادج  ددرگ  هنشت  بل 

دوش رپرپ  هک  مراد  میب  نآ  زا 

نسح نب  مساق  رکیپ  لگ  وچ 

یهلا
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ناوراک نیا  لابند  هب 

ناور مثیم »  » کشا بش  زور و  دَوب 

----------

؟ دور یم  اجک  تنیسح  هنیدم 

؟ دور یم  اجک  تنیسح  هنیدم 

؟ دور یم  ارچ  بش  دور  یم  رگا 

نطو زا  بش  همین  نطو  بیرغ 

دور یم  ادخ  شیپ  هنابیرغ 

دنز یم  ادص  ار  ادخ  بش  ِلد 

؟ دور یم  ادص  یب  تکاس و  ارچ 

همطاف شردام  ور ، شیپ  لجا 

دور یم  افق  زا  وا  لابند  هب 

؟ درب یم  اجک  رد  ور  لیجعت  هب 

؟ درب یم  ادخ  يارب  رس  رگم 

تسا بل  رب  ناج  هآ  سرج  يادص 

تسا بنیز  هلان  نوچ  زوسرگج 

! نارم لمحم  هظحل  کی  حامرط » »

تسا بش  زامن  تقو  هک  ار  ادخ 

نیسح ای  ۀلان  همه  اه  سفن 

تسا بت  بات و  زوس و  همه  اهاعد 
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راظتنا مشچ  گرم  یلزنم  ره  هب 

تسا برای »  » ۀمغن یلمحم  ره  هب 

اه هقان  يا  بش  غرم  وچ  مه  امش 

اه هقان  يا  بنیز  اب  دیلانب 

هلولو زا  رپ  نابایب  تسا و  بش 

هلفاق نیا  هب  نک  اعد  هنیدم 

ادخ لاصو  قوش  هب  انامه 

هلصاف نارگید  زا  دنتفرگ 

بابر لاح  هب  درآ  محر  ادخ 

هلمرح نامک  هتفرگ  فک  رب  هک 

رس هنشت  بل  دنّربب  ار  ردپ 

هلسلس رد  دندنبب  ار  رسپ 

هدش لمحم  عمش  رگج  رارش 

هدش لد  شتآ  سرج  ياون 

نیسح يارب  نک  اعد  هنیدم 

نیسح ياج  وت  رد  دَوب  یلاخ  هک 

يونشن رگد  هنیدم  هنیدم 

نیسح ياعد  يادص  بش  لد 

وگب هنیدم  لها  هب  هنیدم 

نیسح يازع  زور  تسادرف  هک 
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نینبلا ما  ربص  دهد  تیادخ 
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نیسح يادف  ددرگ  سابع  هک 

تسا ربمغیپ  راسخر  دای  شلد 

تسا ربکا  یلع  يور  هب  شهاگن 

نمجنا نیا  هک  نک  اعد  هنیدم 

نطو رد  رگد  راب  دنیایب 

یلع تخد  هک  مراد  میب  نآ  زا 

نهریپ یکی  درآ  فسوی  شش  ز 

نیسح سأر  هک  مراد  میب  نآ  زا 

ندب زا  ادج  ددرگ  هنشت  بل 

دوش رپرپ  هک  مراد  میب  نآ  زا 

نسح نب  مساق  رکیپ  لگ  وچ 

ناوراک نیا  لابند  هب  یهلا 

ناور مثیم »  » کشا بش  زور و  دَوب 

----------

؟ دور یم  اجک  تماما  هنیدم !

؟ دور یم  اجک  تماما  هنیدم !

دور یم  ادخ  يوس  هدرک  رفس 

نیسح اهنت  هنابیرغ  بش ، ِلد 

دور یم  اه  مشچ  همه  زا  ناهن 

یتکاس یمارآ و  هچ  هنیدم !
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؟ دور یم  اجک  تبیرغ  ماما 

سرپب ربک  سابعز و ا  هنیدم !

؟ دور یم  ارچ  بش ، دور  یم  رگا 

هلفاق نیا  نک  اشامت  هنیدم !

دور یم  البرک  يوس  قشاع  هچ 

درب یم  الب  مزب  هب  ناج  رگا 

؟ درب یم  اجک  ار  شرغصا  یلع 

تسا بنیز  بت  بات و  وحم  اضف 

تسا بش  زامن  تقو  هک  منامگ 

رکذ لوغشم  تایمشاه ، همه 

تسا بر » ای   » ۀمغن زا  رپ  نابایب 

نارم تعرس  هب  لمحم  حاّمِرط !» »

تسا بنیز  ناوراک  نیا  يوناب  هک 

مادم بشما  مه  ار  ناکدوک  همه 

تسا بل  رب  ادخ  رکذ  هنابیرغ 

وا فارطا  هام و  نوچ  تسا  نیسح 

تسا بکوک  ود  داتفه و  هدنزورف 
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نیشنلد يا  هلان  نزب  نابایب !

نیشن لمحم  هتشگ  یلع  تخد  هک 

ناشرای ادخ  یناوراک ، بجع 

ناشرادید هب  هر  زا  دیآ  لجا 

ولگ ِنوخ  هتشگ  همه  ِعاتم 

ناشرادیرخ ملاع  دنوادخ 

عورش تداهش  اب  ناشّجح  دوش 

ناشراک ِرخآ  دوب  تراسا 

تارف رانک  رد  مهد  یهاوگ 

ناشراسخر نوخ  ناشبآ  دَوب 

دنربمغیپ نازیزع  نانیا  وچ 

ناشراوخ کلف  يا  ینک  ادابم 

؟ هدش ردقم  يرما  هچ  ار  اضق 

هدش رغصا  ِناشیرپ  اّقس  هک 

راوخریش یکدوک  ناوراک  نیا  رد 

راظتنا دشک  ردام  ناماد  هب 

ردپ مرگ  شوغآ  رد  يزور  هک 

راثن ار  دوخ  ناج  بل ، هنشت  دنک 

شرع هب  ار  وا  نوخ  ردپ  دشاپب 

راگدرورپ تاذ  رب  هیده  دنک 
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دنز رپ  ادخ  نوخ  شوغآ  رد 

رارق دریگب  ارهز  ناماد  هب 

شیوخ تسد  اب  هک  دیوگب  اباب  هب 

راپس شکاخ  هب  ریت و  هب  نک  رپس 

دهد شبآ  دییوگب  اقس  هب 

دهد شبالگ  وزاب ، ود  نوخ  ز 

هآ زوس و  اب  دییوگب : بنیز  هب 

هاگلتق يدوگ  تا  هبعک  دَوب 

دنک اباب  دییوگب : ربکا  هب 

؟ هاگن تنیبج  مخز  هب  هنوگچ 

ین بعک  زا  دییوگب : ارهز  هب 

هایس تنارتخد  رکیپ  دوش 

ترس نوخ  دییوگب : مساق  هب 

هانگ یب  دوش  یم  تَخُر  ِباضخ 

كاخ ریز  رد  دییوگب : نالفط  هب 
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هانپ نمشد  سرت  زا  دیرایب 

ناور کشا  دییوگب  مثیم "  " هب

ناوراک نیا  لابند  هب  دتسرف 

----------

؟ دور یم  اجک  تماما  هنیدم !

؟ دور یم  اجک  تماما  هنیدم !

دور یم  ادخ  يوس  هدرک  رفس 

نیسح اهنت  هنابیرغ  بش ، ِلد 

دور یم  اه  مشچ  همه  زا  ناهن 

یتکاس یمارآ و  هچ  هنیدم !

؟ دور یم  اجک  تبیرغ  ماما 

سرپب ربک  سابعز و ا  هنیدم !

؟ دور یم  ارچ  بش ، دور  یم  رگا 

هلفاق نیا  نک  اشامت  هنیدم !

دور یم  البرک  يوس  قشاع  هچ 

درب یم  الب  مزب  هب  ناج  رگا 

؟ درب یم  اجک  ار  شرغصا  یلع 

تسا بنیز  بت  بات و  وحم  اضف 

تسا بش  زامن  تقو  هک  منامگ 

رکذ لوغشم  تایمشاه ، همه 
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تسا بر » ای   » ۀمغن زا  رپ  نابایب 

نارم تعرس  هب  لمحم  حاّمِرط !» »

تسا بنیز  ناوراک  نیا  يوناب  هک 

مادم بشما  مه  ار  ناکدوک  همه 

تسا بل  رب  ادخ  رکذ  هنابیرغ 

وا فارطا  هام و  نوچ  تسا  نیسح 

تسا بکوک  ود  داتفه و  هدنزورف 

نیشنلد يا  هلان  نزب  نابایب !

نیشن لمحم  هتشگ  یلع  تخد  هک 

ناشرای ادخ  یناوراک ، بجع 

ناشرادید هب  هر  زا  دیآ  لجا 

ولگ ِنوخ  هتشگ  همه  ِعاتم 

ناشرادیرخ ملاع  دنوادخ 

عورش تداهش  اب  ناشّجح  دوش 

ناشراک ِرخآ  دوب  تراسا 

تارف رانک  رد  مهد  یهاوگ 

ناشراسخر نوخ  ناشبآ  دَوب 

نانیا وچ 
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دنربمغیپ نازیزع 

ناشراوخ کلف  يا  ینک  ادابم 

؟ هدش ردقم  يرما  هچ  ار  اضق 

هدش رغصا  ِناشیرپ  اّقس  هک 

راوخریش یکدوک  ناوراک  نیا  رد 

راظتنا دشک  ردام  ناماد  هب 

ردپ مرگ  شوغآ  رد  يزور  هک 

راثن ار  دوخ  ناج  بل ، هنشت  دنک 

شرع هب  ار  وا  نوخ  ردپ  دشاپب 

راگدرورپ تاذ  رب  هیده  دنک 

دنز رپ  ادخ  نوخ  شوغآ  رد 

رارق دریگب  ارهز  ناماد  هب 

شیوخ تسد  اب  هک  دیوگب  اباب  هب 

راپس شکاخ  هب  ریت و  هب  نک  رپس 

دهد شبآ  دییوگب  اقس  هب 

دهد شبالگ  وزاب ، ود  نوخ  ز 

هآ زوس و  اب  دییوگب : بنیز  هب 

هاگلتق يدوگ  تا  هبعک  دَوب 

دنک اباب  دییوگب : ربکا  هب 

؟ هاگن تنیبج  مخز  هب  هنوگچ 
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ین بعک  زا  دییوگب : ارهز  هب 

هایس تنارتخد  رکیپ  دوش 

ترس نوخ  دییوگب : مساق  هب 

هانگ یب  دوش  یم  تَخُر  ِباضخ 

كاخ ریز  رد  دییوگب : نالفط  هب 

هانپ نمشد  سرت  زا  دیرایب 

ناور کشا  دییوگب  مثیم "  " هب

ناوراک نیا  لابند  هب  دتسرف 

----------

نابیرغ ماش 

بشما دینک  البرک  يوس  هب  رفس  الا 

بشما دینک  البرک  يوس  هب  رفس  الا 

بشما دینک  ادخ  نوخ  ترایز  همه 

داتفا ناتروبع  لتقم  بناج  هب  رگا 

بشما دینک  اعد  ارهز  ترضح  يارب 

ردپ شعن  رانک  رد  دور  هکنآ  يارب 

بشما دینک  اهر  نابایب  هب  ار  هیقر 
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هتسشنب دیروآ  اج  هب  رتو  زامن 

بشما دینک  ادتقا  ادخریش  تخد  هب 

هللا لآ  رود  دیدرگب  تسد  هب  ملع 

بشما دینکاو  رادملع  راک  هرگ ز 

داتفا ناتروبع  یلوخ  خبطم  هب  رگا 

بشما دینک  ادج  نت  زا  رس  ترایز 

دنرادازع مسق  ربمیپ  هب  نارگمتس !

بشما دینک  افج  رتمک  همطاف  لآ  هب 

دییآ هاگلتق  هب  کیالم ! مامت  الا 

بشما دینک  اپ  هب  تمایق  روش  هیرگ  ز 

کشا دیزیرب  نانچ  مثیم »  » ۀنیس زوس  هب 

بشما دینک  ادا  ار  ادخ  نوخ  قح  هک 

----------

تسا نیسح  نایرع  رکیپ  نیمز  هب  بشما 

تسا نیسح  نایرع  رکیپ  نیمز  هب  بشما 

تسا نیسح  نابیرغ  ماش  یلو  تسا  ماش 

انیسح ياو  نیسح  ياو  يا  هلان  اب 

تسا نیسح  نامهم  همطاف  الببرک  رد 

الیل هلال  نازخ  داب  زا  هدش  رپرپ 

تسا نیسح  ناتسلگ  خرس  لگ  هتسد  نیا 
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گنس رگج  نوخ  بآ ز  دروخ  هلال  ره 

تسا نیسح  نابیرگ  هب  رس  یمخ  لخن  ره 

تسا بابک  بآ  رگج  تمایق  زور  ات 

تسا نیسح  ناشطع  بل  دای  هب  هتسویپ 

رغصا كزان  يولگ  رب  دوب  هک  یمخز 

تسا نیسح  نآرق  هدناوخان ز  هیآ  کی 

بآ بل  هداد  ناج  هک  بآ  یب  یقاس  نیا 

تسا نیسح  نالفط  هنشت  رگج  ياقس 

ناشیرپ عمج  کی  هدز  شتآ  همیخ  کی 

تسا نیسح  ناشیرپ  عمج  نامه  عمج  نیا 

ناوضر هضور  شهگن  کی  زا  دوش  خزود 

نایرگ دَنایرگ و  هک  هدید  نآ 
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تسا نیسح 

زبسرس هدش  تیالو  لخن  نآ  زا  هک  ینوخ 

تسا نیسح  ناناوج  نوخ  مسق  هللاو 

نایصع هدولآ ز  شنماد  دوب  هک  مثیم " "

تسا نیسح  ناماد  هب  تسد  ازج  زور  رد 

----------

نوگ هلال  نوخ  زا  ِکشخ  ِریوک  يا 

نوگ هلال  نوخ  زا  ِکشخ  ِریوک  يا 

نوخ يارحص  يا  کیرات ، بش  يا 

اه گنس  اه و  هرد  اه و  هوک 

اه گنن  مان و  راکیپ  دهاش 

؟ دنتسیک رپرپ  ِخرس  نالگ  نیا 

؟ دنتسیک رهطم  ياه  ندب  نیا 

هتخیر ارحص  هب  لگ  هنحص  هنحص 

هتخیر ارهز  کشا  لگ  ره  يور 

هتخورفا شتآ  نوچ  اه  هلان 

هتخوس ياه  هنیس  نوچ  اه  همیخ 

هدش شتآ  اه  کشا  ار  ناگنشت 

هدش شتآ  اه  کشم  رد  اه  بآ 

اهریت اه ، لد  مِخز  رد  هتخوس 
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اهریشمش همطاف ، زا  نیگمرش 

همطاف ِکشا  ناراب  هتخیر 

همقلع هاگلتق و  ریسم  رد 

اهراخ ریز  هدیباوخ  نالبلب 

اهراب نمشد  سرت  زا  ناج  هداد 

كاچ هللاراث  بلق  نوچ  اه  شوگ 

كاپ هدرک  نوخ  اه  هرهچ  زا  اه  کشا 

هتخوس بت  شتآ  رد  نیدباع 

هتخوس بنیز  ناج  شرانک  رد 

همقلع باتفآ  نوخ ، رد  هتفخ 

همطاف مه  یلع ، مه  وا  رئاز 

كاچ كاچ  اقس ، تسد  یب  رکیپ 

كاخ هب  هداتفا  مچرپ ، تسد و  کشم و 

دنا هدروآ  بآ  همیخ  رد  نالتاق 

دنا هدروآ  بابر  بلق  رب  هلعش 

رد ریش 
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هتخوس ردام  ناتسپ 

هتخوس رغصا  ياه  بل  رب  بآ 

دنا هدروخ  نوخ  شرجنح  زا  اهریت 

دنا هدرب  تراغ  هب  ار  شزان  دهم 

همطاف رادغاد  ِنارتخد 

همه بلقرب  غاد  يور  غاد 

؟ تساجک رپرپ  هچنغ ي  هاگباوخ 

؟ تساجک رغصا  تبرت  همیخ  تشپ 

دینکاو ردام  بلق  زا  ار  هدقع 

دینک ادیپ  وا  رب  ار  رغصا  ربق 

شورخ دزیخ  اه  هرخص  زا  مد  هب  مد 

شوج هب  دتفا  یمن  نوخ  نیا  يا  هظحل 

همه مشچ  زا  تسا  يراج  بش  زور و 

همطاف کشا  هللاراث و  نوخ 

وش شوگ  مد  کی  مارآ ، بش ! غرم 

وش شوماخ  همطاف  ياون  اب 

نیسح اب  دیوگ  همولظم  نآ  ونشب 

نیسحاو انیسحاو  انیسحاو 

هتخیمآ نوخ  كاخ و  رد  ِفحصم 

هتخیر تیاه  هیآ  هروس  هروس 
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اه هلال  غاد  ِزیربل  تلد  يا 

اه هلان  تنوخ ، هرطَق  هرطق  هب  يا 

هدز رپرپ  نوخ  جوم  رد  ِریاط 

هدز ردام  رب  هدنخ  تیاه  مخز 

؟ افج زا  تبلق  هب  هزین  هدز  یک 

؟ افق زا  ار  ترس  هدرک  ادج  یک 

وت تشم  رد  هم  رهم و  غارچ  يا 

؟ وت تشگنا  رتشگنا و  دش  هچ  وگ 

؟ تسا هداتفا  اجک  تسای  هخاش ي 

؟ تسا هداتفا  اجک  تساّبع  تسد 

منم وت  ياول  �بحاص  روخم  مغ 

منم وت  ياه  همیخ  رادساپ 

گنچ گنچ  ناگرگ ، گنچ  زا  فسوی 

گنس ریشمش و  زا  هتشگ  ناراب  هلال 

ود هک  یباتفآ 
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رون هدیشخب  اج 

رونت ِناماد  هب  مه  لتقم ، هب  مه 

تسا مثیم  ِتیب  تیب  رد  وت  زوس 

تسا مک  نآ  ياپ  هب  دزوس  را  ملاع 

----------

ناراسهوک بلق  هب  دش  ناهنپ  دیشروخ 

ناراسهوک بلق  هب  دش  ناهنپ  دیشروخ 

ناراب هلال  مجنا  دش ز  نادیهش  مسج 

شوپ هیس  تملظ  هماج  زا  نامسآ  دش 

شوماخ دایرف  زا  رپ  دمآ  دیدپ  یماش 

دوب رت  هریت  تمایق  حبص  زا  هک  یماش 

دوب رگج  بانوخ  هنیس  رد  ار  گنس  ره 

درک یم  هیرگ  ارحص  هک  يزیگنا  مغ  ماش 

درک یم  هیرگ  ارهز  مشچ  يدیهش  ره  رب 

دوب ملق  اهنت  ملق  دننام  هک  یماش 

دوب ملعو  کشم  رس و  تسد و  ادج  مه  زا 

هآ همه  درد و  همه  زوس و  همه  یماش 

هام وترپ  نادیهش  مسج  رب  هدیبات 

دندوب هدرمژپ  نوخ  يایرد  بل  اه  لگ 

دندوب هدرم  لبلب  ود  ارحص  نماد  رد 
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هنیدم ناشطع  ياه  لگ  رب  هک  یماش 

هنیکس مشچ  دنک  ییاقس  همیخ  رد 

ساسحا هتشگ  رشحم  حبص  نآ  زا  هک  یماش 

سابع نامهم  همقلع  رد  هدش  ارهز 

دز یم  دایرف  مه  گنس  یتح  هک  یماش 

دز یم  داب  بنیز  بلق  زوس  هب  شتآ 

هیالولاراد هدش  نوخ  خرس  يارحص 

هیآ هیآ  رس  ات  ياپ  الیل  نآرق 

یلاله بنیز  تماق  نوخ ، رد  هتفخ  هم 

یلاخ هراوهگ  رپ ، هنیس  شریش  ردام ز 

هنال هدرک  مگ  هجوج  نوچ  يریاط  ره 

شزاورپ لاب  هن 
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هنایشآ هن  دَوب 

تسا زاب  همیخ  رد  رحس  ات  هنیکس  مشچ 

تسا زان  باوخ  رد  ومع  رادیب و  هدنام  وا 

يراوگوس لتقم  درگ  رب  دنک  ارهز 

يرادساپ همیخ  فارطا  دنک  بنیز 

تسا نیسح  يور  شا  هلبق  زامن و  دناوخ 

تسا نیسح  يوگاعد  ور  شیپ  هب  شتسد 

رارکت هدرک  لد  هلان  مشچ و  کشا  اب 

« رانلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه  »

نیز ِربا  یلین ، ِيور  نامسآ و  مشچ ،

بنیز ِربص  زا  مه  زاب  ربکا  هللا 

دناوت یم  مغ  البرک  کی  اب  هک  وا  زج 

دناوخب بش  زامن  دوخ  نیسح  لثم 

« مثیم  » هللاراث كاپ  نوخ  هب  هللااب ،

مک دروآ  ربص  یضترم  تخد  ربص  اب 

نیسح نابیرغ  ماش  ای  تساروشاع ، ماش 

نیسح نابیرغ  ماش  ای  تساروشاع ، ماش 

نیسح نابیرگ  رد  رس  هدش  یتسه  ملاع 

هدش رپ  انیسحاو  يادص  زا  شنیرفآ 

نیسح نامهم  تسارهز ، هگلتق ، رد  ایئوگ 
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زوسب نم  اب  نامسآ ، وش ، نیشنرتسکاخ  هام !

نیسح نآرق  توص  مشوگ  هب  دیآرونت  زک 

تارف بآ  لد  زا  دیآ  رب  شتآ  هلعش 

نیسح ناشطع  ياه  بل  رب  تسایرد ، رگْجنوخ 

بورغ هدرک  هتشذگب و  نوخ  يایرد  زا  رهم ،

نیسح نایرع  مسج  رب  کلف  زا  دبات  هام ،

كاچ كاچ  شمسج  دندرک  اهریشمش  اه  هزین 

نیسح ناج  زا  دنهاوخ  یم  هچ  رگید  اه  بسا 

ادخ نوخ  ۀسوب  زا  رگد  يراثآ  تسین 

نیسح نالفط  راسخر  رب  هدنام  یلیس  ياج 

رونت كاخ  يور  رب  نک  هگن  یلوخ  رسمه 

تبرغ کشا 
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نیسح نایرگ  مشچ  زا  دکچ  یم 

زورْمین کی  درگنب  ات  وک ؟ یحو ، نابغاب 

نیسح ناتسلگ  زا  لگ  همه  نیا  رپرپ ، هتشگ 

دنتخیر شنورد  رد  تدالو  زور  زا  شتآ 

نیسح ناوخ  هیثرم  دش  هتخوسلد  مثیم » »

----------

هآ تسا و  کشا  تسا و  توکس  تسا و  بش 

هآ تسا و  کشا  تسا و  توکس  تسا و  بش 

هایس ماش  رت ز  هیس  نابایب 

همقلع نماد  رد  هداتفا  هم 

هاگلتق زا  دیشروخ  هدیشخرد 

كانبات رتخا  ود  داتفه و  ز 

كاچ كاچ  يرکیپ  دوب  وس  ره  هب 

هتخود دوخ  مشچ  نامسآ  زا  هم 

هتخوس همیخ  کی  هب  بش  لد 

عمش لثم  يردام  شطع  غاد و  ز 

هتخورفا هراوهگ  فارطا  رد 

ریش هنیس  رد  هن  بآ و  همیخ  رد  هن 

ریت مخز  رب  شیلایخ  هاگن 

ملا هآ و  کشا و  هدنام و  شطع 
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ملق شتسد  هدیدرگ  رادملع 

نوخ يارحص  هب  منادن  ایادخ 

ملع کشم و  تسد و  هدش  مگ  اجک 

بابک مغ  زا  لد  ار  ناگنشت  دوش 

بآ هب  بشما  دتفا  ناشمشچ  رگا 

همه نارادغاد  يا  دییرگب 

همقلع رد  بآ  یب  ياقس  هب 

نوخ بآ  لد  شتآ  رحب  لد 

همطاف زا  هدنمرش  تسا  تارف 

بابک بلق  کشخ و  بل  نیسح و 

بآ دنتشون  شیولگ  نوخ  هب 

روسج مصخ  دادیب  ریشمش  ز 

رون خرس  هروس  هدش  تمسق  ود 

شا همین  کی  هداتفا  لادوگ  هب 
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رونت نایم  رد  شا  همین  رگد 

نایع یمخز  هدنام  شا  هیآ  ره  هب 

نابراس ار  هیآ  کی  هدرک  ادج 

شردام با و  دج و  تسا و  نیسح 

شرجنح رب  هسوب  دنز  یم  نسح 

دننک یم  رفس  مه  اب  هک  اغیرد 

شرهاوخ رتخد و  لتاق و  رس و 

ناشلاح رب  هیرگ  نوخ  گنس  دنک 

ناشلابند تسارهز  هک  منامگ 

----------

؟ هرامش یب  تایآ  نوخ ، می  رد  هدید  یک 

؟ هرامش یب  تایآ  نوخ ، می  رد  هدید  یک 

؟ هراپ هراپ  ِقاروا  هروس ، هروس  ِنآرق 

هتفرگ نوخ  هام  کی  كاخ  يور  رب  هداتفا 

هراتس ود  داتفه و  شرانک  رد  هدیباوخ 

هدیرب رجنح  رب  ارهز  کشا  هدیشاپ 

هراظن دنک  یم  هگ  ترایز ، دنک  یم  هگ 

نوخ زا  يراز  هلال  نت  خبطم ، باتفآ  رس 

هرامش یب  ياه  لگ  دراد  هنیس  مخز  زک 

دندرب هراوشوگ  ود  يراوشوگ  ِشوگ  زا 
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هراوشوگ ياج  نوخ  نینوخ  شوگ  هب  دراد 

لادوگ رانک  هتفخ  هلاس  هس  كدوک  کی 

هرابود هگلتق  رد  دیآ ، رمش  هک  مسرت 

دندرب بابر  رهب  دندرب ، بآ  همیخرد 

هراوخ ریش  لفط  وک  ریش ، زا  رپ  هدش  هنیس 

تشاد یلع  یلع  رکذ  تشاد ، یلد  بجعردام 

هرارش شرجنح  رب  دز  یم  تارف  بآ 

!؟ دنزیرن اه  کشا  نوچ  دنزوسن !؟ اه  هنیس  نوچ 

هراخ گنس  ِبلق  زا  دزیخ  هلان  هک  ییاج 

یلیس میتی و  لفط  یلین ، دیفس و  سای 

هیرگ نوخ  تبیصم ، نیا  رد  مثیم 
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هرامه نک 

----------

ملسم نالفط 

ناشرس رکیپ  هتشگ ز  ادج  هک  كدوک  ود  نیا 

ناشرس رکیپ  هتشگ ز  ادج  هک  كدوک  ود  نیا 

ناشرظنم ادخ  نسح  همه  لد ز  درب  یم 

زونه تسادیپ  نت و  زا  ادج  هتشگ  ناشرس 

ناشرونا خر  هب  ملسم  ۀسوبلگ  ياج 

لاسکی نادنز ، ۀشوگ  رگج ، هب  اباب  غاد 

ناشرت مشچ  هتسویپ ز  هتخیر  لد  نوخ 

دوبن زوسناج  ۀّصق  نیا  مه  عمش  رواب 

ناشرپ دزوسب  هنابیرغ  هناورپ  ود  نیاک 

دندروخ ملسم  نتشک  زا  سپ  هک  ییاه  هّصغ 

ناشرجنح زا  دز  هراّوف  دش و  نوخ  ۀمشچ 

نادنز رابغ  درگ و  ناشتروص  رب  هدوب 

ناشرکیپ رگج  بانوخ  هدیدرگ ز  هتسش 

دیربن هنیدم  هب  ار  ناشنتشک  ربخ 

ناشردام دوب  ود  ره  رظتنم  ادخ  هب 

دندرک تداهش  ماگنه  هب  هک  يدوجس  اب 

ناشرورپ ناج  مد  زا  زامن  دیدرگ  هدنز 
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دیوگ یم  ناشرت  مشچ  هدیچیپ و  فلز 

ناشرس رکیپ  هتشگ ز  ادج  هنابیرغ  هک 

عمش نوچ  بش  ره  هک  تسا  هدوب  هچ  ود  نیا  هنگ 

ناشرغال ندب  نادنز  هب  هدیدرگ  بآ 

« مثیم  » ردارب ود  نیا  مغ  دیرگن ز  نوچ 

ناشرغاس رد  هتخیر  نوخ  هرسکی  ودع  هک 

----------

تسا ملسم  ناحیر  ود  غاب  تساجک  اجنیا 

تسا ملسم  ناحیر  ود  غاب  تساجک  اجنیا 

تسا ملسم  نالفط  ود  ربق  تساجک  اجنیا 

دنا هدیمرآ  نوخ  هب  زانورس  ود  اجنیا 

دنا هدیرب  ملسم  كدوک  ود  زا  رس  اجنیا 

دنا هتفخ  كاخ  رد  هدشمگ  لفط  ود  اجنیا 

دنا هتفخ  كاچ  دص  رجنح  هب  نوخ  جوم  رد 

دناشف رُد  هدید  زا  یکچوک  میتی  اجنیا 

دناوخ زامن  لتاق  رجنخ  ریز  هب  اهنتچ 

اجنیا
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درک هراپ  هماج  مغ  میتی ز  یکی 

درک هراظن  ار  دوخ  ردارب  نداد  ناج 

دوش یم  بان  رُد  هدید  ناور ز  اجنیا 

دوش یم  بآ  مغ  تّدش  يرئاز ز  ره 

دنلد ۀبعک  ود  هک  ربق  ود  نیا  هب  بر  ای 

دنلگ لد  رد  ناهن  هک  لگ  ود  نیا  هب  بر  ای 

ناشیوکن يور  ینوگ  هلال  هب  بر  ای 

ناشیولگ نوخ  تبرغ و  کشا  هب  برای 

شخبب الو  غاب  ۀلال  ود  نیا  هب  ار  ام 

شخبب البرک  هش  هب  كدوک و  ود  نیا  رب 

----------

لیقع ضایر  لگ  ملسم  تداهش  زا  سپ 

لیقع ضایر  لگ  ملسم  تداهش  زا  سپ 

لیتق هفوک  رهش  هب  وا  زا  دش  هراپهام  ود 

لالج نامسآ  ود  تلیضف  باتفآ  ود 

لامک مزب  عمش  ود  تلاسر  غاب  ورس  ود 

الو زبس  لخن  ود  نآرق  ۀلال  غاب  ود 

البو برک  لسن  ود  ترتع  ةدنام  زاب  ود 

لاب رپ و  یب  غرم  ود  تیالو  لاهن  ون  ود 

لاس کی  ات  هام  زور و  بش و  سبح  نورد 
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دندرب رس  هب  ار  زور  بش و  هنسرگ  سب  ز 

دندروخ لد  نوخ  کشا و  اذغ  بآ و  ياج  هب 

رس یبیرغ  رد  راوید  يور  رب  هداهن 

رهاوخ ردارب و  هن  ردپ  هن  ردام و  هن 

دندناوخ یم  زاینو  اعد  هب  ار  يادخ 

دندناوخ یم  زامن  اهبش  هزور و  زور ، هب 

میهاربا هب  نینچ  اتفگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یبش 

میتی بیرغ و  نم  وچ  نادنز  ۀشوگ  هب  يا  هک 

مغ زک  وت  نم و 
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میدش بابک  ردپ  غاد 

میدش بآ  عمش  وچ  نادنز  هب  هنوگچ  نیبب 

ناینادنز يارب  بشما  دوخ  هک  دوب  اور 

نایع مینک  دوخ  مان  بسن  حرش  میهد 

ناینادنز هرابود  هار و  دیسر ز  بش  وچ 

نادنز دراو  تشگ  ناشندید  يارب 

دنتفس دوخ  ناگدید  زا  یسک  یب  کشرس 

دنتفگ دوخ  لاح  حرش  وا  هب  هآ و  هدیشک 

مینآرق غاب  ناحیر ز  ۀخاش  ود  ام  هک 

مینادنز جنک  لاس  کی  وت  تسد  ریسا 

لیعامسا ود  ام  میلیلخ  كاپ  لسن  ز 

لیقع نبا  ملسم  دنزرف  ود  هانگیب  ود 

روکشم رگج  زا  هآ  دیشک  مالک  نیا  زا 

رون هیآ  ود  يا  دیحوت  فحصم  ود  يا  هک 

امش يادف  نم  ناج  دوش  راب  رازه 

امش ياج  تسا  نم  مشچ  ۀساک  نورد 

بنیز ۀیرگ  هب  نیسح و  كاپ  نوخ  هب 

بشما منک  اهر  ار  امش  سبح ، نم ز  هک 

لوتب دزن  هب  ما  هدنکفا  رس  شیوخ  راک  ز 

لوسر لاهنون  ود  يا  دینک  لالح  ارم 
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راز لد  اب  ریغص  میتی  ود  نآ  هنابش 

رات بش  رد  زاجح  يوس  هب  دندش  ناور 

ناشهم زج  هنابش  ییامنهار  دوبن 

ناشهر ، مگ هفوک  يارحص  هب  تشگ  هرابود 

دنتشگ نینزان  ود  نآ  راچد  تشونرس  هب 

دنتشگ نیعل  ثراح  نز  نامهیم  هک 

دندید يردام  رهم  وا  زا  هناخ  نورد 

دندیباوخ ود  ره  هنابیرغ  هرجح  رانک 

ناشتبرغ هاگماش  نآ  رد  زان  باوخ  ز 

ناشتوعد تشهب  غاب  هب  دومن  ردپ 

دینم ناج  وچمه  هک  يا  نت  ةراپ  ود  يا  هک 
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دینم نامهیم  ود  ره  رگد  هاگماش  هب 

دندرک رس  هنوگچ  بش  نآ  هک  تساوگ  ادخ 

دندرک رگیدکی  لاوحا  رب  هیرگ  هرامه 

رات بش  نآ  رد  رگدادیب  ثراح  دینش 

رادیب دش  میتی و  ود  نآ  زا  هیرگ  يادص 

ناه هک  درک  لاؤس  دیود و  هرجح  يوس  هب 

ناور ورس  ود  يا  دییوگب  دیا ؟ هک  امش 

میمورحم میتی  ود  ام  هک  دندز  ادص 

میمولظم بیرغ و  ملسم  میکدوک ز  ود 

ار كدوک  ود  نآ  وچ  نوعلم  ثراح  تخانش 

ار کی  کی  تفرگ  یلیس  تبرض  ریز  هب 

بش یهایس  نآ  رد  اهنت  سک و  یب  لفط  ود 

بل رب  ناشیاملسم  او  ۀلان  يادص 

درد هب  ریرش  نآ  نیگنس  لد  يدماین 

دروآ ناشتارف  يوس  هب  هتسب  تسد  ود 

ناشرجنح هب  ار  دادیب  رجنخ  داهن 

ناشرس ادج  ندب  زا  دنک  هکنآ  دصق  هب 

دیزرل یم  دیلپ  نآ  ندب  متس  نیا  زا 

دیزرل یم  دیب  وچ  ردارب  ود  نآ  دوجو 

ار ارهز  ریگب  تمرح  هک  هلان  دندز 
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ار ام  شکم  ادخ  لوسر  ناج  هب  مسق 

شوگ هب  هقلح  مالغ  نوچمه  ار  ام  ایب و 

شورفب ار  ود  ره  رازاب و  بناج  هب  ربب 

درکن لوسر  زا  مرش  وا  هک  فیح  رازه 

درکن لوبق  یلو  نانآ  شهاوخ  دینش 

يررش رگج  زا  دندیشک  مالک  ره  هب 

يرثا ادخ  نمشد  نآ  لد  رد  درکن 

دنتفرگب زاین  تسد  ود  ود ، ره  هلبق  هب 

دنتفرگب زامن  تعکر  ود  رهب  هزاجا 

دندناوخ ار  راگدنوادخ  زامن  زا  سپ 
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دندناشفا هدید  ود  ره  زا  یسکیب  کشرس 

ام لداع  راگدنوادخ  گرزب  يا  هک 

ام لتاق  ام ز  داد  ناتسب  يدهاش  وت 

ریرش دیلپ  نآ  دمآ  بضغ  هب  اعد  نیا  زا 

ریت دمآ  بیغ  شبلق ز  هب  هکنآ  ییوگ  وت 

ناشرس دنک  ادج  نت  زا  هک  غیت  دیشک 

ناشرت ةدید  دش ز  ناور  ود  ره  گشرس 

رتسگمتس ياک  دوب  نیمه  ود  ره  مالک 

رس نک  ادج  نم  لّوا ز  رجنخ و  ریگب 

مامت مشخ  هب  فک  هب  ار  متس  غیت  هتفرگ 

مادک دُّرب ز  رس  هک  تریح  هب  تخس  داتف 

نود رگمتس  يا  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم تفگ  هیرگ  هب 

نورب هنیدم  زا  مییایب  میتساوخ  وچ 

نامردام هیرگ  هب  ار  ام  هقردب  دومن 

نامرس تروص و  هب  شزاون  تسد  دیشک 

میتی بیرغ و  نم  اب  نینچ  تفگ  هیرگ  هب 

میهاربا ناج  وت  ناج  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا  هک 

ملد تسا  هدش  نوخ  هّصغ  زک  ملسم  ناج  هب 

ملجخ مردام  يور  زا  هک  تساوگ  ادخ 

لجا هدیسر  رس  هب  ار  ام  يود  ره  هچ  رگا 
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لّوا شکب  ارم  ممام  رطاخ  يارب 

وا رس  یب  مسج  هب  ردارب  ثراح  کشرس 

وا رجنح  نوخ  دوخ ز  خر  درک  باضخ 

شرت مشچ  ود  زا  کشا  ناور  دوب  زونه 

شرس تشگ  هدیرب  ردارب  شعن  يور  هک 

مغ نیا  زا  یناهج  دریمب  هک  دوب  اور 

« مثیم  » یهد یم  حرش  يا و  هدنز  هنوگچ 

----------

ام رتخا  دوب  دیشروخ  هک  میهام  ود  ام 

هک میهام  ود  ام 
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ام رتخا  دوب  دیشروخ 

ام رد  كاخ  هب  هدوس  دوخ  ةرهچ  نامسآ 

میا هدز  تداهش  ماج  زا  لزا  زور  هداب 

ام رغاس  رگج  نوخ  الب  مزب  رد  هدوب 

كاخ نماد  رد  هک  میرهپس  هدنزورف  ود 

ام رتخا  هدش  کشا  نوخ ، هدمآ  باتفآ 

تسا کلم  فاطم  هک  هبعک  ود  تسام  مرح 

ام رب  رود و  هب  فوط  دنک  هک  لد  اسب  يا 

دراد ربکا  هللاراث  ۀسوبلگ  شقن 

ام رتهب  لگ  راسخر ز  كزان و  يولگ 

غاد مغ و  درد و  هّصغ و  البرک  کیهدوب 

ام رورپمغ  ۀنیس  هتخوس و  لد  رد 

مامت لاس  کی  شتآ و  زا  رپ  دوب  ام  لد 

ام رغال  ندب  نادنز  هب  هدیدرگ  بآ 

ادیپ دشاب  همه  مشچ  هب  رشح  فص  رد 

ام رونا  خر  هب  لتاق  یلیس  رثا 

دیدرک یم  رظن  هدوب  همه  شاک  نایعش 

ام رس  رکیپ  تشگ ز  ادج  هنابیرغ  هچ 

بیرغ اهنت و  سکیب و  ودع  ریشمش  ریز 

ام رت  مشچ  تخبر ز  یم  هک  دوب  اه  کشا 
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میتی ود  ام  رس  يالاب  هب  گرم  مد  رد 

ام ردام  ضوع  دمآ  همطاف  ترضح 

دندنکفا تارف  هب  ار  ام  رسیب  ندب 

ام رکیپ  نوخ  هب  هتشغآ  هب  تخوس  مه  بآ 

تفاکش ریشمش  مد  زک  ام  كزان  يولگ 

ام رجنح  زا  دز  هراّوف  هک  دوب  لد  نوخ 

« مثیم  » ناشفیب کشا  ام  تبرغ  مغ  رد 

ام روای  افو  هار  زا  سکچیه  دشن  هک 

اروشاع زور 

تسالب تشد  لد  هلعش ، مد  نوخ ، کشا  شتآ ، بآ 

تسالب تشد  لد  هلعش ، مد  نوخ ، کشا  شتآ ، بآ 
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تسامس جوا  رب  دایرف  نورد ، دایرف  هلان 

هتخوس اه  سفن  هدیتفت  ماک  کشخ و  کشم 

تساه همیخ  رد  رپ  کشا  زا  اه  مشچ  یلاخ  ماج 

تیب لها  تاجن  کُلف  نوخ  يایرد  رد  هقرغ 

تسادهلا حابصم  دیشروخ ، نوچ  هزین  زارفرب 

گنچ گنچ  ناگرگ  گنچ  زا  هدمآ  یباتفآ 

تسابع لآ  سماخ  ای  نیا  تسا  ناعنک  هام 

ناب هیاس  شباتفآ  نیمز و  رب  الیل  هام 

تسایبنالا متخ  هک  ای  ربکا  هللا  تسا  ربکا 

هتخیر ياه  هیآ  شمخز  هللا و  باتک  نت 

تسالبرک نیمز  شقن  هتخیر  ياه  هیآ 

لسع هدیشون  ریشمش  مد  زا  نوخ  می  رد 

تسانح شنوخ  نیک ، ِگنس  شلُقن  هک  هلاس  هدزیس 

ولگ نوخ  زا  هدیدرگ  نوگ  هلال  وا  تماق 

تسابتجم ماما  کشا  اب  هتسش  وا  تروص 

هام ود  داتفه و  نیب  نوخ  رد  هتفخ  هراتس  ود 

تسایض رون و  ناشیور  زا  ار  دیشروخ  هرهچ 

دنبنیز لفط  ود  نت ، زا  ادج  رس  لفط  ود  نیا 

تسانم يارحص  هب  ینابرق  لیعامسا  ود  ای 

هدش رپرپ  یگنشت  زا  يا  هتسرون  هچنغ 
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تساقب بآ  زا  باریس  یگنشت  لامک  رد 

ادخ ضیف  همشچ  شزاب  مین  ياه  مشچ 

تساشگ لکشم  یملاع  زا  شا  هتسب  ياه  تسد 

نیسح کشخ  بل  ياج  شا  هدیکشخ  بل  رب 

تسافج ریت  هسوبلگ  شکزان  يولگ  رب 

نیسح کشخ  رجنح  زا  نوخ  هراوف  دنز  یم 

مخز
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تسادخ نوخ  وا  نوخ  دمحم  مخز  وا 

نیمز شقن  هدمآ  رون  ینارون  هروس 

تساه هزین  يور  هللا  مسب  هک  دشاب  بجع  نیا 

همطاف تیب  لثم  هتفرگ  شتآ  اه  همیخ 

تساجک تسابع  دایرف ، نینموملاریما  ای 

دنرد یم  ار  اه  شوگ  هراوشوگ  يارب  زا 

تسافطصم رجا  شاداپ و  ین  بعک  ، هراپ شوگ 

دش ثوعبم  نوخ  جوم  زا  نیسح  نوینیسح  يا 

تسارح راغ  هگلتق  تسا و  ربمغیپ  وا  ییوگ 

تسا هدیسوب  یبن  هدناوخ ، یلع  هک  ار  یفحصم 

تساوران ندرک  لاماپ  رگد  شبسا  مس  زا 

نیسح كاچ  دص  مسج  رانک  رد  ار  نایفوک 

تسازع بحاص  زا  ییوجلد  ین ، بعک  هنایزات ،

وت راعشا  زا  دزیخ  مثیم "  " هک يزوس  نیمه  اب 

تسازج زور  هصرع  رد  همطاف  تریگتسد 

----------

تسارس رد  يروش  هچ  مناد  یمن  ار  شنیرفآ 

تسارس رد  يروش  هچ  مناد  یمن  ار  شنیرفآ 

تسا رشحم  زور  ياغوغ  ای  تساروشاع  زور 

یسک دناد  یمن  هتشگ  هیس  سب  زا  باتفآ 
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تسا رتسکاخ  زا  یّلت  ای  نیا  تسا  دیشروخ  صرق 

هدز شتآ  ۀمیخ  نوچمه  هدیدرگ  نامسآ 

تسا ردیح  مشچ  دننام  نوخ  يایرد  نیمز  ای 

تارف زا  دنشون  بآ  نابایب  گرگ  یشحو و 

تسا رذآ  رارش  لد  رد  شطع  ار  تمصع  لآ 

شطع نوناک  هنیس  مزمز  هدید  ار  نارجاح 

تسا رت  هنشت  همه  زا  اّقس  لاوحا  نینچ  اب 

غاد يالاب  رب  غاد  ارهز  دنزرف  لد  رد 

تسا رفعج  نوع و  ساّبع و  مساق و  ياهغاد 

هداتفاک تسا  رون  ةروس 
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اپ تسد و  ریز  تسا 

تسا رپرپ  نابایب  ناماد  هب  الیل  لگ  ای 

دنتخادنا همقلع  رد  نامسآ  زا  ار  هام 

تسا رگشل  ریم  ساّبع  نت  نوخ  جوم  هب  ای 

ناگ هنشت  رب  دهد  یم  ار  دوخ  بآ  مهس  هکنیا 

تسا رثوک  ضوح  ّیقاس  ادخ  ریش  رتخد 

بل هنشت  شنیسح  ارهز  ترضح  رهم  بآ 

تسا ردام  ردام  رکذ  رد  نود  رمش  غیت  ریز 

دنک یم  توالت  نآرق  اه  هزین  كون  هب  رس 

تسا رهاوخ  اب  نخس  مه  هدیرب  موقلح  نت ز 

هاگ همیخ  يوس  هب  دیآ  هاگلتق  زا  حانجلاوذ 

تسا رت  نوخ  زا  شلکاک  لای و  هدیکشخ  شرجنح 

دنک یم  توالت  نآرق  ین  كون  ارهز  هام 

تسا رس  يالاب  دیشروخ  هدمآ  تمایق  ای 

زونه اّما  شومخ  دش  تفرگ و  شتآ  اه  همیخ 

تسا رتخد  کی  نماد  زا  دنلب  شتآ  ۀلعش 

اهراخ ریز  هدیباوخ  نایشآ  یب  یلبلب 

تسا رتسب  ارحص  راخ  ار  يا  هتشگمگ  لگ  ای 

نزن ار  بنیز  رمش ، يا  نود  راکتیانج  يا 

تسا رواد  ّیح  سومان  رتخد  نیا  رخآ 
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دنا هدروخ  هنایزات  سب  زا  یحو  نارتخد 

تسا رجعم  ناسب  یلین  ناشمادنا  تروص و 

هاگلتق رد  نابراس  هدرک  هچ  مناد  یمن  نم 

تسا رتشگنا  شرگید  تسد  هب  رجنخ  یفک  رد 

دنتخیر رس  رب  كاخ  تبیصم  نیا  زا  ایبنا 

تسا ربمغیپ  ةدولآ  رابغ  يور  مدهاش 

رمع نایاپ  دوب  ار  ملاع  هک  دناد  یمن  سک 

تسا رخآ  عادو  ار  نادیهش  رالاس  هک  ای 

يرآ هللا  لآ  هب  مثیم »  » نک هیرگ 
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نک هیرگ 

تسا رب  یب  کشخ  لخن  نوچ  مه  کشا  یب  ةدید 

----------

منآرق حور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  نم  موق  يا  الا 

منآرق حور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  نم  موق  يا  الا 

مناکما کلم  رایرهش  مظعا  هللا  یلو 

مدیحوت کلف  ادخان و  امنهر و  میعز و 

منامیا لها  يادتقم  اوشیپ و  ماما و 

منکر ما ، هدجس  ممایق ، مّجح ، ما ، هزور  مزامن ،

منازیم رشح و  طارص و  میعس ، ما ، هورم  میافص ،

ارهز مردام  تسا و  ردیح  مباب  ّدج و  ربمیپ 

منادیهش رالاس  ریم و  دوخ  یبتجم  ردارب 

متسد رد  تسا  یغیت  اضق  متسب  اپ  تسا  يدبع  ردق 

منابنج هراوهگ  کلم  میوک  ةراوآ  کلف 

نامحّرلا رجفلاو و  نمؤم و  تاّفاص و  دیدح و 

منارمع لآ  حتف و  نیسای و  فرخز و  ناخد و 

تقلخ ملاع  هاّجنلا  باب  یلع  نبا  نیسح 

مناج ةریش  ار  قح  ریش  نیریش  ناج  ار  یبن 

مدیحوت حور  دوخ  نم  دیئوگیم  دیحوت  زا  رگ 

منآرق ناج  دوخ  نم  دیرآ  هاوگ  نآرق  زا  رگ 
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هللا هجو  هللا و  نیع  هللاراث و  هللا و  حیبذ 

مناسحا رحب  تاجن و  ّیتشک  نید و  غارچ 

مدوشگب غیت  شیپ  هنیس  تداهش  قوش  زا  نم 

منادیم درم  تقلخ  ّلک  رد  سک  تسین  هن  رگ  و 

دزیر نیمز  رب  ناراب  وچمه  مرآ  هلمح  کی  رگا 

مناّرب ریشمش  مد  زا  اپ  نت و  تسد و  رس و 

مرهق رهگ  ممشخ  یهگ  مقرب  یهگ  مدعر  یهگ 

مناشورخ لیس  یهگ  نافوط  رهگ  ایرد  یهگ 

، تشد نیا  دوش  رگشل  زا  یئایرد  رگا 
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میاسوم

منامیلس ددرگ  رپ  وید  زا  نیمزرس  نیا  رگا  و 

يدهع ما  هتسب  دوخ  قلاخ  اب  لزا  زور  زا  نم 

منایرع مسج  نابایب  نیا  رد  نفکیب  دنام  هک 

دناد یم  زین  وا  ربمغیپ  هبعک و  يادخ 

منابرق دیع  نوخ و  َّجح  زور  اروشاع  هک 

متشپ مه  هنیس  مه  دنکشب  ناروتس  ّمس  زا  رگ 

منامیپ تسود  اب  منکشن  زگره  تسود  ّقحب 

دنام یمن  نت  رب  يرس  منادرگب  یمشچ  رگا 

منامرف هب  دشاب  ناتتسد  رد  اهریشمش  نامه 

متفگ اه  گنس  اه و  غیت  اه و  هزین  ریت و  هب 

مناوارف مخز  قشاع  ناناج  هار  رد  نم  هک 

هتسکشب هزین  هتشگ  دنُک  ناتاهریمشمش  رگا 

منارابگنس بناج  راچ  زا  دینک  دیئایب و 

مگنس هزین و  غیت و  ریت و  زا  مخز  ردقنآ  دینز 

مناشیرپ لافطا  دنسانشن  لادوگ  رد  هک 

میوگ یم  ردقنآ  یلو  مبآ  دیهد  میوگ  یمن 

مناشطع ماک  رد  سفن  هدیدرگ  هلعش  رگید  هک 

دشاب یمن  ارهز  مردام  رهم  بآ  متفرگ 

مناملسم ربمغیپ ، دنزرف  متسین  متفرگ 
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ناراکمتس يا  دشاب  هک  ره  یمارگ  نامهم  دوب 

منامهم دیناد  یمن  مناملسم  کنیا  رگا 

متشگ ناتنامهم  ات  دیتشونب  همان  میارب 

مناناوج نوخ  زا  دیدرک  نوگ  هلال  ار  نیمز 

ار مکشا  دیدید  همه  مدنزرف  شعن  رانک 

منایرگ نامشچ  رب  دیدیدنخ  هیرگ  ياج  هب 

رشحم فص  ات  دزیر  کشا  نایعیش  مشچ  ز 

مناماد هتسش  دش  لد  نوخ  زک  يا  هظحل  دای  هب 

ناناج زا  مشچ  مشوپن  بل ، مدنبن  لد ، مریگن 

رس ددرگ  راب  دص  رگا 
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منابایب نیا  رد  ادج 

دیوگ اه  هزین  كون  هب  نآرق  ندناوخ  اب  مرس 

منابهگن ار  نآرق  هدیربب  رس  اب  یّتح  هک 

دیرگ رگا  ممشچ  یلو  ددنخ  یم  گرم  رب  مبل 

مناشفا کشا  بنیز  يادرف  بنیز و  دای  هب 

« مثیم  » عفاش رشحم  زور  هدیصق  نیا  رجا  هب 

مناحبس ّیح  هاگداد  رد  لمع  نازیم  هب 

----------

ملوسر ِلجن  نم  هفوک  ماش و  لها  يا 

ملوسر ِلجن  نم  هفوک  ماش و  لها  يا 

ملوتب يارهز  ناماد  هدرورپ 

نم منم  ربکا  ِقلاخ  تاذ  تآرم 

نم منم  ربمغیپ  بلق  يور  ِنآرق 

: مْنیملاع رخف  فاصوا ، رد  هدومرف 

منیسحزا نم  نم و  زا  تسا  نیسح  ! مدرم

متشهب ناناوج  عمج  ِدّیس  نم 

متشهب ناحیر  هللا و  باتک  حور 

مدرب ثرا  دمحا  ار ز  دمحا  ِّلک  نم 

مدروخ ریش  دّمحم  تشگنارس  زا  نم 

تسا نیمالا  حور  نامه  منابنج  هراوهگ 
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تسا نید  لصا  مرهم  تسارفک و  همه  مضغب 

دینادب نامیا  رگا  منامیا ، نکر  نم 

دیناوخب نآرق  رگا  منآرق  حور  نم 

مماما تقلخ ، ملاع  مامت  رب  نم 

ممایق نم  دّهشت ، ریبکت و  دمح و  نم 

نم مرثوک  یتا و  له  ردق و  ریهطت و 

نم مرشحم  رد  امش  لامعا  نازیم 

ار مرکیپ  وضع  وضع  دمحا  هدیسوب 

ار مرس  ات  اپزا  هکلب  ، بل ولگ ، ، تروص

میادخان دوخ  مقلخ و  تاجن  کُلف 

میادهلا حابصم  هللا  لوسر  هدناوخ 

تسا نیملاعلل  همحر  ناور  محور 

تسا نینمؤملاریما  غیت  نامه  مغیت 

متخ ياه  بل 
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دوب مبل  يور  ایبنالا 

دوب مبکرم  دّمحم  شود  مسق  هللااب 

دیتسپ دیتسپ  ایح  مرش و  یب  موق  يا 

دیتسب دهع  ربمیپ  دنزرف  لتق  رب 

دیتسکش مدهع  توعد و  نم  زا  دیدرک 

دیتسب بآ  متیب  لها  يور  هب  یتح 

ار مربکا  دیتشک  هک  مدید  دوخ  مشچ  اب 

ار مرغصا  ریش ، زا  دیتفرْگب  ریت  اب 

دیتفرگ نم  زا  ارم  سای  لگ  غاب 

دیتفرگ نم  زا  ارم  سابع  هنشت  بل 

هدنامن مغاد  زج  هنیس  راز  هلال  رد 

هدنامن مغاب  رد  هچنغ  کی  هن ، هلال  کی 

تسا لاتق  نم  اب  ناتمزع  مارح و  هام 

؟ تسا لالح  نم  نوخ  ، مرج نیمادک  اب  دوخ 

يزاب دیدرک  فرش  نآرق و  نید و  اب 

؟ يزاون نامهم  هویش  ایآ  تسا  نیا 

؟ لآ ربمغیپ و  زا  تمرح  مسر  دوب  نیا 

لاب یگنشت  زا  دننز  شموصعم  لافطا 

تسین يربمغیپ  هداز  نم  زج  هللاو 

تسین يرگید  نیسح  وا  نادناخ  زا 
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دزیخ رشح  رد  قح  مشخ  رارش  یتقو 

دزیر مولظم  نم  ِنوخ  ناتگنچ  زا 

دیناوخب مه  اب  ارم  روش  رپ  روشنم 

! دینادب مدرک ، امش  اب  تجح  مامتا 

******

زور نآ  دندوب  شرکشل  کیالم  لیخ 

زور نآ  دندوب  شربنامرف  اهریشمش 

دندینش یم  ار  وا  مکح  تراشا  کی  اب 

دندیرد یم  ار  اهرمش  مامت  بلق 

دوب ایربک  تاذ  میلست  فک  هب  ناج  وا 

لصو ینابرق  مدق  ات  رس 
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دوب ادخ 

درک اهریت  ناشن  بناج  ره  ار ز  نت 

درک اهریشمش  ِمد  ِبآز  شطع  عفر 

دندید میلست  ناهبور  ار  ادخریش 

دندیود وا  لتق  رهب  بناج  راچ  زا 

دندرک هراچ  ار  لد  مخز  نورد و  ضغب 

دندرک هراپ  ار  ایبنالا  متخ  نآرق 

ریشمش هب  دش  یم  ادج  مه  زا  وا  ياضعا 

ریت اب  دندرک  یم  هیخب  ار  شنت  مخز 

ناناج راسخر  رب  هدرپ  یب  درگنب  ات 

ناگژم ، ریت ره  دش و  یمشچ  وا  مخز  ره 

تشک اهراب  ار  وا  ریت ، اب  ودع  هچرگ 

تشپ زا  دش  نوریب  وا ، بلق  رب  دز  هک  يریت 

دوب ناور  شتشگنارس  زا  تمحر  هک  نآ  اب 

دوب ناور  وا  يوس  ود  زا  نوخ  همشچ  ود 

دندرک هیرگ  نوماه  تشد و  وا  تبرغ  رب 

دندرک هیرگ  نوخ  اه  گنس  اهریشمش و 

كاچدص مسج  ناشطع  ماک  نینوخ  يوراب 

كاخ رب  داتفا  ایربک  شرع  هظحل  کی 

******
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دوب ادج  يوضع  ره  شوضع ز  ره  هکنآ  اب 

دوب ادخ  رهم  رپ  شوغآ  وا  رب  لتقم 

دوب شا  هنییآ  رد  هللا  هجو  ریوصت 

دوب شا  هنیس  رب  لگ  غاب  کی  وا  مخز  ره 

دوب الب  رادیرخ  تسد و  رب  شیتسه 

دوب البرک  رابغ  مه  شتشهب  رطع 

دنتفرگ تمرح  نایفوک  ار  دوخ  نامهم 

دنتفرگ تقبس  رگد  کی  زا  وا  لتق  رب 

دوب رگج  مخز  نوچ  هک  شمخز  ره  يور  رب 

یمخز
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دوب رگد  یمخز  رگد  یمخز  رگد 

شیودع ریشمش  دمآ ز  مخز  هک  سب  زا 

شیولگ ياه  گر  لثم  دش  وا  مادنا 

درآرب نوخ  شمخز  دهاوخ ز  یم  دایص 

درادن نوخ  هعطق  هعطق  هتشگ  هک  يدیص 

هدید هک  ناطلغ  رهوگ  نوخ و  يایرد 

هدید هک  نآرق  هنیس  رمش و  يوناز 

؟ دییاجک رفعج  يا  سابع  يا  نوع  يا 

؟ دییاجک ربکا  یلع  مساق  هللادبع و 

تسا بیرغ  ارهز  فسوی  نازاب ! كاپ  يا 

تسا بیُجی » نَّما   » هیآ کی  وا  مخز  ره 

دیزیخ ياج  زا  نوخ ! يایرد  رد  هتفخ  يا 

دیزیتس ِنادیم  ِنادرم  امش  رِخآ 

دیریگب رب  رد  ار  كاچدص  رکیپ  نیا 

دیریگب رجنخ  لدگنس  رمش  تسد  زا 

ار شا  « بر ای   » يادص ونشب  نامسآ  يا 

ار شبنیز  لتقم  نادرگ ز  رب  همیخ  رد 

گنر هدش  یناشیپ  نوخ  زا  ادخ  يور 

گنچ رد  تخس  ار  وا  يوم  هتفرگ  لتاق 

دندیرد ار  دّمحم  بلق  اتلیواو 
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دندیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  هناحیر 

دش ادف  ناشطع  بل  اب  ارهز  دنزرف 

دش ادج  نت  زا  شرس  تبرض  هد  هب  رخآ 

دندیربرس ار  ایربک  هجو  هن  اهنت 

دندیرب رس  ار  ایبنا  مامت  اجنیا 

******

هتشگ هریخ  مهاگن  ارحص  تعسو  رب 

هتشگ هریت  ممشچ  هب  رگید  مه  دیشروخ 

یهابت جاوما  رد  منیب  یمن  يزیچ 

یهایس رد  یهایس  رد  یهایس  زا  ریغ 

ییوگ
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شوماخ هتشگ  یتسه  ِرمع  غارچ 

شوپ هیس  نودرگ  ، هدش مگ  نوخرد  دیشروخ 

لاب رپ و  یب  غرم  وچ  یکیرات  رعق  رد 

لادوگ دمآ ز  نورب  بکار  یب  بسا  کی 

هتسُر لاب  نمشد  ریت  زا  شرکیپ  رب 

هتسُش هللا  لوسر  نوخ  زا  یناشیپ 

دندیرب رپ  شدیما  غرم  زا  هک  یبسا 

دندیرب رس  ار  شبحاص  شمشچ  شیپ  رد 

كالفا جوا  رب  شا  ههیش  يادص  یبسا 

كاچدص ِمسج  کی  رب  هدروآ  فاوط  یبسا 

دوب رت  هنشت  شتآ  يایرد  زا  هک  یبسا 

دوب رگج  نوخ  زا  باریس  یگنشت  رد 

درک هیس  لد  دود  ار ز  نودرگ  هک  یبسا 

درک هگن  دندیرب و  رس  وا  بحاص  زا 

دوب لعتشم  شتآ  هوک  نوچمه  هک  یبسا 

دوب لجخ  بنیز  زا  تفر و  یم  مرح  يوس 

دندینش ار  وا  ههیش  يادص  یتقو 

دندیود نوریب  مرح  زا  ناراظتنا  مشچ 

ار نوگژاو  ِنیز  شولهپ  رب  دندید 

ار نوخ  گنر  وا ، یناشیپ  رب  دندید 
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تسا يراج  هدید  زا  شتلجخ  کشا  دندید 

تسا يراوگوس  ِمرگ  همیخ  رود  دندید 

دندیشک فص  شرود  هب  رسکی  مرح  لها 

دندیرد ار  دوخ  هنیس  نابیرگ  ياج 

هنیکس لد  تسد  تخادنا  شندرگ  رب 

هنیدم زا  دوخ  بکار  اب  رفسمه  ياک 

؟ وک تربمغیپ  نوخ ، ِجارعم  فرفر  يا 

؟ وک تردیح  ربیخ ، حتف  زا  هدمآ  يا 

يدرک هچ  ار  دمحا  نآرق  وگب  نم  اب 
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يدرک هچ  ار  دّمحم  ناج  وگب  نم  اب 

میلاب هتسکشب  ریاط  نوچمه  ود  ره  ام 

میلانب مه  اب  ایب  بحاص  یب  بسا  يا 

دندرک لابقتسا  شیوخ  ماما  زا  بوخ 

دندرک لاماپ  ار  هراپ  هراپ  نآرق 

تخورفا مناج  ار  شبل  مدیسوب  هک  یتقو 

تخوس مبل  شکشخ  بل  مرُه  تدش  زا 

؟ دنداد بات  ار  وا  بات  یب  نت  ایآ 

؟ دنداد بآ  رخآ  هنشت  بل  نآ  هب  ایآ 

دنداد ریشمش  ِمد  زا  بآ  ارم  باب 

دنداد ریت  اب  شخساپ  تفگ و  بآ  وا 

******

گنس لد  یتح  دش ، بآ  رسارس  اه  لد 

! گنج شتآ  يا  وش  شوماخ  رگد  نک  سب 

يدیرد تمرح  هدرپ  تمصع  لآ  زا 

يدیرب رس  ار  لسر  متخ  هناحیر 

شتیب لها  ناج  یهاوخ ز  یم  هچ  رگید 

شتیب لها  نایشآ  رب  نزم  شتآ 

؟ دوب تمک  الوم  نتشک  هفیقس ! ملظ 

؟ دوب تمک  الوم  هناخ  رب  ندز  شتآ 
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هتفرگ شتآ  هنال  اجک و  نآرق 

هتفرگ شتآ  هناخ  اجک و  ترتع 

؟ تسیک نشلگ  ياه  هلال  زا  اه  هلعش  نیا 

؟ تسیک نماد  زا  ، دور نودرگ  رب  هک  يدود 

دش رتزیت  نمشد  غیت  ربکا  هللا 

دش رتزیربل  البرک  رد  الب  ماج 

تخورفا شتآ  تیالو  رازلگ  هب  نمشد 

تخوس نامسآو  تفر  شرع  مشچ  هب  شدود 

هنایشآ زا  رارف  رکف  ار  لافطا 

هنایزات اب  ناشلابقتسا  هب  نمشد 

تفر ناشدایرف  کلف  رب  نمشد  نیب  رد 

اب
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تفر ناشدای  زا  بآ  ِفرح  شتآ  زوس 

دندیرپ اج  زا  رپ  لاب و  یب  ریاط  نوچ 

دندیود نوریب  مرح  زا  نازیخ  ناتفا و 

درک ناشلاوحا  رب  هیرگ  نمشد  هکنآ  اب 

درک ناشلابند  ین  بعک  اب  فرط  ره  زا 

هراوس نایوج  افج  نآ  هدایپ ، نانیا 

هراوشوگ رهب  دندرک  ناشلابند 

دندرب راخ  ریز  هب  رس  ریاط  هتسخ  ود 

دندرپس ناج  نابایب  رد  نمشد  میب  زا 

هناش يور  رب  اه  هزین  بعک  راثآ 

هنایزات زا  اه  سای  یلین  دنتشگ 

دندرب يور  ارحص  هب  تشحو  زا  كدوک  ود 

دندرم راخ  ياه  هتوب  ریز  هنشت  بل 

تفر یم  لاح  زا  ین  بعک  ریز  هب  یلفط 

تفر یم  لادوگ  يوس  همیسآرس  یلفط 

دوب رس  هریخ  مصخ  تسد  رد  ین  بعک  ات 

دوب رپس  بنیز  ناکدوک ، ناج  ظفح  رب 

دَنام هدنیاپ  نید  هک  ات  دش  رپس  بنیز 

دنام هدنز  تمایق  ات  تداهش  طخ 

******
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ناراسهوک بلق  هب  دش  ناهنپ  دیشروخ 

ناراب هلال  مجنا  دش ز  نادیهش  مسج 

شوپ هیس  تملظ  هماج  زا  نامسآ  دش 

شوماخ دایرف  زا  رپ  دمآ  دیدپ  یماش 

دوب رت  هریت  تمایق  حبص  زا  هک  یماش 

دوب رگج  بانوخ  هنیس  رد  ار  گنس  ره 

درک یم  هیرگ  ارحص  هک  يزیگنا  مغ  ماش 

درک یم  هیرگ  ارهز  مشچ  يدیهش  ره  رب 

دوب ملق  اهنت  ملق  دننام  هک  یماش 

دوب ملعو  کشم  رس و  تسد و  ادج  مه  زا 
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هآ همه  درد و  همه  زوس و  همه  یماش 

هام وترپ  نادیهش  مسج  رب  هدیبات 

دندوب هدرمژپ  نوخ  يایرد  بل  اه  لگ 

دندوب هدرم  لبلب  ود  ارحص  نماد  رد 

هنیدم ناشطع  ياه  لگ  رب  هک  یماش 

هنیکس مشچ  دنک  ییاقس  همیخ  رد 

ساسحا هتشگ  رشحم  حبص  نآ  زا  هک  یماش 

سابع نامهم  همقلع  رد  هدش  ارهز 

دز یم  دایرف  مه  گنس  یتح  هک  یماش 

دز یم  داب  بنیز  بلق  زوس  هب  شتآ 

هیالولاراد هدش  نوخ  خرس  يارحص 

هیآ هیآ  رس  ات  ياپ  الیل  نآرق 

یلاله بنیز  تماق  نوخ ، رد  هتفخ  هم 

یلاخ هراوهگ  رپ ، هنیس  شریش  ردام ز 

هنال هدرک  مگ  هجوج  نوچ  يریاط  ره 

هنایشآ هن  دَوب  شزاورپ  لاب  هن 

تسا زاب  همیخ  رد  رحس  ات  هنیکس  مشچ 

تسا زان  باوخ  رد  ومع  رادیب و  هدنام  وا 

يراوگوس لتقم  درگ  رب  دنک  ارهز 

يرادساپ همیخ  فارطا  دنک  بنیز 
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تسا نیسح  يور  شا  هلبق  زامن و  دناوخ 

تسا نیسح  يوگاعد  ور  شیپ  هب  شتسد 

رارکت هدرک  لد  هلان  مشچ و  کشا  اب 

« رانلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه  »

نیز ِربا  یلین ، ِيور  نامسآ و  مشچ ،

بنیز ِربص  زا  مه  زاب  ربکا  هللا 

دناوت یم  مغ  البرک  کی  اب  هک  وا  زج 

دناوخب بش  زامن  دوخ  نیسح  لثم 

« مثیم  » هللاراث كاپ  نوخ  هب  هللااب ،
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مک دروآ  ربص  یضترم  تخد  ربص  اب 

----------

دیزیرب رس  رب  ازع  ِكاخ  نایشرع  يا 

دیزیرب رس  رب  ازع  ِكاخ  نایشرع  يا 

دیزیرب رپ  اه  نامسآ  نانکاس  يا 

كاخ يا  يدرب  یم  ورف  ار  تلها  شاک  يا 

كاخ يا  يدروخ  یم  نوخ  يدرک و  یم  هیرگ  نوخ 

زورما تسا  ربک  رشحم  گرزب  زور 

زورما تساروشاع  زوس  ملاع  زور  ای 

زاغآ هتشگ  لطاب  قح و  نایم  گنج 

زاورپ هب  یموق  یتسین ، هاچ  هب  یموق 

تسا رادیاپ  تمایق  حبص  ات  گنج  نیا 

تسا راکشآ  لطاب  قح و  ملاع  قلخ  رب 

تسا يدیهش  ره  نوخ  دایرف  رد  هتکن  نیا 

؟ تسا يدیزی  یک  ینیسح ، یک  ملاع  لها  يا 

زورما هدنام  شدرگ  تعسو ز  نادب  نودرگ 

زورما هدناشفا  دوخ  مشچ  زا  نوخ  دیشروخ 

ناراد هزین  نامهیم  مسج  زورما 

نارابریت مه  دوش  یم  ناراب  گنس  مه 

ددرگ لامالام  هلعش  زا  لد  زورما 
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ددرگ لاماپ  اپ  تسد و  ریز  هب  نآرق 

دش ادا  ربمغیپ  لآ  قح  زورما 

دش ادج  تبرض  هد  هب  وا  نیسح  سأر 

لادوگ شوغآ  رد  هک  منیب  یم  راگنا 

لاح زا  هتفر  شدیص  تسا و  لاحشوخ  دایص 

هتسشن نوخ  رد  رمق  منیب  یم  راگنا 

هتسکش هزین  زا  هدیدرگ  رپ  لادوگ 

اه نمجنا  هام  هک  منیب  یم  راگنا 

اهنت ياهنت  نوخ  يایرد  رد  هداتفا 

لبلب مشچ  شیپ  هب  منیب  یم  راگنا 

لگ کی  بلق  رد  ار  راخ  نارازه  شین 

تسا هایس  ملاع  همه  منیب  یم  راگنا 

تسا هاگلتق  رد  ادخ  منیب  یم  راگنا 
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هراتس نودرگ  کی  هک  منیب  یم  راگنا 

هراپ هراپ  یمسج  مادنا  زا  دبات  یم 

دش نوخ  يایرد  نیمز  منیب  یم  راگنا 

دش نورب  لتقم  زا  لتاق  فک  رب  دیشروخ 

ار شنت  تاحارج  منیب  یم  راگنا 

ار شنداد  ناج  دنک  یم  اشامت  ارهز 

لاب رپ و  یب  غرم  وچ  منیب  یم  راگنا 

لادوگ دیآ ز  نورب  بحاص  یب  بسا  کی 

تسا نوگژاو  شنیمز  هک  منیب  یم  راگنا 

تسا نوخ  قرغ  شلای  هک  منیب  یم  راگنا 

تسا هزین  يالاب  يرس  منیب  یم  راگنا 

تسا هزین  ياپ  ارهز  هک  منیب  یم  راگنا 

هدیدغاد یلفط  هک  منیب  یم  راگنا 

هدیمرآ راخ  هتوب ي  ریز  سرت  زا 

هراوشوگ يارب  منیب  یم  راگنا 

هراپ هدیدرگ  اه  شوگ  ارهز  بلق  نوچ 

هتفرگ شتآ  مرح  منیب  یم  راگنا 

هتفرگ شتآ  مرتحم  یلفط  ناماد 

تسا دود  زیربل  اضف  منیب  یم  راگنا 

تسا دوبک  سای  اهراخ  ریز  هب  ناهنپ 
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هنایزات ریز  هک  منیب  یم  راگنا 

هناشن هدنام  ادخ  ياه  لگ  هتسد  رب 

لادوگ فارطا  رد  هک  منیب  یم  راگنا 

لافطا دندروخ  نیمز  ین  بعک  برض  زا 

ردام همیخ  تشپ  هک  منیب  یم  راگنا 

رغصا ربق  يور  هب  ار  دوخ  هتخادنا 

هلان ناغفا و  اب  هک  منیب  یم  راگنا 

هلاس هس  یلفط  هدش  مگ  ارحص  بلق  رد 

سای هخاش ي  نوچمه  هک  منیب  یم  راگنا 

سابع تسد  نآرق ، وچ  اپ  ریز  هداتفا 

هتسشن نو  رد  ینت  منیب  یم  راگنا 

هتسکش شیاه  ناوختسا  هراپ  شاضعا 
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دندیرب ربمغیپ  منیب ز  یم  راگنا 

دندیربرس ار  یمشاه  ناوج  هدجه 

نارای دنتفخ  نوخ  هب  منیب  یم  راگنا 

ناراب هلال  ار  البرک  تشد  دندرک 

ار نیک  ریجنز  لغ و  منیب  یم  راگنا 

ار نیدباعلا  نیز  ياپ  مخز  هقان  رب 

تسین یکی  ارحص  نآ  رد  منیب  یم  راگنا 

تسیچ نارتخد  نانز و  نیا  هانگ  دسرپ 

لاب رپ و  یب  یغرم  هدنام  نیهاش  گنچ  رد 

لادوگ هب  ار  بنیز  دیتشک  اهدرمان !

هنیک تسد  نوریب  هدرک  هفیقس  زا  يا 

هنیس هب  تیارهز  ضغب  هنیدم  زا  يا 

هلاس هس  لفط  تروص  رب  نزب  یلیس 

هلابق دراد  كدف  زا  وا  رگم  رخآ 

دیآرب لد  زا  تا  هلعش  مثیم ! هتسویپ 

دیآ رد  تبیغ  هدرپ ي  زا  مقتنم  ات 

----------

لادوگ ات  مرح  زا  لیوط  رحب 

لوا دنب 

ناج رس و  هتفرگ  تسه و  همه  هدیشک ز  ياپ  نیا  تسیک 
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لاصو يابهص  تسب و ز  اپ  هدش  ناناج  هب  تسد و  رس  هب  ار 

تخد رسفا  رس و  ناج و  نت و  هتشذگ ز  تسمرس و  هدمآ 

زوس زا  هتخوس  شسفن  رای و  ود  داتفه و  رسمه و  رسپ و  و 

هدش شمشچ  شتآ و  شلد  کشخ و  شا  هرجنح  شطع 

راچ زا  هدش  اپارس  ریشمش  هزین و  رب  هتخود  هگن  ایرد و 

شمالک لیلهت و  همه  شمایپ  ریت و  رپس  شکاپ  رکیپ  فرط 

ربکا هللا  باتک  ریسفت  هدش  شلامج  تآرم  هب  ریبکت  همه 

لیخ شرس  تشپ  ور و  شیپ  دوب  دنوادخ  هک  منامگ  هب 
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میلک احیسم و  بوقعی و  فسوی و  شهپس  مرکم  نالوسر 

هیاس شرس  هب  مدآ  هللا و  لیلخ  تسا و  حیبذ  تسا و 

كاخ و کلم  شراسی  بآ و  کلم  شنیمی  مالسا و  ربمغیپ 

هتخوس رگج  زا  دننز  داب  کلم  شدیرم  ران و  کلم  شعیطم 

نذا هدب  داب  ادخ  قلخ و  فرط  زا  مالس  وت  رب  يا  هک  دایرف 

رس و میزوسب  میبوکب و  میدنبب  میریگب و  هظحل  کی  هک 

.ار اغد  موق  نیا  نت  ناج و 

مود دنب 

هک دمآ  هتخوس  هرجنح  نآ  زا  کشخ و  بل  ود  نآ  زا  خساپ 

ناربماغیپ همه  يا  رشب  نج و  کلم و  یتسه  ملاع  همه  يا  الا 

راتخم ربمغیپ  هب  راداد  قلاخ  دحا  تاذ  هب  دینامب  میلست  رس  رب 

فرش ردق و  هب  نآرق و  هب  رارک  ردیح  یلع  نینوخ  یناشیپ  هب 

دنخبل ربکا و  یلع  نامیا  هب  راصنا  لد  نوخ  هب  راهطا  ترتع 

رادملع سابع  هنشت  رگج  تسد و  رس و  مشچ و  رغصا و  یلع 

هدوب لزا  حبص  زا  هک  رای  نم و  نیب  دوش  هدرپ  یسک  هک  ادابم 

غیت رپس  ار  ناج  رس و  مزاس  هک  راداد  ترضح  نم و  دهع  نینچ 

رس غیت و  هبل  زا  دسر  مخز  يور  مخز  منت  وضع  ره  هب  راب و  ررش 

بسا مس  نآرق ز  هراپ  قرو  نوچ  منت  راکمتس و  موق  نیا  هزین 

درب رادلد  يوس  دراپس  هار  ین  رس  رب  مرس  راب و  رگد  هراپ  دوش 
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رب منک  لاح  نآ  رد  رازاب  رس  رب  ارم  ناماس  رس و  رگمتس  مصخ 

.ار ادخ  رکش  ین  رس 

موس دنب 

هصرع نآ  رد  داد  ادن  راربا  هش  نآ  دونش  تفگ و  نآ  زا  سپ 

تجح منم  راکمتس  موق  زا  هک  راوخنوخ  رکشل  نآ  هب  راکیپ 

لها رگا  راتخم  دمحا  هدز  هسوب  منت  وضع  ره  هب  هک  نآ  منم  راداد 

ام هک  دینادب  دییاعد  لها  رگا  میزامن  حور  ام  هک  دینادب  دیزامن 

هب ار  ادخ  مییادخ  هجو  ام  هک  دینادب  دییادخ  دبع  رگا  مییاعد  ناج 

هزین همه  ریوزت  هنیک و  هرز  ملتق  هب  دیدیشک  دیداتس و  ریصقت  هچ 

ور هچ  ریت  فده  ار  ملد  گنس و  فده  ار  مخر  دیدومن  ریشمش  و 

دهع نینچ  دیتسسگ و  دنویپ  هرسکی  لسر  متخ  اب  هک  هداد 

حابم قلخ  همه  هب  رویط و  شحو و  رب  هک  بآ  نیمه  دیتسکش 

لاتق عونمم  هک  هام  نیا  رد  دیتسب  همطاف  رسپ  يور  هب  تسا 

لیخ ارچ  تسا  لالح  مولظم  نم  نوخ  هک  هداد  ور  هچ  تسا 

زا دیدز  دیدرکن  محر  نم  ههام  شش  هب  دیتشک و  هرسکی  ارم  ناناوج 

.ار افج  ریت  نم  رغصا  یلع  موقلح  هب  دادیب  هر 

مراهچ دنب 

هنیک هر  ار ز  نابز  مالسا  ربمغیپ  هناحیر  خساپ  رد  هک  سوسفا  دص 

ریشمش ثراو  یلزا  مشخ  رهظم  نامه  هرابکی  هک  مانشد  هب  دندوشگ 

ناج رس و  درک  رمک و  زا  دیشک  غیت  رگج و  زا  دیشک  هرعن  یلع 
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هک موق  نآ  رب  هلمح  نانچ  درک  رب و  رحب و  مه  هب  تخیر  رپس و 

هک بازحا  ربیخ و  دحا و  ردب و  قدنخ و  نایع  تشگ  اه  هرطاخ  رد 

رگج هب  شغاد  ود  داتفه و  هک  هنشت  بل  درف  کی  هک  تسا  هدید 

نابایب ارحص و  هب  دنزیرگب  رکشل  رکشل و  کی  هب  هلمح  دنک  هدنام 

هب هتفرگ  توملا  کلم  شمشخ  ردنت  زا  رمک  هوک و  هرد و  رد و  و 

نیا رب  هلمح  ادخ  هدرک  ای  تسا و  نیسح  هک  ریحت  تشگنا  فک 

تریغ یهز  مزع و  یهز  تسد و  یهز  غیت و  یهز  راکمتس  موق 

دییایب راتفرگ  تخس  هدش  درف  کی  فک  رد  هپس  جوف  کی  هک  راثیا  و 

ریگناهج و مشخ  زا  دزات و  یم  دمزر و  یم  هک  تسا  نیسح  دنیبب  و 

عاضوا هتخیر  مه  هب  ریبکت  هدنشورخ  دایرف  ریشمش و ز  مد  رارش 

.ار امس  ار و  نیمز 

مجنپ دنب 

راداد تجح  نآ  هلمح  کی  هب  دوب  یمن  دنوادخ  قاثیم  وریپ  رگا 

يوزاب ادخ  میلست  هب  راوخنوخ  رکشل  نآ  زا  نت  کی  اج  هب  دنام  یمن 

ریشمش هب  دندومن  هلمح  وا  هب  راکمتس  موق  نآ  هک  راکیپ  دنام ز  وا 

رب یکی  هزین  شرگج  رب  یکی  گنس و  نیبج  هب  دز  یکی  راب  ررش 

شتآ کلف  ریشمش  مد  زا  ادج  درک  ارو  قرف  یکی  ریت و  شنهد 

ردق تخوس  شرپ  لاب و  کلم  تخورفارب  تخس  دش و  هدنفوت 
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تخیر

مغ هجنپ  زا  دش  كالول  هجاوخ  رگج  نوچ  اضق  نابیرگ  كاخ و  رس  هب 

نادند هب  دندیرد و  هماج  نت  هب  دندیشک و  دایرف  همه  نالوسر  كاچ و 

يا هک  دندینش  راداد  قلاخ  فرط  زا  ادن  دندیزگ و  مشخ  زا  رگج 

ارهز ربمغیپ و  رس  دش  نیمز  شقن  ادخ  تسه  همه  داجیا  ملاع 

تماما سمش  نیمز  شقن  نیز  هشرع  زا  دش  هک  تمالس  داب  یلع  و 

گرگ زا  رپ  تسارحص  همه  تماقا  درک  نوخ  می  رد  ادخ  هجو  ادخ  هب 

بلق و هب  هدرک  ورف  هزین  یکی  گنچ  شندب  رب  وس  همه  زا  دننز  و 

هار ولگ و  رد  ورف  هتفر  نانس  گنس  زا  رپ  هدرک  دوخ  نماد  يرگد 

بناج دورب  ارهز  هک  دیراذگن  کیالم  لیخ  الا  گنت  وا  رب  هتسب  سفن 

زاورپ هب  لاب و  رپ و  لاب  یب  لمسب  نوچ  هدز  شنیسح  هک  دنیبب  لادوگ و 

.ار اعد  حور  دوخ  هتسش  نوخ  هب  ياه  بل  هدروآ ز  رد 

مشش دنب 

تسا و راب  هقعاص  کلف  تسا  ران  هلق  نیمز  تسا  رات  هریت و  اوه 

هدش مگ  نوخ  يداو  نآ  رد  دود و  زا  رپ  دیشروخ  همشچ  هدش 

شهگن يدنلب  يالاب  بنیز و  دنز  دایرف  بحاص و  یب  بکرم  کی 

رمش دور  لیجعت  هب  لاح  نآ  رد  زوس و  نآ  رد  نادیم و  بناج 

رجنخ و وا  فک  رد  رمک و  رب  دوخ  نماد  هدز  لادوگ  يوس  رگمتس 

رس و رب  وا  يور  رد  ور 
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نیما لیربج  رهطا و  همطاف  نانز  هنیس  رب 

اب هک  دینیبب  دیلانب و  دیزوسب و  دییایب و  رارک  ردیح  نسح و  و 

زا لگ  هتخادنا  هک  هنیس  نآ  رب  هنیک  هرز  رگمتس  رمش  دنز  همکچ 

لتقم هب  شیوخ  لسر  جوف  کلم  لیخ  الا  مالسا  ربمغیپ  هسوب  رثا 

مد هدش  هچ  ایادخ  دیناتسب  رگمتس  رمش  فک  رجنخ ز  هک  دیناسرب 

هب انیسح  ياو  نیسح  ياو  يا  هلان  دسر  لادوگ  بناج  زا  مد  هب 

تسد رس  هب  لتاق  هراپ و  دص  رجنح  نآ  زا  هراوف  هدز  نوخ  ادخ 

زا دکچ  شنوخ  ربمغیپ و  هب  تسا  هیبش  هک  ار  يرس  تسا  هتفرگ 

هدیدرگ رهاوخ و  يوس  هب  شمشچ  ردام و  يور  هب  شیور  رجنح 

.ار احض  سمش و  همه  هزین  رس  دندید  رشحم و  هعقاو  نایع 

----------

نامسآ يا  ترکیپ  دوش  هراپ 

نامسآ يا  ترکیپ  دوش  هراپ 

نامسآ يا  ترس  رب  نیمز ، كاخ 

باتفآ يوش  دوبان  هرسکی 

باتفآ يوش ، دود  يوش ، دود 

دیوش نوخ  ناگراتس ! کلف ، هام ،

دیوش نوریب  تشهب  زا  کیالم 

هآ هآ  ناگتشرف ، نامسآ  هاگتشرف 

هاگلتق يوس  هتشگ  ناور  رمش ،
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هتخوس مدق ، هب  ات  رس  همطاف 

هتخود وا  ِهگلتق  هب  مشچ 

نک اعد  دوخ ، نیسح  رب  همطاف 

نک ادخ  ادخ  ادخ  ناشف  کشا 

دنبب لد  ادخ  هب  اشگ و  تسد 

دنبب لتاق  هب  هار  شکب  هآ 

ییایح یب  هچ  وت  لتاق ، رجنخ 

ۀنشت
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ییادخ تّجح  ِنوخ 

اجک ناج  ۀنیآ  اجک ؟ گنس 

اجک نآرق  ۀنیس  اجک ؟ همکچ 

تسوا گنس  لد  لتاق و  رجنخ 

تسوا گنچ  رد  نیسح ، نساحم 

دش هچ  میوگب ، ایبنا  متاخ 

دش هچ  میوگب ، ایصوا  دّیس 

درک ادخ  ادخ  هقیّدص ، ترضح 

درک ادج  ار  نیسح ، رس  رمش 

تمایق ۀناشن  نایع ، هتشگ 

تمالس امش  رس  مرح ، لها 

دیونشب ار  نیسح » ای   » يادص

دیوش يریسا  يایهم  همه ،

هدش نوخ  زا  يرهن  هنشت  رجنح 

هدش نوریب  هاگلتق  رمش ز 

تساه هزین  رمق  تهام  همطاف ،

تساه هزین  رس  هب  تنیسح ، رس 

تسا بت  بات و  هب  هزین  رس  هب  رس 

تسا بنیز  ۀمیخ  هب  وا  هاگن 

تسا همطاف  شردام  هب  شهگن  کی 
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تسا همقلع  بناج  هب  شهگن  کی 

تسا باضخ  نیبج ، نوخ  زا  شتروص 

تسا بآ  بآ  يادص  وا  بل  رب 

شبل رب  ادخ  رکذ  ین ، رس  رب 

شبحاص یب  بسا  تسا و  هگلتق 

دیتسپ میئل و  هچ  هفوک ! مدرم 

دیتسرپ رز  شُک و  تقیقح  همه 

دیدیرد یبن ، تمرح  ةدرپ 

دیدیرب وا  نیسح  نت  زا  رس 

دیتسشن اه  بسا  يور  هب  ارچ 

دیتسکش افج  ار ز  وا  ۀنیس 

دیدب ایح و  یب  تسپ و  ردقچ 

دیدز شتآ  شیاه  همیخ  هب  ارچ 

دینمشد ار  نیسح  امش  رگا 

ار هنیکس  ارچ 
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دینز یم  کتک 

هتخورفا ۀمیخ  طسو  رد 

هتخوْسلد رعاش  نآ  لوق  هب 

درادن کتک  هک  هلاس  هس  لفط 

درادن كدف  ۀلابق  هک  وا 

دیراذگاو شیوخ ، هب  ار  همطاف 

دیراد راک  هچ  شا  هراوشوگ  هب 

تسا هرارش  مسفن ، ایادخ ! ياو 

تسا هراوشوگ  تراغ  رگا  فده 

دیدیشک ار  هراوشوگ  هک  دش  هچ 

دیدیرد وا  بلق  وچ  ارو ، شوگ 

یتخورفا هک  هلعش  نیا  زا  مثیم » »

یتخوس ار  همطاف  ینب  ناج 

----------

تسالبرک تشد  ملد  هآ و  رارش  مناج 

تسالبرک تشد  ملد  هآ و  رارش  مناج 

تساونین روش  دونش  یم  هچنآ  ره  مشوگ 

گنس ریت و  ریشمش و  رجنخ و  ناشن  نامیا 

تساپ تسد و  ریز  ادخ  نید  هزین ، هب  نآرق 

نیسح ای  تساه  سفن  تارف و  همه  مشچ 
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تساگلتق لادوگ  همه  نوخ  جومز  اه  لد 

نوخ نیسح  يولگز  دنز  یم  هراوف 

تسایربک تاذ  نامه  شاهبنوخ  هک  ینوخ 

رگج رب  غاد  لد ، هب  ریت  هنیس ، هب  هزین 

تساعد شبل  رب  شطع ، رارش  شرجنح  رد 

نیسح هنشت ي  يولگ  زا  تخیر  هک  ینوخ 

تسایبنا نوخ  لجوزع ، يادخ  نوخ 

؟ انم کی  هب  هدید  هک  حیبذ  ود  داتفه و 

تسادج ناشیاهرس  هعطق و  هعطق  مادنا ،

کلف رب  تسا  نیسح  ياه  همیخ  دود  نیا 

تسام هآ  ِدود  ای  هدش  هیس  نامسآ ، ای 

میتی رتخد  کی  نماد  هتفرگ  شتآ 

؟ تساجک نم  ناجومع  هک  دنز  یم  دایرف 
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ین بعک  میب  زا  هنایزات و  سرت  زا 

تسادص یب  هیرگ  یلو ، هدید  هب  ناور  شکشا 

اهراب هتفر  ورف  هزین  هک  يا  هنیس  رب 

تساوران بسا ، مُس  راشف  مسق  هَّللاب 

البرک يارحص  هتفرگ ي  نوخ  دیشروخ 

تساه هزین  يور  یهگ  رمش و  تسد  يور  هگ 

تسرد دهد  یم  ناشن  هراپ  هراپ  ياه  گر 

تسافق زا  حبذ  نیمز ، كاخ  يور  هدوب  ور 

قفش یخرس  قفش ، کشا  هب  مسق  مثیم !

تسالبرک ِرالاس  هلفاق  ِخرس  نوخ  زا 

----------

ودع گنس  درک  رپس  شیوخ  نیبج 

ودع گنس  درک  رپس  شیوخ  نیبج 

وضو تفرگ  نوخز  هگنآ  ّتین و  دومن 

تسب تماق  زامن ، دصق  هب  ریت  شیپ  هب 

وه اپارس  دش  ریبکت و  هب  دوشگ  بل  ود 

نهاریپ تفرگ  الاب  دش و  یط  مایق ،

وا لد  يدیفس  دش  نایع  هنایم  نآ  رد 

دولآ غیت  مصخ ، فرط  زا  هگانب 

وس نآ  زا  دیشک  رب  رس  لد و  رب  دیسر 
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تشپ زا  دیشک  نورب  دش  مخ  هک  عوکر  یهز 

ورف دوب  هدومن  رس  لدز  هک  ار  هبعش  هس 

يراج وا  كاپ  نوخ  ندب  يوس  ود  زا  دش 

وج زا  دروآ  رب  رس  ناور  بآ  هکنانچ 

داتفا اپز  رگد  هدجس  تبون  دیسر 

ور لتقم  كاخ  هب  نینوخ  خر  ابداهن 

شبل ود  رب  زامن  مالس  دوب  زونه 

ودع غیتز  شا  ینارون  رس  ادج  دش  هک 

رشح فص  ات  نیسح  زا  دوب  هدنز  زامن ،

ولگ نوخز  شا  هداجس  یخرس  دوب  هک 

مد
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( مثیم  ) ینز رگا  شمارم  نیسح و  زا 

وپب زامن  هر  زا  ار  قیرط و  ورب 

دنردب رد  همه  لافطا  هتخوس  اه  همیخ 

دنردب رد  همه  لافطا  هتخوس  اه  همیخ 

دنرگدکی زا  ربخ  یب  دوخ  مغ  زا  ربخ  اب 

داّیص ماد  هب  هداتفا  مرح  ياهدیص 

دنرتراتفرگ راتفرگ  غرم  زا  ییوگ 

راخ ۀتوب  یکی  ریز  رد  هچب  رتوبک  ود 

دنردپ رب  ناشف  کشا  مه  ندرگ  رب  تسد 

شوماخ نابایب  ناماد  هب  هتفخ  ادهش 

دنرحس غارچ  هلان  ررش  اب  ارسا 

مرح ياّقس  ۀنشت  رگج  زا  هآ  هآ 

دنرگج نوخ  نابل  هنشت  وا  بل  دای  هب  هک 

دییوگ ار  نابل  هنشت  هدش  دازآ  بآ 

دنربب رغصا  یلع  يارب  هعرج  کی  هکلب 

نانس هب  رس  نیمز  هب  نت  ار  همطاف  فسوی 

دنرگدادیب هچ  هک  هفوک  مدرم  زا  هآ 

نسح ارهز و  ترضح  یلع و  یفطصم و 

دنرس فارطا  رد  هاگ  ندب  درگ  رب  هاگ 

بشما دننیسح  رادازع  هلمج  ارسا 
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دنرفسمه وا  لتاق  اب  همه  ادرف  حبص 

« مثیم  » تزوس رشح ز  ات  هک  دنب  ورف  بل 

دنررش اهسفن  هدنزوس  شتآ  اه  هنیس 

----------

دندز شتآ  ار  هناخلگ  لگ و  اجنیا  ناتسود 

دندز شتآ  ار  هناخلگ  لگ و  اجنیا  ناتسود 

دندز شتآ  ار  هناحیر  نماد  یحو و  غاب 

دنتخورفا تیبلها  ناتسوب  رد  یشتآ 

دندز شتآ  ار  هناورپ  لگ و  عمش و  لبلب و 

دنتخوس ار  اه  همیخ  دنتخورفا و  اه  هلعش 

دندز شتآ  ار  هنادرُد  نماد  رگید  هچ  زا 

بجع دوبن  انشآ  بلق  تخوس  مغ  نیا  زا  رگ 

دندز شتآ  ار  هناگیب  لد  ناراکمتس  نیا 

دندش نادرگ  رس  هلعش  نایم  رد  نایبلدنع 

دندش ناهنپ  اهراخ  ریز  یحو  ياه  هلال 
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دوب ران  رارش  نوچ  ترارح  زا  دیشروخ  رون 

دوب راخ  ياه  هتوب  اهلگ  هتسد  ناب  هیاس 

تیبلها شورخ  نمشد ، ۀلمح  شتآ ، دود 

دوب راوید  رد و  نیب  همطاف  تارطاخ 

ودع ّیلیس  مانشد و  نابز ، مخز  ین ، بعک 

دوب رامیب  يوراد  اهنت  هلعش  نایم  رد 

اه بسا  ّمس  ریز  اهنت  داد  ناج  یکدوک 

دوب راز  ياه  هلان  نابایب  رد  ار  یکلفط 

دش هراوخنوخ  نمشد  رب  نایع  ات  هراوشوگ 

دش هراپ  ششوگ  هللاراث  تخد  میوگ  شاف 

دندز یم  ار  یفطصم  لآ  هک  نانآ  رب  ياو 

دندز یم  ار  اه  هناحیر  اه  هلعش  نایم  رد 

رتشیب اهنز  لیخ  نارتخد و  نایم  رد 

دندز یم  ار  ادخ  سومان  تاداس  ۀّمع 

هگلتق رانگک  رد  مه  هَگ  همیخ  نایم  مه 

دندز یم  ار  یضترم  تشهب  ياهلگ  هتسد 

ین بعک  برض  هب  هگ  هنایزات  برض  هب  هگ 

دندز یم  ار  البرک  نیمز  نارادغاد 

دوب ساّنلا  ریخ  ياهلگ  خر  یلیس  زا  یلین 

دوب ساّبع  يرای  رب  همقلع  رد  ناشمشچ 
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----------

میادخریش رسپ  نم  ناتفص ! هبور 

میادخریش رسپ  نم  ناتفص ! هبور 

میارس ود  لوسر  ناماد  ۀناحیر 

متاجن ّیتشک  هدز ، نافوط  می  رد  مه ،

میاده حابصم  هدکتملظ ، لد  رد  مه ،

متشهب ناناوج  ياقآ  دّیس و  مه 

میادهش ماما  الوم و  ربهر و  مه 

دّمحم هداد  مشرورپ  ناج ، ةریش  اب 

میاذغ بآ و  یبن ، تشگنا  رس  هدوب ز 

مزامن ناج  امش ، دیزامن  لها  رگ 

میاعد حور  نامه  دییاعد ، لها  رو 
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مماقم نکر و  مه  مزمز و  مه  مرجح و  مه 

میافص یعس و  مه  هورم و  مه  هبعک و  مه 

منیمز تاوامس و  رارسا  ةدنناد 

میاضق کلم  ردق و  شیج  هدنامرف 

مماقم فصو  رد  هدمآ  میظع  حبذ  مه 

میاحض سمش  مه  مرجفلاو و  ینعم  مه 

منوخ باریس ز  هرسکی  دوش ، مالسا 

میالبو برک  ِبل  هنشت  دوخ ، هک  دنچ  ره 

منوخ هدمآ  لالح  هچ  زا  مارح  هام  رد 

میادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  نم 

دیداهن غاد  يور  غاد  ارم ، رابدص 

میامش نامهم  هک  دیتفگن  رابکی 

نت مهدن  ّتلذ  هب  هظحل ، کی  هک  هللاو !

میافق رس ز  رگا ، دنّربب  راب  دص 

ملاظ هب  تسد  مهدن  زگره  هک  هللاو !

میاشگ هنیس  رگا  ریت ، يوس  هب  یّتح 

دینادب تسارهز  نماد  نم ، هگشناد 

میاپ هب  هسوب  لزا  زور  زا  هدز  تّزع ،

ندادن تسد  متس  لها  رب  نداد و  رس 

میادن تسا ، نیمه  تسا ، نیمه  رشح  ات 
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مرادن رای  البو  برک  رد  هک  دنچ  ره 

میالبو برک  ادخ ، کلم  ۀمه  دشاب 

میولگ ياه  گر  هب  تسه ، ادخ  دایرف 

میادن هدیْربب  رس  زا  دسر ، رشح  ات 

تدالو زور  زا  هن ، زورید  هن ، زورما 

میالب ریت  رپس  هنیس  فک و  رب  ناج 

ار ادخ  قلخ  نید ، يرای  یپ  مدناوخ ز 

میاسر ِدایرف  هب  شوگ ، دهد  هک  دوخ ، ات 

كاخ منفک : نوخ ، مندب : لسغ 
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نابایب

میاود درد  ره  هب  شیوخ ، ِهر  ِكاخ  اب 

دیحوت همه  مراب  مرون و  رجش  دوخ  نم 

میازس گنس ، دَوبن  هفوک  مدرم  يا 

دیدنخب دیناوت  هچ  ره  ملد ، مخز  رب 

میارب هیرگ  دنک  رشح  ات  هک  تسا  هعیش 

دیتسب هچ  میوس ز  هب  هار  فرط  راچ  زا 

میامنهار امش  هب  نم  مسق  هللاو 

مثیم تسد ز  ممرک  دریگن  هک  اشاح 

میارس حدم  دَوب و  مناوخ  هیثرم  وک 

----------

تسا رشحم  زور  زاغآ  ای  تساروشاع  زور 

تسا رشحم  زور  زاغآ  ای  تساروشاع  زور 

تسا رذآ  هوک  دننام  نیمز ، دود و  نامسآ 

نیمز يور  رب  هللاراث ، ود  داتفه و  مسج 

تسا رس  کی  نابات  دیشروخ  نوچ  هزین ، زارفرب 

اه هزین  زارف  رب  دشخرد  یم  ارهز ، هام 

تسا رتالاب  نیمز  زا  ین  کی  تسا و  دیشروخ  هک  ای 

رسپ هلاس  هدزیس  کی  نهاریپ  نوخ ، قرغ 

تسا رتخد  کی  نماد  زا  دنلب  شتآ ، ۀلعش 
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زیرزیر كاچ و  كاچ  شمسج ، هدیدرگ  ناوج ، کی 

تسا ربمغیپ  ناوج ، نیا  نم ، رب  ياو  نم ، رب  ياو 

متخانشن نم  تسین ، دّمحم  نیا  ایادخ  هن 

تسا ربکا  ّیلع  ارهز ، فسوی  دیما  نیا 

ادخ نوخ  ۀناش  يور  هب  منیب  يا  هچنغ 

تسا رتابیز  لگ ، غاب  زک  يا ، هتفکشن  ۀچنغ 

متفای شیولگ  نوخ  زا  دنخبل و  لگ  زا 

تسا رغصا  یلع  نیا  تسا  نیسح  راموط  رهم 

همطاف يادص  دیآ  همقلع  رانک  زا 

، دوخ سابع  مغ  رد 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4265 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ردام  ياج  هب  نایرگ 

نیمز شقن  هدش  ارحص  نیا  رد  یسای ، ۀخاش 

تسا ردیح  ياه  تسد  ای  نیا  تسا  سابع  تسد 

اهراخ ریز  هتفخ  رتخد ، ود  منیب  فرطکی ،

تسا رس  ات  اپ  زا  يارهز  نیا  بنیز ، هیبش  نآ 

دینک ارحص  نیا  رد  ور  یتشهب ، ناناوج  يا 

تسا روای  یب  ناتیاقآ  دینک ، يرای  فک  هب  ناج 

بیبح مساق ، بهو ، هللادبع ، سابع ، یلع ، ، رح

تسا رجنخ  ریز  هنشت ، بل  ناتیالوم  رجنح 

دیوش رپرپ  ای  دیدرگرب  كاخ  رد  اه  هلال 

تسا رپرپ  مه  نوخ ، هقرغ  مه  همطاف ، ياه  هلال 

دننز یم  ار  ینز  مه  اب  هگلتق  رانک  رد 

تسا رواد  ّیح  سومان  یلع ، تخد  نامه  نیا 

رمش تسد  رد  يرجنخ  یلوخ ، تسد  رد  يا  هزین 

تسا رکشل  نابایب  کی  شرود  هداتفا ، ندب  کی 

يرجنح هدیرب  مخز  زا  هراّوف  دنز  نوخ 

تسا رهاوخ  کی  هسوب  ناشن  شمخز ، ره  يور 

وش لال  نک ، سب  تسا  هتفر  اجک  تفاصنا  مثیم 

تسا رگید  يرارش  ارهز ، لد  رب  تمالک  ره 

----------
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تسادخ کلم  هریت  دیشروخ و  ةرهچ  هایس ،

تسادخ کلم  هریت  دیشروخ و  ةرهچ  هایس ،

؟ تساربک رشحم  زور  رگم  هداد  يور  هچ 

؟ نوخ می  رد  هداتف  نآرق  هک  هداد  يور  هچ 

؟ تسادیپ ین  كون  دیشروخ  هک  هداد  يور  هچ 

؟ دنراد ازع  ادخ  قلخ و  هک  هداد  يور  هچ 

؟ تسازع قرغ  دوجو ، کلم  هک  هداد  يور  هچ 

ادخ نوخ  ِنوخ  منیب ز  هک  هداد  يور  هچ 

؟ تسارهز يوسیگ  تسا و  لوسر  يوم  باضخ ،
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غیت مد  زا  زور  مین  کی  هک  هداد  يور  هچ 

؟ تسادج حیبذ ، ود  داتفه و  رس  انم  کی  هب 

یگنس ره  يور  هک  ار  ادخ  دینک  هگن 

تساروشاع زور  زور ، نوخ : طخ  اب  هتشون 

يراج دوب  ادخ  نوخ  هک  دینک  هگن 

تسادخ لوسر  ۀسوب  زا  رپ  هک  يرجنح  ز 

دمحا ۀنیس  نآرق  هب  دینک  هگن 

تسافج ریت  غیت و  ریشمش و  هیآ ز  هیآ  هک 

لاماپ هدش  يا  هنیس  نوخ  مزلق  نایم 

تسادعا ةزین  ياج  نآ  رب  هطقن  هطقن  هک 

مرح هب  هتخود  مشچ  ین  رس  زا  هک  يرس 

تسادهشلادیس نینوخ  سدقم  رس 

ملع کشم و  تسد و  هب  نوخ ، اب  همقلع  رانک 

تساقس ةراپ  هراپ  ندب  نیا  هتشون :

یکرتخد هنایزات  ین و  بعک  ریز  هب 

تساتبا ای  گناب  شاه  بل  هب  کشا و  هدید  هب 

دیوگ بل  ریز  هتسخ ، سفن  هتفرگولگ ،

؟ تساجک همع  تساجکردارب ؟ تساجک ؟ ومع 

رشح فص  ات  نیسح  يولگ  نوخ  دای  هب 

تسالبو برک  دوجو ، ناهج  هک  البرک  هن 
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بحاص یب  حانجلاوذ  هدش  همیخ  هب  ناور 

تسالیواو نیسحاو و  وا  ۀهیش  يادص 

مه تمایق  زا  سپ  تمایق ، مایق  ات  هن 

تساپرب البرک  نینوخ  مچرپ  هشیمه 

زونه تسا و  هتشذگ  مثیم »! ، » هدص هدراهچ 

تسام لد  رد  نیسح  لفط  نماد  رارش 

----------

میاده حابصم  همطاف ؛ رسپ  نم  نایفوک !

میاده حابصم  همطاف ؛ رسپ  نم  نایفوک !

میادخ نوخ  ادخ ، نوخ  ادخ ، نوخ  رسپ 

تیالو لخن  رمث  توبن ، رحب  رهگ 

میاسک لآ  زا  رفن  مجنپ  تجح و  نیموس 

ارهز فسوی  یلع  لجن  یبن ، ناحیر  حور 

نآرق همه  رسات  ياپ 
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میارسود لوسر 

ممشخ شتآ  زا  دنزرس  ادخ  رهق  ررش 

میازف حور  سفن  قح ، ۀعساو  تمحر 

تداهش هتشگ  مرس  رود  ناهج ، هتشگان  قلخ 

میادهش ماما  دالیم ، بش  زا  دنا  هدناوخ 

وهلاوه یحلاوه و  قحلاوه و  رِس  بحاص 

میامن دنوادخ  بیغ  ۀنیآ  مدبع و 

مفاوط رکذ و  مرح و  میطح و  رجح و  هبعک و 

میافص یعس و  رجح و  ماقم و  نکر و  تین و 

مدوجو ياضعا  رئاز  یبن  زور ، ره  هدوب 

میاسم حبص و  ره  هب  هسوب  هدز  ياپارس ، رب 

ور ممدق  كاخ  هب  دیراذگب  رسارس  هچ 

میافق رس ز  الب  تشد  نیا  رد  دیُّرِبب  هچ 

ار مرس  دیُّرِبب  هنشت  بل  بآ ، بل  هب 

میادزب نآرق  ۀنییآ  گنز ز  نوخ ، هب  هک 

نازوس يداو  نیا  رد  موق ، يا  مدمان  دوخ  هب  نم 

؟ میایب دیتشون  همان  امش  هکنیا  رگم  هن 

منوخ هدمآ  لالح  تسا و  مارح  هام  ابجع !

؟ میاطخ مرج و  دوب  هچ  ار  ادخ  ریصقت  هچ  هب 

منید ربهر  نم  هک  دیریگن  هار  میوس  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4270 

http://www.ghaemiyeh.com


میامش نامهم  هک  دیدنبن  بآ  میور  هب 

لوا زا  دوب  نیمه  تسود  نم و  نامیپ  دهع و 

میاشگب ار  دوخ  ۀنیس  امش  ریشمش  هب  هک 

رکیپ هب  دنخبل  لگ  کی  منت  مخز  ره  هتشگ 

میالب ریشمش  قشاع  نم  هک  دیباتشب 

شتآ ۀلعش  مرس  هب  دزیرب  خرچ  زا  رگا 

میافج ریت  فرطراچ  زا  نت  هب  درابب  ای 

متشپ هنیس و  دنکش  ناروتس  ّمس  زا  رگا 

میامه وچ  درآرد  لاب  ندب  ریت ، زا  رگو 

زا رگا 
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ار میولگ  ار ، ملد  دیفاکش  هزین 

میان جوم ز  ولگ  نوخ  دنز  هک  ینانچ  نآ 

هفوک ةزاورد  هب  هدیربب  رجنح  زا  رگا 

میادص همولظم  بنیز  ین  رس  زا  دونشب 

نمشد هب  تسد  مهدن  نمشد  هب  تسد  مهدن 

میادف ریشمش ، مد  زا  دینک  راب  دصود  رگ 

ملوتب يارهز  نماد  ۀتفای  شرورپ 

میانز دنزرف  تعیب  زا  دوب  رت  شوخ  گرم ،

؟ نالذخ نم و  يراخ ، نم و  تفخ ، نم و  تلذ ، نم و 

میاسن تسود  رد  هب  زج  خر  هک  هتفگ  مفرش 

رگمتس شیپ  موشن  مخ  موشن  مخ  ادخ  هب 

میاتسن ار  ادخ  ریغ  ادخ  ریغ  ادخ  هب 

هللا یف  یناف  موش  هنشت  بل  هک  دیراذگب 

میاقب بآ  ولگ  نوخ  دوش  دیراذگب 

دسانشن ار  مندب  بنیز  هک  دیراذگب 

میازع هب  نازیزع  دنیرگب  دیراذگب 

ریشمش هب  هدنخ  منت  مخز  دنز  دیراذگب 

میارب دنیرگب  رشح  ات  هک  دیراذگب 

مداد هب  دیدیسرن  مدیشک ، دایرف  هچرگ 

میازج زور  سرداد  نم  هک  دیناد  همه 
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يرآ شمداد  ناور  کشا  هتخوس و  رگج 

میادن قلخ ، همه  هب  دناسرب  مثیم »  » هک ات 

----------

...هدیشک ياپ  نیا  تسیک 

لوا دنب 

هدـمآ لاصو  يابهـص  تسب و ز  اـپ  هدـش  ناـناج  هب  تسد و  رـس  هب  ار  ناـج  رـس و  هتفرگ  تسه و  همه  هدیـشک ز  ياـپ  نیا  تسیک 
شا هرجنح  شطع  زوس  زا  هتخوس  شسفن  رای و  ود  داتفه و  رسمه و  رسپ و  تخد و  رسفا  رـس و  ناج و  نت و  هتـشذگ ز  تسمرس و 

هزین رب  هتخود  هگن  ایرد و  هدش  شمشچ  شتآ و  شلد  کشخ و 
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ریسفت هدش  شلامج  تآرم  هب  ریبکت  همه  شمالک  لیلهت و  همه  شمایپ  ریت و  رپس  شکاپ  رکیپ  فرط  راچ  زا  هدش  اپارـس  ریـشمش  و 
میلک احیـسم و  بوقعی و  فسوی و  شهپـس  مرکم  نالوسر  لیخ  شرـس  تشپ  ور و  شیپ  دوب  دنوادخ  هک  منامگ  هب  ربکا  هللا  باتک 

ران کلم  شعیطم  كاخ و  کلم  شراسی  بآ و  کلم  شنیمی  مالسا و  ربمغیپ  هیاس  شرس  هب  مدآ  هللا و  لیلخ  تسا و  حیبذ  تسا و 
میریگب و هظحل  کی  هک  نذا  هدـب  داب  ادـخ  قلخ و  فرط  زا  مالـس  وت  رب  يا  هک  داـیرف  هتخوس  رگج  زا  دـننز  داـب  کـلم  شدـیرم  و 

.ار اغد  موق  نیا  نت  ناج و  رس و  میزوسب  میبوکب و  میدنبب 

مود دنب 

رـس رب  ناربماغیپ  همه  يا  رـشب  نج و  کلم و  یتسه  ملاع  همه  يا  الا  هک  دمآ  هتخوس  هرجنح  نآ  زا  کشخ و  بل  ود  نآ  زا  خـساپ 
راهطا ترتع  فرـش  ردق و  هب  نآرق و  هب  رارک  ردیح  یلع  نینوخ  یناشیپ  هب  راتخم  ربمغیپ  هب  راداد  قلاخ  دحا  تاذ  هب  دینامب  میلـست 

هدرپ یسک  هک  ادابم  رادملع  سابع  هنـشت  رگج  تسد و  رـس و  مشچ و  رغـصا و  یلع  دنخبل  ربکا و  یلع  نامیا  هب  راصنا  لد  نوخ  هب 
منت وضع  ره  هب  راب و  ررش  غیت  رپس  ار  ناج  رس و  مزاس  هک  راداد  ترضح  نم و  دهع  نینچ  هدوب  لزا  حبص  زا  هک  رای  نم و  نیب  دوش 

بسا مس  نآرق ز  هراپ  قرو  نوچ  منت  راکمتس و  موق  نیا  هزین  رس  غیت و  هبل  زا  دسر  مخز  يور  مخز 
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رس رب  منک  لاح  نآ  رد  رازاب  رس  رب  ارم  ناماس  رس و  رگمتس  مصخ  درب  رادلد  يوس  دراپس  هار  ین  رـس  رب  مرـس  راب و  رگد  هراپ  دوش 
.ار ادخ  رکش  ین 

موس دنب 

منم راداد  تجح  منم  راکمتس  موق  زا  هک  راوخنوخ  رکشل  نآ  هب  راکیپ  هصرع  نآ  رد  داد  ادن  راربا  هش  نآ  دونش  تفگ و  نآ  زا  سپ 
ناج ام  هک  دـینادب  دـییاعد  لها  رگا  میزامن  حور  اـم  هک  دـینادب  دـیزامن  لـها  رگا  راـتخم  دـمحا  هدز  هسوب  منت  وضع  ره  هب  هک  نآ 

هزین و همه  ریوزت  هنیک و  هرز  ملتق  هب  دیدیـشک  دیداتـس و  ریـصقت  هچ  هب  ار  ادخ  مییادخ  هجو  ام  هک  دینادب  دییادخ  دبع  رگا  مییاعد 
دهع نینچ  دیتسـسگ و  دـنویپ  هرـسکی  لـسر  متخ  اـب  هک  هداد  ور  هچ  ریت  فدـه  ار  ملد  گنـس و  فدـه  ار  مـخر  دـیدومن  ریـشمش 

هچ تسا  لاتق  عونمم  هک  هام  نیا  رد  دیتسب  همطاف  رسپ  يور  هب  تسا  حابم  قلخ  همه  هب  رویط و  شحو و  رب  هک  بآ  نیمه  دیتسکش 
دادیب هر  زا  دیدز  دیدرکن  محر  نم  ههام  شـش  هب  دـیتشک و  هرـسکی  ارم  ناناوج  لیخ  ارچ  تسا  لالح  مولظم  نم  نوخ  هک  هداد  ور 

.ار افج  ریت  نم  رغصا  یلع  موقلح  هب 

مراهچ دنب 

ثراو یلزا  مشخ  رهظم  نامه  هرابکی  هک  مانـشد  هب  دـندوشگ  هنیک  هر  ار ز  نابز  مالـسا  ربمغیپ  هناـحیر  خـساپ  رد  هک  سوسفا  دـص 
مه هب  تخیر  رپس و  ناج  رس و  درک  رمک و  زا  دیشک  غیت  رگج و  زا  دیشک  هرعن  یلع  ریشمش 
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کی هک  تسا  هدید  هک  بازحا  ربیخ و  دحا و  ردب و  قدنخ و  نایع  تشگ  اه  هرطاخ  رد  هک  موق  نآ  رب  هلمح  نانچ  درک  رب و  رحب و 
هوک هرد و  رد و  نابایب و  ارحص و  هب  دنزیرگب  رکشل  رکشل و  کی  هب  هلمح  دنک  هدنام  رگج  هب  شغاد  ود  داتفه و  هک  هنـشت  بل  درف 
یهز راکمتس  موق  نیا  رب  هلمح  ادخ  هدرک  ای  تسا و  نیسح  هک  ریحت  تشگنا  فک  هب  هتفرگ  توملا  کلم  شمشخ  ردنت  زا  رمک  و 
نیسح دنیبب  دییایب و  راتفرگ  تخـس  هدش  درف  کی  فک  رد  هپـس  جوف  کی  هک  راثیا  تریغ و  یهز  مزع و  یهز  تسد و  یهز  غیت و 

ار و نیمز  عاضوا  هتخیر  مه  هب  ریبکت  هدنـشورخ  دایرف  ریـشمش و ز  مد  رارـش  ریگناهج و  مشخ  زا  دزات و  یم  دـمزر و  یم  هک  تسا 
.ار امس 

مجنپ دنب 

ادـخ میلـست  هب  راوخنوخ  رکـشل  نآ  زا  نت  کی  اج  هب  دـنام  یمن  راداد  تجح  نآ  هلمح  کی  هب  دوب  یمن  دـنوادخ  قاـثیم  وریپ  رگا 
هزین شرگج  رب  یکی  گنس و  نیبج  هب  دز  یکی  راب  ررش  ریشمش  هب  دندومن  هلمح  وا  هب  راکمتـس  موق  نآ  هک  راکیپ  دنام ز  وا  يوزاب 

تخوس شرپ  لاب و  کلم  تخورفارب  تخس  دش و  هدنفوت  شتآ  کلف  ریـشمش  مد  زا  ادج  درک  ارو  قرف  یکی  ریت و  شنهد  رب  یکی 
نت هب  دندیـشک و  دایرف  همه  نالوسر  كاچ و  مغ  هجنپ  زا  دش  كالول  هجاوخ  رگج  نوچ  اضق  نابیرگ  كاخ و  رـس  هب  تخیر  ردق 

نادند هب  دندیرد و  هماج 
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ارهز و ربمغیپ و  رـس  دش  نیمز  شقن  ادخ  تسه  همه  داجیا  ملاع  يا  هک  دندینـش  راداد  قلاخ  فرط  زا  ادن  دندیزگ و  مشخ  زا  رگج 
زا رپ  تسارحـص  همه  تماقا  درک  نوخ  می  رد  ادخ  هجو  ادخ  هب  تماما  سمـش  نیمز  شقن  نیز  هشرع  زا  دش  هک  تمالـس  داب  یلع 
رد ورف  هتفر  نانـس  گنـس  زا  رپ  هدرک  دوخ  نماد  يرگد  بلق و  هب  هدرک  ورف  هزین  یکی  گنچ  شندـب  رب  وس  همه  زا  دـننز  گرگ و 
یب لمـسب  نوچ  هدز  شنیـسح  هک  دنیبب  لادوگ و  بناج  دورب  ارهز  هک  دیراذگن  کیالم  لیخ  الا  گنت  وا  رب  هتـسب  سفن  هار  ولگ و 

.ار اعد  حور  دوخ  هتسش  نوخ  هب  ياه  بل  هدروآ ز  رد  زاورپ  هب  لاب و  رپ و  لاب 

مشش دنب 

هدـش مگ  نوخ  يداو  نآ  رد  دود و  زا  رپ  دیـشروخ  همـشچ  هدـش  تسا و  راب  هقعاص  کلف  تسا  ران  هلق  نیمز  تسا  راـت  هریت و  اوه 
رمـش دور  لیجعت  هب  لاح  نآ  رد  زوس و  نآ  رد  نادیم و  بناج  شهگن  يدنلب  يالاب  بنیز و  دـنز  دایرف  بحاص و  یب  بکرم  کی 
نیما لیربج  رهطا و  همطاف  نانز  هنیس  رب  رس و  رب  وا  يور  رد  ور  رجنخ و  وا  فک  رد  رمک و  رب  دوخ  نماد  هدز  لادوگ  يوس  رگمتس 

رثا زا  لگ  هتخادنا  هک  هنیس  نآ  رب  هنیک  هرز  رگمتس  رمـش  دنز  همکچ  اب  هک  دینیبب  دیلانب و  دیزوسب و  دییایب و  رارک  ردیح  نسح و  و 
رجنخ ز هک  دیناسرب  لتقم  هب  شیوخ  لسر  جوف  کلم  لیخ  الا  مالسا  ربمغیپ  هسوب 
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هراوف هدز  نوخ  ادخ  هب  انیسح  ياو  نیسح  ياو  يا  هلان  دسر  لادوگ  بناج  زا  مد  هب  مد  هدش  هچ  ایادخ  دیناتسب  رگمتـس  رمـش  فک 
يور هب  شیور  رجنح  زا  دکچ  شنوخ  ربمغیپ و  هب  تسا  هیبش  هک  ار  يرـس  تسا  هتفرگ  تسد  رـس  هب  لتاق  هراپ و  دص  رجنح  نآ  زا 

.ار احض  سمش و  همه  هزین  رس  دندید  رشحم و  هعقاو  نایع  هدیدرگ  رهاوخ و  يوس  هب  شمشچ  ردام و 

----------

هیقر ترضح 

هدیمرآ دیشروخ  نم  نماد  هب  بشما 

هدیمرآ دیشروخ  نم  نماد  هب  بشما 

هدیمد ما  هبلک  رد  اه  نامسآ  هام  ای 

تساباب مرگ  شوغآ  شیاج  هشیمه  رتخد 

هدیدن ردپ  سأر  رتخد  تسد  يور  سک 

ناشف لگ  کشا ، زا  مریگ  غارچ  لد ، زا 

هدیسر هرز  اباب  مزیر  کشم  فلز ، زا 

مدرب قارف  راب  ناگرزب  نوچ  هک  سب  زا 

هدیمخ مدق  ورس  یلاسدرُخ  نس  رد 

رس يدز  ام  هب  رس  اب  بشما  هک  دش  هچ  اباب 

؟ هدیپط نوخ  كاخ و  رد  هطقن  مادک  تمسج 

تسا دوبک  نم  يور  مه  تسا ، هایس  نم  فتک  مه 

هدیرد نم  شوگ  مه  هتسکش ، نم  قرف  مه 

هتشذگ رسز  مهآ  هتسشن  لد  هب  مغاد 

هدیکچ خر  هب  مکشا  هدنام  هارب  ممشچ 

هدنام هارز  میاپ  متفر  هدایپ  سب  زا 
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هدیرپ خرز  گنر  متفخ  هنسرگ  سب  زا 

نم ةدید  کشا  زا  نک  یگنشت  عفر  وت 

هدیرب رجنح  زا  مناتس  یم  هسوب  نم 

مخزلُگ شقن  هتفرگب  هّمع  ياه  تشگنا 

هدیشک نم  ياپ  زا  راخ ، هتسشن و  سب  زا 

رد هنابش  دور  ممسج 
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هنایفخم كاخ 

هدیهش نم  نفد  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهزز دروآ  دای 

( مثیم  ) تیب تیب  رب  مداد  شومخ و  متفخ 

هدینشان زار  دص  هتفگن  تنحم  دص 

----------

ما هتفرگ  ناریو  هب  سنا  وت  اب  هک  بشما 

ما هتفرگ  ناریو  هب  سنا  وت  اب  هک  بشما 

ما هتفرگ  ناتسلگ  ياج  هب  ار  هناریو 

ار وت  نم  تسا و  ردق  كرابم  بش  بشما 

ما هتفرگ  نآرق  وچ  شیوخ  تسد  يور  رب 

یگنسرگ رجا  یماک و  هنشت  شاداپ 

ما هتفرگ  ناشطع  بل  زک  تسیا  هسوب  لگ 

ما هدیود  ارحص  هب  هنهرباپ  هک  سب  زا 

ما هتفرگ  نالیغم  راخز  لگ  غاب  کی 

تس یهت  ما  هرفس  ملجخ  ما  ینابزیم  زا 

ما هتفرگ  نامهم  مدقمز  ناج  تسین  نان 

ور تفرگ  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلعز شرداچ  هب  ارهز 

ما هتفرگ  ناشیرپ  يوم  هب  ور  وت  زا  نم 

اون زا  مداتفا  منیسح و  لبلب  نم 

ما هتفرگ  ناریو  هب  هنایشآ  دغج ، نوچ 
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دنرب یم  هیده  لگ  ۀخاش  هدیدغاد  رب 

ما هتفرگ  ناماد  هب  وت  ِرس  لگ ، ياج  نم 

نم هک  الب  جومز  فوخ  رادم  مثیم ) )

ما هتفرگ  نافوط  نماد  هب  ار  وت  تسد 

----------

نم تداهش  بش  غارچ  يا 

نم تداهش  بش  غارچ  يا 

نم تدابع  وت  ياشامت  يا 

يا هدمآ  بل  رب  زاب  نم ! ناج 

يا هدمآ  بش  ارچ  اباتفآ !

نم هتسکش ي  لد  دیما  يا 

نم هتسخ ي  نورد  ياود  يا 

يدروآ هراپ  هراپ  يولگ 

يدروآ هراوشوگ  ضوع 

تسوت بت  شتآ  مرُه  مسفن 

؟ تسوت بل  يور  رب  هک  بوچ  ياج 

درک مبآ  هرطق  هرطق  تهگن 

درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

؟ هدز گنچ  هّیقر  بلق  هب  هک 

؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  هک 
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رگا تلتاق  زا  یلیس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4282 

http://www.ghaemiyeh.com


مدروخ

مدرب یکدوک  هب  ردام  ثرا 

دندرزآ هنایزات  زا  منت 

دندرب ارم  یکاخ  رداچ 

دیدرگ نایع  مخر  باتفآ 

دیدرگ ناهن  میور  ششوپ  ود  رد 

دش مباجح  خر  هب  یلیس  ربا 

دش مباقن  مرس  قرف  نوخ 

دنتسپ تّورم و  یب  نایماش 

دنتسب نامسیر  هب  ار  رفن  هد 

دندرب یم  باتش  اب  ار  همه 

دندرب یم  بارش  مزب  يوس 

مدوب همه  زا  رتکچوک  هک  نم 

مدومیپ هتسب  تسد  اب  هار 

داتفا یم  هرامش  رد  مسفن 

داتفا یم  هرارش  مدوجو  رد 

مدروخ نیمز  هر  نیب  اهراب 

مدرم یم  دوبن  رگ  ما  هّمع 

دش یم  رو  هلمح  مصخ  نم  هب  ات 

دش یم  رپس  دمآ و  یم  هّمع 
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دش همه  عفادم  هّمع  هک  سب 

دش همطاف  هیبش  رس  ات  ياپ 

----------

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا 

تیالو هناگی ي  ّرُد  يا 

تیالو هناخ ي  هبوبحم ي 

هبارخ رد  نیسح  جنگ  يا 

هبانا هیرگ و  هب  هتسویپ 

هنیس رورس  ار  همطاف  يا 

هنیدم رد  هلاس  هس  يارهز 

تهاگن هیاس ي  هب  دیشروخ 

تهاگیاج نیسح  شوغآ 

وناب گرزب  رغِص  ّنس  رد 

وناز تاپ  شیپ  هدز  تمصع 

نینیسح رثوک  هروس ي  وت 

ینیسح ردام  هنییآ ي 

مالسا ریما  ارُسا  نیب 

مالسا ریفس  ردپ  يوس  زا 

تتونق همطاف  روآدای 

تتوکس رد  نیسح  دایرف 
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تیادخ ادخ  ادخ  دایرف 

تیادص یب  کشاز  هدیشوج 

تسباپ وت  ّتبحم  هب  اه  لد 

تسد رس  رب  نیسح  نآرق 

تندب كزان 
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هناشن زا  رپ 

هنایزات مرگ  هسوب ي  زا 

گنس تبرضز  ترس  نوخ  زا 

گنر هدش  تّدقم  يوسیگ 

ییالبرک تشهب  رطع  وت 

ییالو هبعک ي  یماش و  رد 

یتیب لها  دوبن  دوب و  وت 

یتیب لها  دوبک  سای  وت 

هفیحص ار  نیسح  وت  يور 

هفیقس یلیسز  هدرزآ 

كاپ لگ  يا  تخیر  وت  قرف  رب 

كاشاخ راخ و  گنس و  رتسکاخ و 

تهار غارچ  ومع  سأر  يا 

تهاگن ین  زارفز  هدرک 

هدیمرآ كاخ  هب  هام  يا 

هدیمد تا  هراتس  زیخرب 

دمآ ربلد  هک  اشگب  یمشچ 

دمآ رس  اب  رای ، هک  زیخرب 

نیب قح  يور  نیسح ، مشچ  يا 

نیب قبط  نماد  هب  دیشروخ 
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بشما رای  يور  ندید  رب 

بشما رانک  نزب  شوپ  ور 

هدیسر رس  هب  تمغ  نارود 

هدیسر رفس  زا  تا  هتشگ  مگ 

تسا نیا  تنابغاب  وهلال  وت 

تسا نیا  تنامسآ  یهام و  وت 

اروشاع زور  رهظ  هک  تسا  نیا 

رود کمک  مک  وت  زا  دش  هیرگ  اب 

داد یم  بات  وت  رب  هک  تسا  نیا 

داد یم  بآ  هدید  ود  گشا  زا 

درد زا  رپ  یلد  اب  هک  تسا  نیا 

درک ار  وت  شرافس  هّمع  رب 

يدید بوچ  ریز  هک  تسا  نیا 

يدینش وا  ناهدز  نآرق 

ریگ شرب  رد  تسوت  یتسه  نیا 

ریگ شرونا  يورز  هسوب  لگ 

تیوس هب  دوخ  مشچ  ود  هدوشگب 

تیوس هب  دنک  هگن  هیرگ  اب 

مراد هنیدم  لگ  غاد  نم 

نورد هب  شتآ 
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مراد هنیس 

مدرک هلانز  يررش  ار  ناج 

مدرک هلاس  هس  مرح  ار  لد 

مشوپ هایس  وا  متام  رد 

مشوگ هب  وا  يادص  هدیچیپ 

هدید غاد  میتی  لفط  نآ 

هدیرب نتز  رس  هب  دیوگ 

! هدرک عولط  رحس  رهم  ياک 

هدرک عوضخ  تخر  شیپ  هم 

تزاب مین  مشچ  ود  نابرق 

تزادگ ناج  گشا  یشوماخ و 

تشک ارم  تا  هدید  ود  کشا  نیا 

تشک ارم  تا  هدیرب  ياه  گر 

ناج ردپ  يدمآ  رفس  زا  بش 

ناج ردپ  يدمآ  رحس  تقو 

هراوشوگ ياج  هب  هدیدرگ 

هراپ هراپ  قلح  وت  تاغوس 

؟ هدیشک نوخ  هب  ار  وت  مسج  یک 

هدیرب ار  تولگ  ياه  گر 

دنتسخ بوچز  تبل  هک  مریگ 
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دنتسکش ارچ  ار  وت  نادند 

يراد کشخ  ماک  رت و  مشچ 

يراد کشُم  رونت  كاخ  زا 

نم رب  ياو  گندخ ، نآرق و 

نم رب  ياو  گنس  یناشیپ و 

میومع وت و  زا  هدز  تلجخ 

میوگن نخس  رگد  بآ ، زا 

بش یهایس  نآ  رد  هّصقلا 

بنیز دوب  هّیقر  دوب و  رس 

داد ناشن  دوخ  يافو  هّمع  رب 

داد ناج  داهن و  هش  بل  رب  بل 

دش نمجنا  غارچ  شوماخ 

دش نفک  شا  هنهک  نهاریپ 

----------

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا 

تسا هلان  هآ و  کشا و  زوس و  طیحم  اج  نیا 

تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز  اج  نیا 

دنراد هدرمژپ  یلگ  اه  یقشمد  اج  نیا 

دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لگ  ریز  رد 

هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اج  نیا 
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هدیرب ياه  گرز  هتفرگب  هسوبلگ 

تسا هنیدم  ياه  لگ  هتسد  تشهب  اج  نیا 

تسا هنیکس  موثلک و  هاگتدابع  اج  نیا 

تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اج  نیا 

تسا مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  هاگتدابع  اج  نیا 

بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچز  اج  نیا 

بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اج  نیا 

هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اج  نیا 

هتفخ ماش  یب  يرتخد  هلاس  هس  اج  نیا 

هّیقر رادیب  هتفخن  اج  يا 

هیقر رادید  هب  دمآ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح اج  نیا 

دز قرو  نارجه  رتفد  رب  اضق  اج  يا 

دز قبط  زا  وس  کی  هدرپ  هّیقر  اج  نیا 

دندیسر مه  لاصو  رب  قشاع  ود  اج  نیا 

دندیکم یم  ار  رگدکی  کشخ  ياه  بل 

هدرک زاب  رپ  همطاف  يامه  اج  نیا 

هدرک زاورپ  سفق  زا  رتوبک  اج  نیا 

تخیر یم  كالفا  نماد  زا  رارش  اج  نیا 

تخیر یم  كاخ  هّیقر  مادنا  رب  بنیز 

اج نیا  هتفخ  کچوک  يارهز  ناتسود ، يا 
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اج نیا  هتفخ  کچوک  ياربک  بنیز  کی 

هدید هک  لگ  غاب  هناریو  ۀشوگ  رد 

هدید هک  لبلب  اهدغج  هاگباوخ  رد 

دیئوبب ار  یلین  يور  تمصع  لآ  يا 

دیئوشب ار  یلیس  ياج  بنیز  کشا  اب 

دیزیرب لبلب  تبرغ  رب  رگج  نوخ 

دیزیرب لگ  شرازم  رب  لد  ةراپ  زا 

هنارت ضغب  ناتیاه  لد  رب  هدنام  يا 

؟ هنایزات ریز  هب  ار  لبلب  هدید  یک 

اج نیا  تسا  یئاهنت  کشا  درد و  دایرف و 

اج نیا  تسا  یئاشامت  هدادلد ، ود  لصو 
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شرانک رد  لگ  هداتفا و  كاخب  لبلب 

شرای لصو  رب  دسر  دیاب  نینچنیا  رای 

دزوسب مثیم )  ) لد مغ  نیا  زا  رشح ، ات 

دزوسب مدآ  ملاع و  مثیم  هن  اهنت 

----------

تسا هلان  هآ و  گشا و  زوس و  طیحم  اجنیا 

تسا هلان  هآ و  گشا و  زوس و  طیحم  اجنیا 

تسا هلاس  هس  يارهز  هاگترایز  اجنیا 

دنراد هدرمژپ  یلگ  اه  یقشمد  اجنیا 

دنراد هدروخ  یلیس  نامهم  لِگ  ریز  رد 

هدیشک نارجه  یکدوک  بش  لد  اجنیا 

هدیرب ياهگر  هتفرگب ز  هسوبلگ 

تسا هنیدم  ياهلگ  هتسد  تشهب  اجنیا 

تسا هنیکس  موثلک و  هاگتدابع  اجنیا 

تسا نیما  لیربج  هاگترایز  اجنیا 

تسا نیدباعلا  نیز  هاگتدابع  اجنیا 

بنیز هدناشفا  بالگ  دوخ  مشچ  اجنیا ز 

بنیز هدناوخ  هتسشن  بش  زامن  اجنیا 

هتفهن يدرد  بجو  ره  شکاخ  هب  اجنیا 

هتفخ ماش  یب  يرتخد  هلاس  هس  اجنیا 
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دز قرو  نارجه  رتفد  رب  اضق  اجنیا 

دز قبط  زا  وسکی  هدرپ  هّیقر  اجنیا 

دندیسر مه  لاصو  رب  قشاع  ود  اجنیا 

دندیکم یم  ار  رگیدکی  کشخ  ياهبل 

هدرک زاب  رپ  همطاف  يامه  اجنیا 

هدرک زاورپ  سفق  زا  رتوبک  اجنیا 

تخیر یم  كالفا  نماد  زا  رارش  اجنیا 

تخیر یم  كاخ  هّیقر  مادنا  رب  بنیز 

اجنیا هتفخ  کچوک  يارهز  ناتسود  يا 

اجنیا هتفخ  کچوک  ياربک  بنیز  کی 

هدید هک  لگ  غاب  هناریو  هشوگ  رد 

هدید هک  لبلب  اهدغج  هاگباوخ  رد 

دیئوشب ار  یلین  يور  تمصع  لآ  يا 

دیئوشب ار  یلیس  ياج  بنیز  گشا  اب 

دیزیرب لبلب  تبرغ  رب  رگج  نوخ 

لد ةراپ  زا 
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دیزیرب لگ  شرازم  رب 

هنارت ضغب  ناتیاهلد  رب  هدنام  يا 

هنایزات ریز  هب  ار  لبلب  هدید  یک 

اجنیا تسا  یئاهنت  گشا  درد و  دایرف و 

اجنیا تسا  یئاشامت  هدادلد  ود  لصو 

شرانک رد  لگ  هداتفا و  كاخب  لبلب 

شرای لصو  رب  دسر  دیاب  نینچنیا  رای 

دزوسب مثیم »  » لد مغ  نیا  زا  رشح  ات 

دزوسب مدآ  ملاع و  مثیم  هن  اهنت 

----------

تسادخ کچوک  همطاف  رازم  اجنیا 

تسادخ کچوک  همطاف  رازم  اجنیا 

تسادتبا زبسرس  نشلگ  يا ز  هناحیر 

نیمز رد  هللا  هکئالم  هبعک  کی 

تسامس رد  رون  هکرابم  هروس  کی 

شیوخ يومع  نوچمه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب 

تساجتلا يور  شرد  هب  ار  قلخ  هتسویپ 

ماش رهش  رادملع  تسا  یکدوک  نس  رد 

تسالبرک رادملع  هک  دوخ  يومع  نوچمه 

نیمز رد  تسا  یهام  هبارخ و  رد  تسا  یجنگ 
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تسام بلق  هب  يروط  تملظ و  نیب  تسا  يرون 

یکدوک هب  ارهز  لئاضف  هعومجم 

تسادخ هبوبحم  تراسا و  هموظنم 

نیسح تبرت  دَوب  هک  شا  هبارخ  كاخ 

تساود اهدرد  همه  هب  البرک  كاخ  نوچ 

تیب لها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 

تساه هزین  ِبعک  ِرثا  زا  شا  یحو  تایآ 

شا هتسخ  ياه  سفن  مامت  ادخ  رکذ 

تسادص یب  دایرف  هرارش  مدق  ات  رس 

شادف مردام  ردپ و  نت  ناج و  هن  اهنت 

تسایربک سومان  رتخد  هنادزان  نیا 

ْنیبنیز ارهز و  هدیهش  رگنس  مه 

تساضترم بلق  نسح ، نیسح و  هنییآ 

دننام

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4295 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح نامیالوم  هبق  تحت 

تساور ناتسآ  نیا  رد  سنا  نج و  تاجاح 

تسیا هلال  تسد  رس  هب  ار  هنادزان  ره 

تسادج ندب  زا  ِرس  تسد ، يور  هب  ار  وا 

تفر كاخ  ریز  بش  همطاف  وچ  ارچ  یناد 

تسافطصم ِتخد  ِمغ  هلاس  هس  نیا  ثاریم 

 نیسح زا  تسا  یهام  ةراپ  هراپ ، هام  نیا 

تس « یحضلاو سمشلا  و   » ِكرابم هروس  نیا 

تسا جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 

تساشگ هرگ  شتسد  هک  رایب  وا  رب  لکشم 

رس هب  ات  ياپ  یبن ، لآ  دوبک  سای 

تساپ هب  ات  قرف  زا  همطاف  راد  هنییآ 

وید تسد  ياج  شخر  هب  هتشرف و  کی  وا 

تسارس شا  هناریو  هشوگ  هک  کلم  کی  ای 

: لاؤس نیا  دوخ  زا  بش  لد  بل ، ریز  درک  یم 

؟ تساجک ومع  وک ؟ نم  ردارب  دش ؟ هچ  اباب 

نیسح رتخد  نیا  کچوک  ربق  فارطا 

تساعد نیرتهب  رصب  کشا  نورد ، زوس 

ناج داد  هنابیرغ  هبارخ  رد  هکنآ  اب 

تسازع ِلفحم  شمغ  دای  هب  ادخ  کلم 
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دنا هتشون  شرازم  گنس  يور  کشا ، اب 

تساطخ ندز  یلیس  هتخوس  سای  گرب  رب 

----------

تسا ربمیپ  تخد  رثوک  رازم  اجنیا 

تسا ربمیپ  تخد  رثوک  رازم  اجنیا 

؟ تسا رگید  يارهز  سدقم  تبرت  ای 

شرئاز هک  نکوا  کچوک  میرح  فوط 

تسا ربارب  کیرش و  نیسح ، رئاز  اب 

دارم اه  هلاس  لهچ  رهب  هلاسراچ  نیا 

تسا ردام  قلخ ، رب  هک  تسیا  همیتی  نآ  نیا 

غاد يور  غاد  شرگج  رب  هدید  غاد  نیا 

هنادزان نیا 
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تسا رپرپ  ياه  لگ  ثراو 

نیبنیز تسا و  نیسح  تسد  يور  نآرق 

تسا ربکا  سابع و  ۀنیس  يور  هب  شیاج 

اشگ هرگ  ملاع  همه  زا  هتسب  تسد  اب 

تسا ربهر  قلخ ، همه  هب  شا  هتسخ  ياپ  اب 

نیسح بشره  هگ  هسوب  دوبک ، يور 

تسا ردارب  تایح  بآ  کشخ ، ياه  بل 

دیهش ره  ماغیپ  لماح  هدید  کشا  اب 

تسا رشحم  يادرف  ۀعیفش  مک  نس  اب 

تفگن یکی  نمشد  ۀنایزات  ریز  رد 

تسا ربمیپ  بلق  ةراپ  هنادزان  نیا 

ندب رب  شیریسا  هایس  نهاریپ 

تسا رهطا  يارهز  رداچ  راد  هنییآ 

الب البرک  کی  هلاس و  هس  رتخد  کی 

تسا رواب  قوف  وا  ةرامش  یب  ياه  مغ 

قشمد رد  تسا  نیسح  باب  هنادزان  نیا 

تسا رد  نیا  رب  شدیما  مشچ  هشیمه  « مثیم »

----------

درک هناخ  مبلق  هب  مغ  دغج  زاب 

درک هناخ  مبلق  هب  مغ  دغج  زاب 
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درک هناریو  زا  دای  مناج  غرم 

تشهب رازلگ  ياه  لگ  رب  داد 

تشونرس تسد  هناریو  رد  ياج 

يرتخد ناریسا  عمج  رد  دوب 

يرتخا ار  تفرعم  نامسآ 

نیمز نآ  تمصع  لآ  مودق  زا 

نیما لیربج  هاگترایز  دش 

يرتخد ناریسا  عمج  رد  دوب 

يرهوگ ار  لسر  متخ  رثوک 

هدش رپرپ  لگ  دننام  يا  هچنغ 

هدش رفولین  هک  یسای  ۀخاش 

اشگلد یهام  هدوآدرگ ، يور 

اشگ لگشم  شا  هتسب  ياه  تسد 

همه تاجاح  باب  هن  یکدوک 

همطاف هنیدم  کی  هن  يرتخد 

دوپ رات و  ار  نامسآ  وا  يوسیگ 

دوبک نوگلگ و  درز و  وا  تروص 

دوب ریسفت  ار  دیحوت  شنماد 

دوب ریهطت  ۀیآ  لثم  كاپ ،
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هتخیر مه  رد  يوسیگ  مخ  زا 

هتخیر ملاع  قرف  رب  مغ  درگ 

تشاد سای  نوچ  یتروص  هنیدم  رد 

تشاد سابع  ۀناش  يور  هب  اج 

تیب لها  يامن  ارهز  لگ  خر 

تیبلها ياه  هسوبلگ  رد  هسوب  قرغ 

لجخ شنیریش  ياه  بل  زا  رکش 

لجخ شنینوخ  يوسیگ  زا  هناش 

بارخ ماش  رد  هداد  شناگدید 

بآ کشا ، اب  ار  یحو  ياه  هلال 

هتخوس بش  ره  باب  قارف  رد 

هتخوس بنیز  لثم  هللا  هللا 

دندز شگنس  لدگنس  نایماش 

دندز شگنچ  نابز  مخز  زا  لد  رب 

دوب باوخ  ملاع  رادیب و  وا  هک  بش 

دوب باب  راظتنا  رد  فک  هب  ناج 

بارخ ماش  ۀشوگ  بش  کی  تفخ 

باوخ هب  دنیب  ار  شیوخ  هام  هکلب 

نهد رب  تریح  تشگنا  نامسآ 

نخس نیریش  نیا  باوخ  هتفر  هچ  زک 
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تسین هآ  ناغف و  زج  قشاع  راک 

تسین هار  قشاع  مشچ  رد  ار  باوخ 

باوخ هب  ار  دوخ  هدزواک  نآ  زا  لفاغ 

باب يور  دنیب  باوخ  رد  رگم  ات 

دوب رادید  بلاط  رس  ات  ياپ 

دوب رادیب  شلد  باوخ و  شا  هدید 

هدمآ رادیب  تخب  شباوخ  دید 

هدمآ رادلد  هناریو  هشوگ 

تشاذگ ور  اباب  نینوخ  يور  رب 

تشاذگ وا  دوبک  ياه  بل  هب  بل 

نهد زا  رهوگ  هدید ، زا  رُد  تخیر 

نخس مرگ  رس  دیدرگ  ردپ  اب 

يدز رس  ناریو  هب  بشما  ردپ  ياک 

يدز رس  نامیتی  رب  اباب  ناج 

راظتنا ياه  هظحل  زا  ياو  ياو 

رت تخس 
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راضتحا زا  راظتنا  دوب 

دید تساوخ ، نیریش  باوخ  رد  ار  هچنآ 

دینش اه  خساپ  تفگ و  اه  لد  درد 

؟ مرس رب  دمآ  هچ  یناد  ردپ  يا 

مرتخد مدوب  وت  اب  ین  رس  نم 

يا هدرک  مبآ  شیوخ  رجنحز  وت 

! يا هدرک  مبابک  دوخ  کشاز  وت 

! یتخادنا هاگن  نم  رب  ینز  وت 

! یتخانشن یلو  يدید  ارم  وت 

! يا هدوب  ام  یب  هک  يدوب  اجک  وت 

! يا هدولآ  كاخ  هنوگنیا  ارچ  وت 

؟ يا هتشگرب  تربکا  یب  ارچ  وت 

؟ يا هتشگ  رپرپ  هلال  نوچ  ارچ  وت 

؟ دوب هناخمغ  نم  رهب  ایند  وت  یب 

؟ دوب هناریو  ام  رادید  ةدعو 

؟ هدش نوچ  ام  اب  هک  یسرپ  یم  چیه 

هدش نوخ  مبلق  هک  یناد  یم  چیه 

وگب رغصا  یلع  زا  میارب  وت 

وگب رهاوخ  ۀمع و  زا  نم  هب  وت 

البرک ردنا  مدرک  مگ  ار  وت  نم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4302 

http://www.ghaemiyeh.com


الط تشط  زا  مدید  یم  ار  وت  نم 

مرب رد  مریگ  حور  نوچ  ار  وت  نم 

مرب یم  ترمه  هب  بشما  ار  وت  نم 

دوب هدرم  تلاس  دروخ  لفط  شاک 

دوب هدرب  هرمه  هب  تیاباب  شاک 

ما هدرک  تیادص  لزنم  لهچ  نم 

ما هدرک  تیاعد  ین  كون  هب  نم 

دونش تفگ و  نآ  نیب  رد  ناهگان 

دوشگرب نیریش  يایور  نآ  زا  مشچ 

شا هناریو  بش و  تسا و  ماش  دید 

شا هناورپ  لگ و  عمش و  مگ ، تشگ 

درک زاورپ  سفن  ره  رد  وا  حور 

درک زاوآ  سفق  رد  ار  نابغاب 
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تیبلها غارچ  شزوس  اب  تشگ 

تیبلها غاد  هرابکیدش  هزات 

راب دندرک  اپ  هب  اروشاع  روش 

زاب دندرک  الب  برک و  ار  ماش 

دندز یم  یلین  راسخر  رب  همطل 

دندز یم  یلیس  زاب  یلیس  ياج 

شورخ شوج و  زا  یئایرد  دش  ماش 

شوه هب  دمآ  تسم ، تسپ  دیزی  ات 

دش هنادرد  نآ  يایؤر  زا  فقاو 

دش هناوید  رتشیب  دوب و  تسم 

قرو شرمع  فحصم  رب  دنز  ات 

قبط رد  ار  رس  دیراذگب  تفگ 

درگنب ار  شلگ  ات  اج  نیا  لبلب 

درپ یم  نت  زا  شحور  لگ  هرمه 

----------

هیقور ترضح  لیوطرحب 

لّوا دنب 

رازلگ لگ  تماما ، لخن  رمث  تمارک ، يایرد  رُد  نم  متسیک 

رادیب قشاع  رحس  هب  ات  بش  همه  منیسح ، رادلد  لد و  منیسح ،

مهپس منیسح ، رادیرخ  هتسویپ  فک و  رب  ناج  رس و  منیسح ،
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تراسا لصا  دنس  منیسح ، رادملع  ماش  رد  هلان و  ملع  کشا و 

هک هدنمزر  كدوک  نآ  منم  منیسح ، راموط  هب  هدیشخرد  هک 

هناگی هناریو  نماد  رد  هک  جنگ  نآ  منم  منیسح ، رای  ارسا  نیب 

لثم الب  ماش  رد  متاداس و  همع  ادخ  هب  منیسح ، راوهش  رُد 

.ار ادهش  ماما  هجو  ما  هنیآ  مدق  هب  ات  رس  متاجاح و  هلبق  ومع 

مّود دنب 

هب دش ، ادج  همولظم  نم  زا  ردپ  همیخ  رد  هک  روشاع  زور 

الب برک و  هکرعم  يوس  هب  ور  ناشف  کشا  دز و  هسوب  مخر 

هر هب  دش ، ادخ  میدقت  همه  شکاپ  نت  ناج و  رس و  دش ،

تسود
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نوچ دش و  نمشد  رکشل  زا  رپ  هللا  مرح  دش ، ادف 

يور هب  هدایپ  ياپ  اب  هنشت و  میولگ  مدیرپ ، لاب  یب  ریاط 

مدیشک هآ  رگج  دیشک و ز  هلعش  منهریپ  زا  ررش  مدیود ، راخ 

هب دز ، مرمک  رب  نانس  بعک  اب  تخات و  میوس  هب  يراوس  هک 

.ار ادخ  هتسخ  لد  مدناوخ ز  مدروخ و  نیمز 

مّوس دنب 

رفس هفوک  يوس  هب  ادرف  همیخ و  يوس  درب ، ارم  همع  دش و  بش 

اهالب هچ  هر  طسو  رد  مدمآ و  الب  ماش  يوس  هفوک  زا  مدرک و 

ملغب ارهز  مدروخ و  نیمز  هقان  يور  بش ز  کی  دمآ و  مرس  هب 

یهآ هلعش  ملد  هب  تمصع  يوناب  نآ  نماد  يور  دوب  مرس  درک و 

هب یهانگ  هچ  مرج و  هچ  هب  منادن  یهایس و  تشگ  نایع  هک 

ترضح لغب  رد  بش  لد  دز ، مکمن  شنابز  مخز  رگج  تاحارج 

هلفاق يوس  هب  هدایپ  تسب و  ارم  تسد  نآ  زا  سپ  دز ، مکتک  ارهز 

گنس رتسکاخ و  فک و  ماش و  هزاورد  مغ  میوگن  هک  رتهب  هچ  دروآ ،

.ار افج  لها  متس  ماب و  بل 

مراهچ دنب 

هشوگ نیمه  هک  دش  ام  لحاس  الب  جوم  لد و  هب  نوخ  بش  همه 

، مدیشک هچ  مدید ، هچ  هک  میوگب  هچ  دش ، ام  لزنم  ارس  هناریو 

هک اه  نابز  مخز  نآ  زا  سپ  مدیرپ ، باوخ  زا  مد  هب  مد  بش  همه 

، مدید همطاف  رسپ  لامج  باوخ  رد  هک  دوب  یبش  هچ  مدینش ،
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، مدیرپ مسج  سفق  زا  حور  ریاط  یکی  وچ 
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رود مدز  هسوب  شبل  هب 

شبل يور  مبل  ود  مدیرد ، هماج  نت  هب  قوش  زا  متشگ و  شرس 

شتآ مدز  مدیرپ ، باوخ  زا  بش  همین  نآ  رد  هاگان  هک  دوب 

.ار ارُسا  مامت  بلق  مرگج  رارش  ز 

مجنپ دنب 

، ناج هب  زوس  لد ، هب  هآ  رگج و  رد  نوخ  هدید و  رد  کشا 

مردپ همع  هک  داد  مدز  دایرف ، هلعش  زا  رپ  هنیس  بل ، هب  هلان 

دش هچ  وک ؟ مرس  دوب ، وا  نماد  يور  هک  سک  نآ  وگب  وک ؟

هب ناسحا  هر  زا  دیشک  نازحا و  هبلک  نیا  رد  دیبات  هک  هام  نآ 

هماج نت  هب  دندیشک و  هآ  نم  هلان  زا  همه  شزاون  تسد  مرس 

نایع دیشروخ  تروص  نآ  رد  هک  ار  یقبط  هگان  هک  دندیرد 

نامه دوب ، مردپ  رینم  سأر  نآ  رد  هک  مشیپ  هب  دنداهن  دوب 

بل هب  دوب و  رصب  هب  شکشرس  دوب ، مرمق  صرق  هدشمگ 

.ار ادخ  رکذ  یمه  تشاد 

مشش دنب 

نوخ زا  خر  دوب  يرس  هدنخرف  هچ  دوب ، يرمق  نازورف  هچ 

کشخ و بل  گنس ، یکی  ياج  وا  یناشیپ  هب  گنر ، نیبج 

یناشیرپ هب  کشا و  هب  بوچ  رثا  زا  دوبک  دوب  وا  هدروخ  كرت 

شیور هب  ریشمش  هزین و  رثا  مدید  مدرک و  هگن  هک  شیوم 

شهگن شیولگ  ياه  گر  هب  هسوب  مدز  هیرگ  اب  مدرک و  شلغب 
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ملد زیزع  تفگ  نم  هب  دوب  تکرح  رد  شبل  ود  مدید  مدرک و 

رب ترصب  کشا  هلعش ز  نزم  ناشفیم و  کشا  خر  هب  ردقنیا 
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مدینش ز زار  نیا  ردپ  زا  مربب ، مه  ار  وت  هک  ات  ما  هدمآ  مرگج ،

متفر نانج  يوس  نانکزاورپ  متفگ و  اتبا » ای   » کی هتخوس  لد 

.ار اقل  هدنخرف  ِربکا  یلع  سابع و  ومع  مدید  و 

متفه دنب 

هب قلخ  همه  تاجاح ، هبعک  نم  ِتبرت  دَوب  ماش  رد  لاح 

تبرت زا  سپ  تساجنیا ، هک  دییایب  تاجانم  مرگ  ممرح  درگ 

کشا نم  کچوک  مرح  رانک  هب  انامه  تاداس ، همع  مرح  بنیز 

مردپ ناج  هب  دیناوخب  هضور  ما ، هدش  یلین  خر  دای  هب  دیناشف ،

ردام ممک  نس  اب  هک  دینادب  دیدرگب و  همولظم  نم  رازم  رود 

تمایق يادرف  هب  هک  ایند  ملاع  نیا  رد  هن  میامش ، راوخمغ 

، میامش رابرهگ  مشچ  ینشور  اج  همه  میامش ، رای  مردپ  روضح  هب 

امش تسد  اج  همه  مریگ  هک  کشا  ممغ  ز  مثیم »  » وچ دیزیر  همه 

----------

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب 

هدیمخ لاهن  مدق  ورس  هدش  یکدوک  هب 

هدیفس حبص  ماش  رهش  رد  هدز  میوسیگ  ز 

نآرق وت  كاپ  سأر  لحر و  نم  نماد  تسا  هدش 

هدیچ هلال  هتفکش  متسد  رس  رب  هک  ای  و 

رتخد نماد  هب  ردپ  كاپ  رس  یکدوک  هب 

هدینشن یسک  مدید و  نم  هک  تسا  یتبیصم 
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فراعت مینک  لگ  هتسد  مه  هب  هک  دوب  اور 

هدید ود  کشا  تسارم  نیبج و  نوخ  تسار  وت 

دریذپن اود  ترس  مخز  هک  وت  رب  مالس 

هدیکچ هدید  تلد ز  نوخ  هک  وت  رب  دورد 

هدیکشخ ز بل  رب  دورد 
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تدوبک بوچ 

هدیرب هدیرب  رجنح  نیا  وت و  رب  مالس 

اباب وت  هیبش  موش  ات  منک  هچ  وگب  وگب 

هدیرپ گنر  تسارم  نوگلگ  هرهچ  تسار  وت 

ررکم هک  وت  ناهد  اجک و  هزین  راشف 

هدیکم هراوهاگ  هب  ار  لسر  متخ  نابز 

متسه همطاف  هیبش  هدینش  هک  نآ  مرج  هب 

هدیشک هآ  همع  یلیس و  هدز  ارم  ودع 

هتفکشن نم  وچ  يا  هلال  ردپ  شود  زارف 

هدیودن نم  وچ  یکدوک  متس  راخ  يور  هب 

" مثیم  " هتخوسن ررش  نیا  زا  هک  هنیس  مادک 

هدیسرن نامسآ  هب  مغ  نیا  زک  هلان  مادک 

----------

ردپ يداد ، افص  بشما  ارم  نازحالا  تیب 

ردپ يداد ، افص  بشما  ارم  نازحالا  تیب 

ردپ يداد ، افش  ار  مبلق  شیوخ  لاصو  اب 

متخوس ره  هن  بشکی  وت  نارجه  شتآ  ز 

ردپ يداد ، افو  سرد  یکدوک  رد  نم  هب  شوخ 

دوش لصاح  ام  لصو  هنیدم  رد  ات  متساوخ 

ردپ يداد ، ارس ، ناریو  هشوگ  ار  متجاح 
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نوخ هاگنابرقب  ای  یتفر  قشع  يانم  رد 

؟ ردپ يداد ، اجک  ناناج  هر  رد  ار  دوخ  ناج 

يدز رس  ناریو  هب  بشما  دوخ  نارادازع  رب 

ردپ يدادازع ، بحاص  نیا  هب  یئوکین  رجا 

ابحرم اج  متشاد  بش  ره  وت  شوغآ  رد  نم 

ردپ يداد ، اج  وت  منامادب  بشما  ار  شیوخ 

دنرگنب ملاع  لها  ات  ارم ، رب  دوخ  هرمه 

ردپ يداد ، ادخ  هار  رد  زین  ار  ترتخد 

نایعیش ناتسود و  زا  لد  دُرب  مثیم »  » مظن

وت ار  وا  مرک  زک 
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ردپ يداد ، ابرلد  عبط 

----------

دریگب ناج  مقارف  درد  نتز  یک  ات 

دریگب ناج  مقارف  درد  نتز  یک  ات 

دریگب نایاپ  نم  رمع  نک  اعد  بشما 

مسوبب ار  تیور  کشا و  زا  وضو  مریگ 

دریگب نآرق  زا  هسوب  ارهز  هک  ناسنآ 

هلاس هس  لفط  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب ناماد  يور  رب  ار  ردپ  سأر 

یتشهب غرم  کی  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب ناریو  هشوگ ي  رد  اج  دغج  نوچ 

هبارخ رد  یلفط  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب ناشطع  بل  اب  ار  ردپ  کشا 

ینابزیم کشا  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب نامهم  خر  زا  نوخ  رتسکاخ و 

یمرج هچ  اب  اباب ، ناج  يا  وگب  نم  اب 

دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 

قدصت مسر  اب  هدید  یک  وگب  نم  اب 

دریگب نان  مدرم  ارهز ز  هناحیر ي 

یمرج هچ  اب  اباب  ناج  يا  وگب  نم  اب 
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دریگب ناج  نم  زا  راب  نارازه  نمشد 

نک اعد  دوخ  مشچود  اب  يرادن  را  تسد 

دریگب نامرد  لجا  زا  نم  لد  مخز 

ییرگب ناسنآ  ممتام  رد  دزس  مثیم !

دریگب نافوط  ار  خرچ  تکشا  لیس  زک 

----------

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج 

ییابیز هدیشخب  نوخ  هب  تراسخر  مخز و  رب  نیبج 

ییاهنت کشا  اب  یلو  متسش ، تضراع  زا  رابغ 

هدروخ كرت  مبلق  هشیش  نوچ  یگنشت  زا  تبل 

ییایرد تسا  هدنام  مه  زاب  تمشچ  هک  مراد  بجع 

ممشچ رد  خرس  کشرس  شود و  رب  ربص  ياول 

ياج منک 
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ییاقس يرادملع و  وت  رب  ومع 

نامهم رس  شرف و  مفلز  هیرگ ، میاذغ  لد ، مغارچ 

ییاریذپ نیا  زا  ینامهم و  نیا  زا  هللا  یلاعت 

میوگ یم  ردقنآ  ترتخد  رب  دش  هچ  میوگ  یمن 

ییارهز هتشگ  میور  هدیدرگ ، یبنیز  ممسج  هک 

تهارمه هب  ار  دوخ  لگ  بشما  نابغاب  يا  ربب 

ییافوکش لصف  رد  هدیدرگ  نازخ  لاماپ  هک 

مروذعم کیل  ترود ، هب  مرآ  فاوط  متفگ  دوخ  هب 

ییاناوت ار  میاپ  هن  ییانیب ، تسار  ممشچ  هن 

متسد زا  تفر  ندیود  اب  میاپ  ِّییاناوت 

ییانیب هتفرگب  ما  هدید  زا  رمش  ياه  شزاون 

بنیز زا  منونمم  یلو  مدیباوخن  تنارجهز 

ییالال تفگ  یم  وت  مان  اب  مرس  يالاب  هک 

شیالوم هب  ار  وا  ادخ  دشخب  نوچ  رشح  زور  هب 

ییاشامت دشاب  ادخ  وفع  و  مثیم »  » هانگ

----------

تسا لاب  ُلاب  ِمرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ،

تسا لاب  ُلاب  ِمرگرس  محور ، فیعض و  ممسج ،

تسا لاصو  ِبش  بشما ، دش ، یط  قارف ، رود 

ار قح  لامج  مدید  ار ، قبط  متفای  ات 
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تسا لالجلاوذ  هجو  نیا  متفا ، هدجس  هب  دیاب 

؟ هبارخ رد  دیشروخ  هدید ، هک  بش ، ماگنه 

؟ تسا لاله  ای  هام ، ای  تسا  باتفآ  صرق  نیا 

دمآ مراگن  هر  زا  دمآ ، مرای  هک  نونکا 

تسا لالح  منتفر ، مه  تسا ، مارح  مندنام ، مه 

مبلق يور  هدنام  رس ، ادص و  زا  مداتفا 

تسا لامج  نیا  رب  ممشچ ، تفر و  تسد  ز  مناج ،

ةروس دننام  نم ، ۀنیس  يور  رس 
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رون

تسا لامیاپ  ِنآرق  ناروتس ، مس  زا  نت ،

لگ نوچ  دوب ، هاتوک  نم ، ۀلاس  هس  رمع 

تسا لاسرازه  مد  ره  مراظتنا ، نارود 

ار مدوخ  ِنداد  ناج  مدید ، باوخ  هب  بش ، ره 

تسا لایخ  هن  باوخ ، هن  نم ، تداهش  بشما ،

مدوب داهج  ِدرم  یلاسدرخ ، ّنس  رد 

ملادم نیرتابیز  تسا ، دوبک  تروص  نیا 

نم بل  زا  سیونب  ارهز ، ناج  هب  مثیم 

ملاح فصو  تسا  نیا  منیسح ، هتشک  نم 

----------

تسا نابرد  لییربج ، ارم  سدق  میرح 

تسا نابرد  لییربج ، ارم  سدق  میرح 

تسا ناگرزب  ۀلبق  نم  کچوک  رازم 

میور هم  رب  تس  یهایس  ربا  هچرگا 

تسا ناراب  هراتس  مرازم  هدید  کشا  ز 

هدیدرگ هیآ  هیآ  منت  هنایزات  ز 

تسا نآرق  هیبش  مکاپ  رکیپ  هک  نانچ 

دمآ مندید  رهب  ردپ  هک  یبش  نآ  زا 

تسا ناتسلگ  ما  هناریو  نماد  زونه 
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مردقلاهلیل ياناوخ  ۀفیحص  نآ  نم 

تسا ناهنپ  هشیمه  مردق  همطاف  وچمه  هک 

زونه هنرگو  مقتنم  دنک  روهظ  رگم 

تسا ناشیرپ  میوسیگ  دوب ، دوبک  مخر 

نم تبرغ  رهب  دییرگب  هرامه  الا !

تسا نایرگ  زونه  يدهم  ترضح  مشچ  هک 

دش یم  نوخ  هنایزات  رگج  نم  کشا  هب 

تسا ناملسم  كرتخد  نیا  هک  تفگن  یکی 

ارم زونه  هتشذگب و  هدص  هدراهچ 

تسا ناماد  يور  هب  اباب  ةدیرب  رس 

تسام لد  ۀلعش  ز  مثیم »  » لد ةرارش 

تسا نازورف  شتآ  نوچ  همه  وا  مظن  هک 

----------

؟ دوبن اج  هبارخ  زا  ریغ  رگم  وت  رب  مرتخد !

؟ دوبن اج  هبارخ  زا  ریغ  رگم  وت  رب  مرتخد !

دوبن ارهز  لبلب  ياج  هناریو  ۀشوگ 

يدز رس  نامیتی  ام  رب  دش  بوخ  اباب ! ناج 

دوبن ام  دای  هب  ناریو  ۀشوگ  رد  سک  چیه 

ار وت  مدیسوب  همیخ  رد  نم  هک  يزور  مرتخد !

دوبن ادیپ  تخر  دیشروخ  يور  یلیس  ربا 
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بل هب  مدرب  ار  وت  مان  اجک  ره  اباب ! ناج 

دوبن ادعا  یلیس  زج  ین ، بعک  زج  مخساپ 

؟ تفگ هچ  بنیز  ار  وت  دز  نمشد  هک  یتقو  مرتخد !

دوبن ای  اباب  دوب  ترانک  رد  ایآ  هّمع 

ار ما  هّمع  مه  ارم ، مه  اباب ! ناج 
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دندز یم 

دوبن اه  نآ  لد  رد  تّورم  محر و  يا  هّرذ 

وگم وگ  رب  ار  وت  دز  یم  ودع  یتقو  مرتخد !

؟ دوبن اج  نآ  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  داّجس  دّیس 

دوب هتسب  شیاه  تسد  اّما  دوب  اباب ! ناج 

دوبن الوم  نآ  رای  نینوخ  ریجنز  زج  هب  سک 

سفن زا  يداتفوا  اهنت  هک  بش  نآ  مرتخد !

؟ دوبن ارحص  نآ  رد  وت  اب  رگم  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز مردام 

ارم دز  یم  مه  رجز  مدیود  نم  اباب ! ناج 

دوبن هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ربمغیپ و  زا  شمرش  رگمتس  نآ 

دوب وت  رب  مهاگن  ین  زارف  زا  نم  مرتخد !

؟ دوبن ادعا  ةزین  كون  هب  تمشچ  ارچ  وت 

دوب هتسب  ار  ما  هدید  یلیس  ربا  اباب ! ناج 

دوبن اباب  زا  لفاغ  نم  لد  هظحل  کی  هنرو 

میا هداد  مثیم )  ) رعش رب  اهروشام  مرتخد !

دوبن اروشاع  دایرف  وا  ياوآ  رد  هنرو 

تفرگ مهاوخ  ار  هداتفا  نآ  تسد  اباب ! ناج 

دوبن ام  ناوخ  هیثرم  حدام و  زج  وا  هک  نآز 

تشذگ هچ  ماش  هبارخ  رد 

تشذگ هچ  ماش  هبارخ  رد 
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درک هناخ  مبلق  هب  مغ  دغج  زاب 

درک هناریو  زا  دای  مناج  غرم 

تشهب رازلگ  ياه  لگ  رب  داد 

تشونرس تسد  هناریو  رد  ياج 

يرتخد ناریسا  عمج  رد  دوب 

يرتخا ار  تفرعم  نامسآ 

نیمز نآ  تمصع  لآ  مودق  زا 

نیما لیربج  هاگترایز  دش 

يرتخد ناریسا  عمج  رد  دوب 

يرهوگ ار  لسر  متخ  رثوک 

هدش رپرپ  لگ  دننام  يا  هچنغ 

هدش رفولین  هک  یسای  ۀخاش 
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اشگلد یهام  هدوآدرگ ، يور 

اشگ لگشم  شا  هتسب  ياه  تسد 

همه تاجاح  باب  هن  یکدوک 

همطاف هنیدم  کی  هن  يرتخد 

دوپ رات و  ار  نامسآ  وا  يوسیگ 

دوبک نوگلگ و  درز و  وا  تروص 

دوب ریسفت  ار  دیحوت  شنماد 

دوب ریهطت  ۀیآ  لثم  كاپ ،

هتخیر مه  رد  يوسیگ  مخ  زا 

هتخیر ملاع  قرف  رب  مغ  درگ 

تشاد سای  نوچ  یتروص  هنیدم  رد 

تشاد سابع  ۀناش  يور  هب  اج 

تیب لها  يامن  ارهز  لگ  خر 

تیبلها ياه  هسوبلگ  رد  هسوب  قرغ 

لجخ شنیریش  ياه  بل  زا  رکش 

لجخ شنینوخ  يوسیگ  زا  هناش 

بارخ ماش  رد  هداد  شناگدید 

بآ کشا ، اب  ار  یحو  ياه  هلال 

هتخوس بش  ره  باب  قارف  رد 

هتخوس بنیز  لثم  هللا  هللا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4323 

http://www.ghaemiyeh.com


دندز شگنس  لدگنس  نایماش 

دندز شگنچ  نابز  مخز  زا  لد  رب 

دوب باوخ  ملاع  رادیب و  وا  هک  بش 

دوب باب  راظتنا  رد  فک  هب  ناج 

بارخ ماش  ۀشوگ  بش  کی  تفخ 

باوخ هب  دنیب  ار  شیوخ  هام  هکلب 

نهد رب  تریح  تشگنا  نامسآ 

نخس نیریش  نیا  باوخ  هتفر  هچ  زک 

تسین هآ  ناغف و  زج  قشاع  راک 

تسین هار  قشاع  مشچ  رد  ار  باوخ 

باوخ هب  ار  دوخ  هدزواک  نآ  زا  لفاغ 

باب يور  دنیب  باوخ  رد  رگم  ات 

دوب رادید  بلاط  رس  ات  ياپ 

دوب رادیب  شلد  باوخ و  شا  هدید 

هدمآ رادیب  تخب  شباوخ  دید 

هدمآ رادلد  هناریو  هشوگ 

نینوخ يور  رب 
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تشاذگ ور  اباب 

تشاذگ وا  دوبک  ياه  بل  هب  بل 

نهد زا  رهوگ  هدید ، زا  رُد  تخیر 

نخس مرگ  رس  دیدرگ  ردپ  اب 

يدز رس  ناریو  هب  بشما  ردپ  ياک 

يدز رس  نامیتی  رب  اباب  ناج 

راظتنا ياه  هظحل  زا  ياو  ياو 

راضتحا زا  راظتنا  دوب  رت  تخس 

دید تساوخ ، نیریش  باوخ  رد  ار  هچنآ 

دینش اه  خساپ  تفگ و  اه  لد  درد 

؟ مرس رب  دمآ  هچ  یناد  ردپ  يا 

مرتخد مدوب  وت  اب  ین  رس  نم 

يا هدرک  مبآ  شیوخ  رجنحز  وت 

! يا هدرک  مبابک  دوخ  کشاز  وت 

! یتخادنا هاگن  نم  رب  ینز  وت 

! یتخانشن یلو  يدید  ارم  وت 

! يا هدوب  ام  یب  هک  يدوب  اجک  وت 

! يا هدولآ  كاخ  هنوگنیا  ارچ  وت 

؟ يا هتشگرب  تربکا  یب  ارچ  وت 

؟ يا هتشگ  رپرپ  هلال  نوچ  ارچ  وت 
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؟ دوب هناخمغ  نم  رهب  ایند  وت  یب 

؟ دوب هناریو  ام  رادید  ةدعو 

؟ هدش نوچ  ام  اب  هک  یسرپ  یم  چیه 

هدش نوخ  مبلق  هک  یناد  یم  چیه 

وگب رغصا  یلع  زا  میارب  وت 

وگب رهاوخ  ۀمع و  زا  نم  هب  وت 

البرک ردنا  مدرک  مگ  ار  وت  نم 

الط تشط  زا  مدید  یم  ار  وت  نم 

مرب رد  مریگ  حور  نوچ  ار  وت  نم 

مرب یم  ترمه  هب  بشما  ار  وت  نم 

دوب هدرم  تلاس  دروخ  لفط  شاک 

دوب هدرب  هرمه  هب  تیاباب  شاک 

ما هدرک  تیادص  لزنم  لهچ  نم 

تیاعد ین  كون  هب  نم 
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ما هدرک 

دونش تفگ و  نآ  نیب  رد  ناهگان 

دوشگرب نیریش  يایور  نآ  زا  مشچ 

شا هناریو  بش و  تسا و  ماش  دید 

شا هناورپ  لگ و  عمش و  مگ ، تشگ 

درک زاورپ  سفن  ره  رد  وا  حور 

درک زاوآ  سفق  رد  ار  نابغاب 

تیبلها غارچ  شزوس  اب  تشگ 

تیبلها غاد  هرابکیدش  هزات 

راب دندرک  اپ  هب  اروشاع  روش 

زاب دندرک  الب  برک و  ار  ماش 

دندز یم  یلین  راسخر  رب  همطل 

دندز یم  یلیس  زاب  یلیس  ياج 

شورخ شوج و  زا  یئایرد  دش  ماش 

شوه هب  دمآ  تسم ، تسپ  دیزی  ات 

دش هنادرد  نآ  يایؤر  زا  فقاو 

دش هناوید  رتشیب  دوب و  تسم 

قرو شرمع  فحصم  رب  دنز  ات 

قبط رد  ار  رس  دیراذگب  تفگ 

درگنب ار  شلگ  ات  اج  نیا  لبلب 
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درپ یم  نت  زا  شحور  لگ  هرمه 

----------

نم کچوک  هنامیپ ي  تسا  یئاهتنا  یب  يایرد 

نم کچوک  هنامیپ ي  تسا  یئاهتنا  یب  يایرد 

نم کچوک  هناش ي  رب  ربص  کلف  کی  اب  تسا  یهوک 

ار نیمز  میوش  گشاز  شرف و  مرتسگ  دوخ  فلز  زا 

نم کچوک  هناخ ي  رد  تسا  یگرزب  نامهیم  نوچ 

زان منک  نودرگ  هام  رب  بش  لد  نیا  رد  هک  دیاب 

نم کچوک  هناشاک ي  دیشروخ  مزب  هدش  بشماک 

مدیهش باب  تفگ  یم  مدینش  ایؤر  هب  بشید 

نم کچوک  هناحیر ي  مناهیم  ییوت  ادرف 

مرود هناورپ ي  تشم  کی  مدوب  عمش  ین  يور  نم 

نم کچوک  هناورپ ي  تخوس  شرپ  لاب و  هک  مدید 
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هنابش ارهز  دننام  هنامز  روجز  رخآ 

نم کچوک  هنادرُد ي  نفد  دش  هناریو  كاخ  رد 

ما بیبط  اه  ناج  درد  رب  ما  بیرغ  یلاسدرخ  نم 

نم کچوک  هنال ي  رد  مگ  هدش  لد  ناوراک  دص 

ملاع مشچ  نم  هب  دیرگ  مثیم »  » زوسناج رعش  اب 

نم کچوک  هنامیپ ي  ار  ناهج  هدرک  تیمرس 

----------

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند 

تشادن رظن  رد  ار  وت  لالج  ارچ  ایند 

تشادن ربخ  تدنلب  ماقم  زک  سوسفا 

ین زارف  رب  ادخ  مشچ  هک  یفحصم  يا 

تشادن رب  مشچ ، تخر  ياه  هیآز  مدکی 

ماش ثیدح  رد  يولع  تبرغ  خیرات 

تشادن ربتعم  يدنس  تخر  هحفص ي  نوچ 

تکچوک ربق  دنک  هنیدم  ار  ماش  ات 

تشادن رت  بوخ  يا  همطاف  نیسح ، وت  زا 

ردپ رس  تغارچ  دوب  هک  یبش  زا  ریغ 

تشادن رحس  غارچ  وت  هبارخ ي  بش  کی 

تسا دهاش  ماش  رفس  رد  وت  مک  رمع 

تشادن رفس  مه  ادهّشلا  دّیس  وت  لثم 
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تفاکش ار  گنس  رگج  تا  هلان  هکنآ  اب 

تشادن رثا  رگمتس  مصخ  بلق  هب  تهآ 

تلد رب  هلمح  درب  تساوخ  هک  مغ  ریت  ره 

تشادن رپس  بنیز  سُدقم  هنیس ي  زج 

ماش گرزب  هلاس  هس  يا  وت  زا  ریغ 

تشادن رغِص  ّنس  هب  ریفس  نینچ  ایند 

دوب هتشگ  شومارف  هبارخ  وت  گشا  یب 

تشادن ررش  تراسا  غارچ  وت  هآ  یب 

اه غاد  درد و  همه ي  اب  ماش  هب  بنیز 

تشادن رگج  رب  وت  متام  غاد  وچ  یغاد 

وت غارچ  یب  ربق  رب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4330 

http://www.ghaemiyeh.com


تخیر گشا  حبص  ات 

تشادن رب  وت  رازم  كاخ  يورز  تروص 

كاخ ریز  تفر  شا  همطاف  میتی  ّرُد 

تشادن رهگ  شیازع  رهب  هدید  گشا  زج 

ناج زیزع  نآ  نفک  ياج  هک  نادب ! ایند 

تشادن رب  هب  تراسا  ِهایس  هماج ي  زج 

يردام مالسا  تّما  هب  دنک  دبیز 

تشادن ردپ  وک  نیشن  هبارخ  كدوک  نآ 

باتفآ شوغآ  رد  تخوس  باتفآ  نوچ 

تشادن رس  هب  ناشیرپ  فلز  ریغ  هب  يرتچ 

ردپ رس  رانک  هبارخ  رد  داد  ناج 

تشادن رپ  لاب و  دز و  لاب  هک  يریاط  نوچ 

قشمد حتاف  دوش  هلاس  هس  کی  هدید  یک 

تشادن رفظ  حتف و  همه  دای  هب  ایند 

بش نفد  رای و  خر  رجه  دوبک و  يور 

تشادن رگد  یثرا  همطاف  ثرا  زج  ییوگ 

مد هب  مد  ماش  یلا  هتفرگ  البرک  زا 

تشادن رطخ  زا  میب  دش و  ور  هب  ور  گرم  اب 

دورس یم  زوسناج  هدیصق ي  نیا  وچ  مثیم » »

تشادن رت  مشچ  لد و  زوس  هآ و  گشا و  زج 
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----------

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر 

دینک زاب  هار  هار ، زا  نم  رای  دیسر 

دینک زامن  نم  هام  رب  همه  اه  هراتس 

تسوا هدید ي  ود  رظنم  رد  همه  جئاوح 

دینک زارد  اعد  تسد  همه  وا  يوس  هب 

ارم نامهیم  ياه  مدق  زان  دیشک 

دینک زان  هراتس  هام و  هب  باتفآ و  هب 

دینک شرف  شیوخ  فلز  اب  همه  ار  هبارخ 

دینک زارفرس  تسا  كاخ  هب  هرهچ  هک  ارم 

ار ملُگ  هک  مرس  نآ  رب 
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منابسچ هنیس  هب 

دینک زاب  بانط  بشما  نم  ياه  تسدز 

مرح هتشگ  هبارخ  تسا و  یترایز  بش 

دینک زاجح  ورسخ  مرح  رب  مالس 

تفر شنابغاب  هارمه  هدش  منازخ  لگ 

دینک زاس  هنارت  شدای  هب  هنیس  زوسز 

بشما ردپ  یب  لافطا  یمامت  الا 

دینک زار  هلاس  هس  نیا  مرح  اب  رودز 

ار مثیم » لخن   » دیناوخب هنیس  زوسز 

دینک زادگناج  گنهآ  هب  هلان  هرامه 

----------

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس 

نم رورپ  حور  دالیم  نم و  رب  مالس 

نم رخآ  ياه  هظحل  رب  نم و  رب  دورد 

رمع همه  رد  هدوب  هک  مریسا  هلاس  هس  نآ  نم 

نم رس  همطاف  دنزرف  نماد  يور  هب 

مقاحسا ُّما  شوغآ  تنیز  هچ  رگا 

نم ردام  تسا  همطاف  ادخ  تاذ  هب  مسق 

ماش رد  مترافس  میادخ  نوخ  ریفس 

نم رگنس  هبارخ  مگشا  رگشل  ریما 
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مدشهنیکس بنیز و  همطاف و  هیبش 

نم رّهطم  نت  نسح و  رظنم  هاوگ ،

هلاس لهچ  یمغ  اب  ما و  هلاس  راهچ 

رغاس هب  رگج  نوخ  هتخیر  هنامز 

هللاراث مشچ  دید  یم  هدهاشم  ره  هب 

نم رّونم  ضراع  رد  همطاف  لامج 

ماش رد  مدمآ  هّیواعم  روپ  گنج  هب 

نم رگشل  گشا ، هآ  نامک  هلان ، گندخ 

ربص تماقتسا و  قشع و  بدا و  تماهش و 

نم ربارب  رد  میظعت  هرسکی  دننک 

مدز هدنخ  گرم  هب  ات  بش  همه  متسیرگ 

نم ردارب  دز  گرم  مد  هدنخ  هک  نانچ 

ردپ تسا  تماهش  ردارب ، تسا  تعاجش 

نم رتخد  ربص  هدوب ، نم  ردام  باجح ،
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باجح دوب  هرهچ  هب  مغورف  باتفآ ، وچ 

نم رگید  باجح  نمشد  یلیس  ناشن 

ردپ راظتناز  مداتف  راضتحا  هب 

نم رت  هدید ي  هب  هر  یبش  باوخ  تفاین 

ار متسد  تفرگ  یم  اه  هثداح  جوم  هب 

نم رهاوخ  ياه  تسد  رگا  دوب  هتسبن 

ماش هبارخ ي  رگا  ملصو  هدعو ي  دوبن 

نم رکیپ  دوب  هدنام  ردپ  شعن  رانک 

رشح ات  منیسح  ّجح  نم و  رب  مالس 

نم ربکا  فاوط  میظع و  ّجح  دوب  هک 

ماش هبارخ ي  دش  هک  مّجح  نم و  رب  مالس 

نم رعشم  ماقم و  تافرع و  نم  فاطم 

مدیدرگ راب  تفه  ردپ  سأر  رود  هب 

نم ربلد  فاوط  اجک و  هبعک  فاوط 

ار ارهز  دینک  ترایز  هبارخ  نیا  رد 

نم رب  رد  تسا  هرهاط  همطاف ي  حور  هک 

ارهز مردام  ثاریمز  تسیا  هناشن 

نم رّونم  ضراع  هدش  دوبک  رگا 

تسش یم  ار  هبارخ  بنیز  تبرغ  کشرس 

نم رغال  مسج  هب  بش  لد  تخیر  كاخ  وچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4335 

http://www.ghaemiyeh.com


رازم تسارم  یلد  ره  رد  هک  هبارخ  نیا  هن 

نم رّخسم  دوب  ملاع  هک  ماش  رهش  هن 

تشهب هب  دنز  یم  هنعط  نم  هعقب ي  رازم و 

نم رفاک  مصخ  روک  دوش  هک  ات  تساجک 

دیونش البرک  كاخ  هحیار ي  ماش  هب 

نم رّهطم  هزیکاپ و  تبرت  رانک 

هدیدرگ ردپ  تنیز  مخز ، هام  هتفرگ 

نم رویز  مامت  تراغ  هب  تفر  هچ  رگا 

لاصو زامن  یپ  متفرگ  گشاز  وضو 

نم رخآ  مالس  باوج  دوب  لاصو 

دوخ خر  يدوبک 
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ردپز منک  ناهن  ات 

نم رجعم  دوبن  رس  رب  هک  فیح  رازه 

مگنت هنیس ي  شپط  دوب ، نیسح 

نم رورپ  حور  ياه  سفن  دوب  نیسح 

تسا رت  گرزب  ناهج  زا  نم  کچوک  قاور 

نم رّقحم  هبلک ي  رد  هدش  مگ  دوجو ،

دنلب تسا  مثیم »  » زوس زا  ما  هلان  رارش 

نم رّرکم  هلان ي  دوب  تیب  تیب  هک 

----------

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و 

نم هنایشآ ي  دیشروخ و  بش و 

نم هناخ ي  تسا  هدش  نارابرون 

بش لد  نیا  رد  دش  رون  ِقَبَط 

نم هنابش ي  هیرگ ي  خساپ 

ماشم هب  ارم  دسر  اباب  يوب 

مالس مالس ، ابحرم ! اتبا 

****

تسا وت  رس  نم  تسد  يور  ِفحصم 

تسا وت  رظنم  شقن  هیآ  هدفیه 

وت هدیرب ي  رس  ياه  مخز 
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تسا وت  رکیپ  ياه  مخز  دهاش 

هدش هدید  وت  رجنح  گررد 

هدش هدیرب  افق  زا  ترس  هک 

****

درک مبآ  قارف  يدوبن  وت 

درک مباوخ  دنام و  رادیب  همع 

درب ار  ملد  وت  نآرق  توص 

درک مبابک  تا  هدیکشخ  بل 

! هدز هسوب  وت  بل  رب  یلع  يا 

؟ هدز هسوب  وت  بلرب  یک  ِبوچ 

****

مرت مشچ  داتف  تیور  هب  ات 

مرگج ترجنح  لثم  دش  هراپ 

نم هدید ي  هب  یهن  اپ  متساوخ 

مرب هب  يدمآ  رس  اب  ارچ  سپ 

وت هدیدغاد ي  تخد  نماد 

وت هدیرب ي  رس  ياج  تشگ 

****

لفط
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!؟ یسک هدید  هدیمخ  تماق 

!؟ یسک هدید  هدیدغاد ، نم  لثم 

کچوک رتخد  تسد  يور  رب 

!؟ یسک هدید  هدیرب  نت  زا  رس 

نک مّسبت  نم  هب  میوگن  نم 

نک مّلکت  یمک  تهاگن  اب 

****

! نم هدیشک ي  نوخ  كاخ و  رد  ِهام 

! نم هدیچ ي  �غیتز ، خرس  لگ 

وت هدیرب ي  رَس  ياج  شاک 

نم هدیُرب ي  رَس  اجنیا  دوب 

هدز گنچ  وت  ِتروص  رب  هزین 

؟ هدز گنس  وت  یناشیپ  هب  یک 

****

مدرب یم  مان  وت  زا  اجک  ره 

مدروخ یم  هنایزات  ودع  زا 

یلو دوب  هبارخ  ام  هدعو ي 

مدرم یم  هاگلتق  رد  شاک 

دندب دندب ، نایماش  ادخ  هب 

دندز دندز ، ارم  يدوبن  وت 
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****

؟ دوش ریقح  یک  یحو  كدوک 

؟ دوش ریسا  نوچ  هدازآ  لفط 

يدید ردپ ! يا  مسرپ  یم  وت  زا 

؟ دوش ریپ  هلاسراچ  رتخد 

تسا نم  ربص  هاوگ  مخ  تماق 

تسا نم  ربق  هبارخ  نیا  هشوگ ي 

****

دشاب نهد  بل و  نیا  زا  فیح 

دشاب نز  هسوب  �بوچ  وا  رب  هک 

نداد ناج  تقو  هک  مراد  تسود 

دشاب نم  بلق  يور  تتروص 

تسا نم  نیع  ود  زا  يراج  وت  کشا 

تسا نم  نیتداهش  نم  هسوب ي 

****

دندید ارم  هیرگ ي  نایماش 

دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 

مدوب يا  هتفکشون  لگ  نم 

دندیچ ما  هنایزات  اب  همه 

مندب رب  تسیرگ  هنایزات 
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منهریپ گنر  تشگ  مندب 

****

نم هب  دنتسیرگ  ملاع  همه 

نم هب  دنتسیرگ  مثیم  وچمه 

یلو تخوسن  ودع  گنت  لد 

نم هب  دنتسیرگ  مه  اه  گنس 

نم تبرغ  يارب  دیاب  هیرگ 

نم تبرت  هبارخ  نیا  دوش  هک 

----------

نم بالگ  هدش  گشا  لگ ، هتسد  هآ ، هلعش ي 

نم بالگ  هدش  گشا  لگ ، هتسد  هآ ، هلعش ي 

نم باضخ  نوخ  هب  هام  دنز  رس  هبارخ  هب  ات 

هتخود هام  هب  هگن  هتخوس  ياه  هراتس 

نم باتفآ  هدز  رس  دماین  هرز  حبص ،

! نیّمآ یتفگ  وت  رگم  نینزان  راگن  الا 

نم باجتسم  ياعد  دش  باجتسم  دوز  هک 

ار شیوخ  زاب  مشچ  ود  مدز  یم  باوخ  هب  رحس 

نم باوخ  هب  يدمآ  هک  موش  يا  هظحل  يادف 

رفس نتفر  تقو  هک  ردپ  يا  شخبب  ارم 

نم بآ  بآ  يادص  وت  بلق  هب  دز  هرارش 
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همطاف هام  تساجک  همه  زا  مدرک  لاؤس 

نم باوج  ین  بعک  هب  رگم  سکچیه  دادن 

وت باقن  خر  هب  هتشگ  البرک  رابغ  درگ و 

نم باجح  هعنقم ي  دش  هتفرگ  نوخ  يوسیگ 

رصب زا  مناشف  گشا  وت  کشخ  يولگ  هب  نم 

نم بابک  رگج  رب  ینک  یم  هیرگ  وت  هک  ای 

دوش یم  نفد  هبارخ  نیا  رد  نم  فیحن  مسج 

نم باب  سأر  هرمه  رفس  مزاع  هدش  ناج 

نایع وت  مظنز  هتشگ  ناوخب  لد  هتسخ  مثیم » »

نم باسح  یب  هیرگ ي  زوس و  هلان و 

----------

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط 

؟ ترپ لاب و  تساجک  یحو ! رازلگ  ریاط 

ترتخد نینزان  هب  يدز  رس  ترس  اب  هک 

يوش یم  رت  هتفکش  نازخ  دابدنت  ز 

ترجنح زا  لگ  يوب  نانچ  مه  مونش  یم 

دَُوب یکاخ  هچ  رگا  منماد  هشوگ ي  هب 

ترظنم زا  مریگب  رابغ  ات  هدب  نذا 

ترئاح ما  هبارخ  ترئاز ، نم  هبعک  وت 

فیح
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ترس رود  فاوط  منک  ناوتن  هک 

! ردپ مریس ، رمعز  ردپ ! مریسا ، نیبب 

تردام تمصع  هب  ربب  هرمه  هب  ارم 

منم تماش  ریفس  منم ، تمایق  حتف 

تروآ مایپ  منم  دیهش ، نیسح  ییوت 

ردپ يارب  هیرگ  منک  دیاب  هک  منم 

تَرَت مشچز  کشا  ناور ، هتشگ  هچ  زا  وت 

نامب اجنیا  میوگن  تسین ، وت  نأش  هبارخ 

ترغصا یلع  لثم  ربب  مه  ارم  ایب 

مایتلا دوب  هتفرگ  نم  روجنر  رکیپ 

تربکا یلع  ارم  تفرگ  یم  لغب  رگا 

نیبج يور و  رس و  رب  تسه  هک  تمخز  همه  نیا 

ترکیپ اب  هدرک  هچ  ریت  ریشمش و  هزین و 

الب برک و  تشد  هب  دوبن  مثیم  هچ  رگا 

تروآ مایپ  هتشگ  دوخ  زوس  ناج  مظن  هب 

----------

؟ مزار مرحم  دوب  هک  میوگب  هک  اب  لد  مغ 

؟ مزار مرحم  دوب  هک  میوگب  هک  اب  لد  مغ 

مزاسب رادلد ، خر  قارف  هب  منیشنب 

متسشن هناریو  هب  هک  میحو  لبلب  نامه  نم 
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مزاونب یئاون  هب  ار  وا  دیآ و  ملُگ  ات 

نادنز ۀشوگ  ارم  دینیبم  راخ  نایماش ،

مزاجح يوب  ادخ  رازلُگ  لُگ  نم  ادخ  هب 

( هیلع هللا  مالس  ) ارهز هب  تسا  هیبش  هک  میرگب  دیراذگب 

مزارد ياه  بش  ۀیرگ  نم و  هاتوک  رمع 

مزوسب دایرف  شتآ  رد  هک  تشاذگن  کشا ،

مزادگب دوخ  لد  زوس  رد  هک  تشاذگن  هیرگ 

بشما هدش  مزامن  بارحم  وت  يوربا  مخ 

مزامن یلوبق  رهب  زا  فک  هب  متفرگ  ناج 

متسه وت  رادیب  هدزمغ  نم  دنباوخ و  همه 

ةدید نیا  هتسب و  يولگ  نیا  مدهاش 
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مزاب

دز نابز  مخز  ارم  هک  یماش  كدوک  نآ  دش  هچ 

مزانب وت  لاصو  هب  شهاگن  شیپ  رد  هک  ات 

هنرگ تسا و  هدیرپ  وت  يور  يرود  زا  مگنر 

مزابب گنر  الب  نافوط  هب  هک  منآ  هن  نم 

( مثیم  ) هتخوسلد نم  زا  هاوخب  شیوخ  تجاح 

مزار ۀلبق  ار  همه  ینیشن  هناریو  هب  هک 

----------

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم 

تسین مزال  هنارت  متفرگ ، سنا  هلان  هب 

متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شودب  هناخ  لفط  هب 

تسیفاک ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور  هلال  هب  رگد 

دیسیونب هانگ  یب  نم  ربق  گنس  هب 

تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 

: متفگ وا  هب  دز  تفرگ و  هناهب  ودع 

تسین مزال  هناهب  ممیتی ، هک  ارم  نزب 

تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج  کلم  ارم ز 
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تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 

رادب تسد  همع  هدرک ، ملجخ  تتبحم 

تسین مزال  هنش  هتسش ، نوخب  فلز  يارب 

تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 

« مثیم  » دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 

تسین مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

----------

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم 

نم مرثوک  هنییآ ي  تیالو ، زورف  لعشم 

نم مردیحلا  هناحیر  لیاصخ ، ارهز  يارهز 

هلاس هس  یمیتی  لفط  رهاظ ، هب  متسه  دنچ  ره 

نم مردام  یکدوک  رد  ار  ناگلاس  لهچ  یتح 

مدیهش نیسح  لفط  یلفط ، هچ  نکیلو  ملفط 

نم مرگید  بنیز  کی  راثیا ، ربص و  همطاف  کی 

منیسح ریفس  ین ، ین  منیسح ، ریغص  لفط 

نم مروآ  مایپ  ار  نوخ  تیالو ، خرس  دایرف 

میالب برک و  تسا  ماش  میالولا ، تیب  سومان 

نم مرگشل  البرک  کی  تمارک ، هنیدم  کی  اب 

ممزر نادیم  هناریو  ممزب ، ِعمش  ادخ  هجو 
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ماش
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نم مرت  مکحم  هوک  زا  ممزع ، میلست  تسا 

مقشمد حتف  ریشمش  مقشع ، نادیم  زوریپ 

نم مرگنس  مه  ماگ و  مه  منامرهق ، همع ي  اب 

تماقتسا هوسا ي  کی  دوخ ، کچوک  تماق  اب 

نم مرگنشور  دیشروخ  دوخ ، یلین  تروص  اب 

متفگ ماش  مدرم  اب  متفس ، هدید  زا  توقای 

نم مربمغیپ  دنزرف  مدینز  یم  ارچ  رخآ 

هنایزات اب  هیآ  زا  رپ  مرکیپ  فحصم  دش 

نم مرس  ات  اپ  نآرق ز  هن ! مکچوک ، هروس ي  کی 

مدورس یم  مدناوخ و  یم  مدوب ، سدق  ریاط  نم 

نم مرپ  هتسکش  دیص  هبارخ ، رانک  نونکا 

منیسحلا باب  رشح  ات  مدارملا ، باب  هتسویپ 

نم مرد  هنیدم  نیا  رب  تسا ، نیسح  تداهش  رهش 

مهآ ریت  نم  ریشمش  مهاگمزر ، الب  ماش 

نم مروای  یب  هتفگ  یک  مهاپس ، مکشا  هرطق  ره 

دز كدف  رهم  هرهچ ، رب  دز ، کتک  مه  ارم  نمشد 

نم مرتخد  همطاف  رب  لوا ، زور  زا  دیمهف 

هدیکچ ممشچود  زا  نوخ  هدیسر ، نایاپ  هب  مرمع 

نم مرب  یم  ردپ  رب  لگ  هدیرپ ، گنر  بشما ز 

لّسوت تسد  هتسویپ  نز  نم  ناماد  هب  مثیم !
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نم مرشحم  نماد  ات  جئاوحلا  باب  هک  اریز 

----------

مشوماخ هدرک ، مبآ  هکسب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 

مشوماخ هدرک ، مبآ  هکسب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 

مشومارف هناورپ ، دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 

نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک  دش  رامیب  رگا 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ  هتسد  ياجب 

دش دازآ  بآ  هنشت  بل  زا  وت  لتق  زا  سپ 
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ام رب 

مشون یمن  مماک  رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 

ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رد  ار  وت 

مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام ، ناجب 

دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 

مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 

مدایرف هنیس  سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات  برض  هب 

نمشد هدنخ  ماش و  لها  گنس  رای و  قارف 

مشود رب  تسا  نیگنس  هوک  نیا  مکدوک  رخآ  نم 

يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 

مشوه درب  یم  رس  زا  هگ  ناج  دناتس  یم  نت  زا  هگ 

ار مثیم »  » تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

مشورفن تسا ، راک  هنگ  هچرگ  ار  شیوخ  مالغ 

----------

مریسا لاسدرخ  هوتسن  دهاجم  نآ  نم 

مریسا لاسدرخ  هوتسن  دهاجم  نآ  نم 

مرینم يور  تا  یگدازآ  لفحم  عمش  هک 

مشومخ نابز  زا  دزیخ  ادخ  نوخ  مایپ 

مریفس ماش  رهش  هب  ار  ادهشلادّیس  هک 
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مغارچ تسود  مشچ  هب  یلیسز  دوبک  مخر 

مریت وچ  مصخ  بلق  هب  قارفز و  نامک  مدق 

؟ میتی تخد  هتفگ  هک  مرهپس ، تفه  هانپ 

؟ مریغص لفط  هدناوخ  هک  میارس ، ود  ۀعیفش 

مک دوشن  متّزعز  متسه  همطاف  زیزع 

مریمب هبارخ  ۀشوگ  بش  لد  رد  هچ  رگا 

ملامک لخن  دننز ، مگنس  هب  هک  رگا  كاب  هچ 

مریش رتخد  هک  ناهبور ، هلسلسز  مغز  هچ 

تراسا سابل  رد  دینیبن  ماش  هب  ارم 

مریما قلخ  مامت  رب  ادخ ، تسادخ  ات  هک 

مرشح فص  ات  دیهش  نوخ  روآ  مایپ 

ماقم نیا  دشاب  ادهشلادّیسز 
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مریطخ

ملاح هب  درک  هراظن  تراقح  مشچ  هب  ودع 

مریظن تسین  هتشرف  یتح  هک  تشادن  ربخ 

هبارخ كاخ  يور  هب  اج  ارم  داد  دیزی 

مریقح قلخ ، نایم  درامش  هک  نآ  معز  هب 

تّزعز هبارخ  نیمه  رد  درگن  ات  تساجک 

؟ مریبک خیش  فاطم  ریغص و  لفط  هانپ 

اج نیا  مدماک  دیرگنم  نم  کچوک  ّنس  هب 

مریگب قلخ  تسد  هکلب  دوخ ، رئاز  تسد  هن 

هّیقر هب  نم  مان  روهشم  هدمآ  هچ  رگا 

مریهش لالج ، تّزع و  رد  همطاف  ناس  هب 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز رورپ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح كاپ  نماد  هب  مسق 

مریذپن سک  چیهز  ّتلذ  مزیزع و  نم  هک 

مدرکن سامتلا  مدروخ  کتک  تساوگ  ادخ 

مریدق راگدرک  سومان  رتخد  هن  رگم 

( مثیم  ) وت مالک  دنک  لُگ  نم  ۀنیس  زوسز 

مریمض ياه  هنارت  دشابوت  ياه  هدورس 

----------

منیسح ۀلالس  كاپ  نم 

منیسح ۀلالس  كاپ  نم 
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منیسح ۀلاس  هس  يارهز 

ماش ۀبارخ  لد  هب  یجنگ 

مالسا ریفس  مدش  ماش  رد 

منیسح رگید  بنیز  نم 

منیسح رثوک  ةروس  نم 

مراد مایق  فرش و  حور و 

مراد مایپ  الب  برک و  کی 

نم ۀلاه  تسادهش  رون 

نم ۀلان  تسادخ  ریشمش 

ملاح روش و  قشع و  رگایحا 

ملاخ ّطخ و  نیسح  نآرق 

نم زا  زارف  رس  هدمآ  قشع 

نم زا  زان  هدیشک  ساّبع 

متسب ياپ  ربص  ۀنودرگ 

متسد يور  روح  ۀسوبلگ 

مجورخ البرک  يداو  زا 

مجورع لهچ  الب  ماش  ات 

تسا هنیرق  یب  هک  نم  خر  هام 
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تسا هنیدم  ۀتفرگ  دیشروخ 

منیسح رتخد  هک  دنچ  ره 

منیسح ردام  ۀنییآ 

هناشن منت  رب  هتشاذگب 

هنایزات گنس و  ین و  بعک 

مدرب شود  هب  الب  هوک  دص 

مدرم زارف  رس  متشگ و  مخ 

دوب نم  يالبرک  همه  ملاع 

دوب نم  يالب  رپس  بنیز 

مرون غاب  دوبک  سای  نم 

مروط لخن  هبارخ  كاخ  رد 

ماش رب  داب  هرامه  نیرفن 

ماش رد  دندز  ارم  هللا  و 

ار ام  بابک  مغ  دندرک ز 

ار ام  بانط  کی  هب  دنتسب 

مبارت وب  زیزع  هکنآ  اب 

مبارش سلجم  هب  دندرب 

دمآ مباوخ  هب  ردپ  هک  بشنآ 

دمآ مباوخ  هب  رحس  دیشروخ 

مدید بآ  باوخ ، هب  هنشت  بل 
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مدید باوخ  هب  دوخ  ۀتشگمگ 

نم قح ؟ راثن  سک  هچ  هدرک  ناج 

نم قبط ؟ رد  هدید  هک  دیشروخ 

مدید هراپ  هراپ  رجنح  نم 

مدید هراتس  دوخ  نماد  رد 

متفرگ رهگ  یسب  هدید  زا 

متفرگ رب  هب  ارو  حور  نوچ 

متفس خرس  قیقع  هیرگ  اب 

متفگ تسود  هب  دوخ  لد  فرح 

ییادخ تیآ  وت  نسح  یک 

یئابرلد هشیمه  وت  راک 

مریگب رب  هب  ترس  راذگب 

مریمب مریگب و  هسوب  کی 

شتسه داد  تفرگ و  هسوب  کی 

شتسد ردپ ز  رس  داتفا 

دش ادن  نیا  دنلب  خرچ ، رب 

دش ادف  لگ  رانک  هب  لبلب 

دوردب تفگ  تفرگ و  هسوب  کی 

دوب یقشاع  لامک و  زمر  نیا 

----------
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منیسح رازلگ  رپرپ  لگ  هتسد  نم 

منیسح رازلگ  رپرپ  لگ  هتسد  نم 
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منیسح رات  بش  نازورف  عمش  نم 

منیسح راتفرگ  غرم  سفق  جنک  نم 

منیسح رای  هتخاب و  لد  قشاع  نم 

متسه همه  ناج  هلبق  لد  ۀبعک  نم 

متسه هیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ۀنیآ  مدق  هب  ات  رس 

مریغص مولظم و  هدید و  متس  دنچ  ره 

مریسا راتفرگ و  هناریو  ۀشوگ  رد 

مریقح دیرامشم  ملاع  مدرم  يا 

مریفس قشع ، ۀلسلس  رس  بناج  زک 

مناهن ياه  مغ  هتسویپ و  ۀیرگ  اب 

مناهج قلخ  همه  ناج  لد و  هب  مکاح 

نم منم  هنادکی  رهوگ  فرش  رحب  رد 

نم منم  هناورپ  هتخوس  الو  عمش  رب 

نم منم  هناخازع  هام  ازع  لها  رب 

نم منم  هناوید  لقاع و  لد  دّیما 

میادخ سومان  کچوک و  ۀمطاف  نم 

میادهش مامت  نوخ  ربماغیپ 

دیئایب دیئایب  راتفرگ  قلخ  يا 

دیئاشگب یئادگ  تسد  نم  هناخ  رد 

دیئاسب هرهچ  نم  ۀناریو  نماد  رب 
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دیئادزب لد  زا  مغ  گنر  مرد  كاخز  و 

میحو كدوک  ادخ  هب  اما  مکدوک  نم 

میحو کچوک  ۀمطاف  یلع  لآ  رد 

نم رگج  نوخز  تفای  افش  مالسا ،

نم رحس  هآز  تسا  یغارچ  دیحوت ،

نم رصب  کشا  هب  دندنخب  راذگب 

نم رس  هب  درابب  گنس  فرط  راچ  زو 

هدیشک زاب  ملغب  رد  ناهج  ود  ناج 

هدیشک زان  نمز  شیئادخ  تسد  اب 

مبیرغ هناریو  ۀشوگ  رگا  زورما 

مبیکش ربص و  ۀلسلس  فکز  تسا  هتفر 

مبیبط قلخ  همه  درد  رب  مرامیب و 

مبیبح لصو  رظتنم  دوخ  فک و  رب  ناج 

هک تسا  دوز 
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مراذگب اباب  بل  رب  بل 

مراذگب هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ۀناش  رس  هب  رس  ات 

یهاوگ هداد  ملد  تسا  لصو  بش  بشما 

یهایس بلق  زا  دشک  رپ  میوس  هب  يرون 

یهار هدش  میارس  هناریو  هب  دیشروخ 

یهلا رون  زا  هدش  ُرپ  نم  ۀناریو 

هدیسر راز  نم  هب  يدانم  ياوآ 

هدیسر رادلد  هک  دیرآ  شکشیپ  ناج 

زاب شرمق  نوچمه  تعلط  اب  هدمآ  رای 

زاب شرت  مشچ  نم  هب  زاب  قبطز  ددرگ 

زاب شرحس  غارچ  هتسخ ، نیا  هدش  نشور 

زاب شرب  هب  مریگب  هک  نک  کمک  تسد ، يا 

دراذگب مبلق  يور  رب  ارو  يور  ات 

درادن بات  ندب  هب  متسد  هک  سوسفا 

رس يدز  راز  نم  هب  بشما  دش  هچ  رس  يا 

رس يدز  راتفرگ  غرم  نیا  رب  فطل ، زا 

رس يدز  راب  کی  یتشک و  ارم  راب  دص 

رس يدز  زایغا  ۀناخ  رد  هک  دوب  نوچ 

بشما يدش  نم  رمق  ناریو ، ۀشوگ  رد 

بشما يدش  نم  رحس  غارچ  فطل ، زا 
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نیبارم نیگنر  ةرفس  ینم  نامهم 

نیب ارم  نیگنس  ۀنیس  یهت و  تسد 

نیب ارم  نینوخرس  دوبک و  راسخر 

نیب ارم  نیریش  ۀظحل  مغ  یخلت  رد 

مریگ وتز  ندیود  ياپ  دهد  تسد  رگ 

مریمب هک  مدرگب  وت  رود  هب  ردق  نآ 

ار دوخ  ةدرم  مغز  راب  دص  قشاع  نیب 

ار دوخ  ةدرب  متس  هوک  ناج ، ۀناش  رب 

ار دوخ  ةدرسفا  یطوط  رب  هب  ریگرب 

ار دوخ  ةدرمژپ  لگ  ناریو ، ۀشوگ  رد 

وت كدوک  زا  مغ  هوک  دص 
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تشپ دنکن  مخ 

تشک ارم  وت  قارف  درد  ناج  سنوم  يا 

نم ندب  زا  ناج  ددرگ ، اهر  راذگب 

نم نخس  رخآ  وت  مان  دوب  راذگب 

نم نفک  نم  نهریپ  دوش  راذگب 

نم نت  نفد ، دوش  هناریو  هب  راذگب 

ار منهد  ندناوخز  تخود  ودع  هک  ادرد 

ار منخس  ملاع  همه  رب  ناسرب  مثیم ) )

----------

میادخ سومان  همطاف  رسپ  ریفس  نم 

میادخ سومان  همطاف  رسپ  ریفس  نم 

میاده حابصم  لد  غارچ  ماش  لد  رد 

میادج هّمع  ردپ و  زا  ارسا  نیب  هچ  رگ 

میادهش نوخ  روآ  مایپ  رشح  فص  ات 

مقشع نبلگ  زا  يا  هتسرون  کچوک و  هچنغ 

مقشمد هب  ات  الب  برک و  زا  يرگید  بنیز 

نم ۀتخوس  لد  هآ  زا  هدمآ  ماش  ماش 

نم ۀتخورفا  نماد  دوب  دیحوت  دهم 

نم ۀتخومآ  تیبرت  افو  راثیا و  قشع و 

نم ۀتخودنا  دوب  تیانع  ناسحا و  دوج و 
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متسشن هنابیرغ  هناریو  هشوگ  رد  هچ  رگ 

متسد هب  زاب  دوش  دنوادخ  قلخ  هرگ 

مدونش تفگ و  ۀتفیش  ردپ  هدیدرگ  هاگ 

مدوبر ساّبع  لد  ممشچ  شدرگ  اب  هاگ 

مدوب همطاف  ینب  هام  مخر  رهم  اب  هاگ 

مدوبک راسخر  هب  هسوبلگ  هدز  بنیز  هاگ 

ممیرک نبا  میرک  تخد  دوخ  هراپ و  ما  هماج 

ممیلگ هنهک  نیا  دوب  نامیلس  شرف  زا  رت  شوخ 

مراد همطاف  ةزجعم  یلع ئ  نابز  نم 

مراد همه  بلق  هب  ياج  ما و  هناریو  جنک 

مراد همزمز  بل  هب  تاجانم و  مرگ  ادخ  اب 

مراد همهاو  ناتفص  هب  ور  هن ز  مریش  تخد 
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مریش رتخد  ادخ  ریش  رسپ  تخد  ریش 

مریقح هناریو  ۀشوگ  نیا  رد  دیرامشم 

دراد همئاق  نم  دق  ورس  دیحوت ز  شرع 

دراد همتاخ  ملد  داد  زا  رگدادیب  رود 

دراد همه  مشچ  هب  جوم  نم  یمولظم  گشا 

دراد همطاف  شوخ  يوب  نم  یکاخ  رداچ 

یلین خر  دیفس و  يوسیگ  مخ و  دق  نم و 

یلیس تبرض  زا  هدش  ارهز  تروص  متروص 

یناث بنیز  ناهج  تاداس  کچوک  ۀّمع 

یئازخ يانعر  لگ  ارهز  سرون  ۀچنغ 

یناثم عبس  تخر  نآرق و  رثوک  تبل  يا 

یناد یلاع و  وت  ۀناریو  رد  يادگ  يا 

يریمب هناریو  هشوگ  رد  وت  هک  دشاب  فیح 

يریمب هنابیرغ  يزیرب و  گشا  بش  لد 

ار تندب  دیوشب  هلاّسغ  هک  وت  زا  فیح  فیح 

ار تنهریپ  ندب  بش ز  لد  دنرآ  رد  ای 

ار تنمسای  لُگ  دنراذگب  لِگ  رد  هک  ای 

ار تنت  کیرات  بش  یناهن  دندرک  نفد 

یتسه همطاف  ۀنیآ  مدق  هب  ات  زوس  زوت 

یتسه هک  دننادن  هک  ات  يدش  نفد  بش  لد 
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ینیسح رازلگ  لگ  اّما  يا  هناریو  هب  وت 

ینیسح راتفرگ  هکلب  ودع  راتفرگ  هن 

ینیسح رادید  قشاع  همه  یتسب ز  هدید 

ینیسح رادازع  وت  میاوت و  رادزع  ام 

تسوت مرک  اطع و  فطل و  وت و  هب  مثیم »  » مشچ

تسوت مرح  رد  شا  هتخوس  لد  تسه ، اجک  ره 

----------

مرثوک ناماد  هلالس ي  متسیک  نم 

مرثوک ناماد  هلالس ي  متسیک  نم 

مرهطا يارهز  هلاس ي  هس  بنیز  نم 

همطافز ییامن  مامت  هنییآ ي 

نبلگ هب  يرفولین 
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مربمیپ سای 

مجئاوحلا باب  همطاف  نیسحلا  باب 

مرهاوخ دنزرف و  هّمع و  ماما ، هس  رب 

ماش ریفس  مامز  ماما  بناج  زا 

مروآ ماغیپ  هک  ریفس  کی  هن  اهنت 

مدش ادخ  هار  دهاجم  یکدوک  زا 

مردام داز  الب  برک و  يارب  ییوگ 

غیت هلان  ریت و  دوب  هآ  نامک و  ،م  دق

مرگشل تسا  گشا  منیسح و  هنامرف ي 

نم گشاز  تشحو  هتشاد  هرامه  نمشد 

مرکیپ ّیهایس  دوبک و  خر  دهاش 

نیدباعلا نیز  لغب  رد  ياج ، تسا  زور 

مرس دوب  بنیز  نماد  يور  هب  اه  بش 

تیب لها  تسد  يور  هب  یکچوک  نآرق 

مرظنم هب  اباب  هسوب ي  شقن  تایآ ،

تسیک ماش  زوریپ  حتاف  دیرگنب  ات 

مرّهطم ربق  هب  دینک  ور  هظحل  کی 

نیسح زا  سپ  بنیز  هلاس ي  هس  رگنس  مه 

مرگنس تسا  ماش  هفوک و  الب و  برک و 

تیب لها  دیراین  رشح  يوس  هب  ور  رگ 
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مرشحم يادرف  هعیفش ي  هنت  کی  نم 

نفر تقو  روجنر  رکیپ  هی  نفک  ياج 

مرب رد  دوب  نم  يریسا  نهاریپ 

متلالج لیلذ  ماش ، هاش  هدیدرگ 

مربارب رد  وا  تّزع  خاک  هدیزرل 

رادتقا هب  اّما  مکچوک  تسا و  مک  مّنس 

مربکا ساّبع و  مساق و  راد  هنییآ 

مضراع هام  رد  همطاف  سکع  داتفا 

مرونم يور  هب  هک  سب  دندز  یلیس 

میتی رتخد  ندز  ردپ ، رس  ياپ 

مرواب دوب  نیمه  هّیما  نیب  زا  نم 

هدش مرس  نوخز  خرس  درز ، راسخر 

هدید ي زا  هدش  رت  کشخ ، ياه  بل 
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مرت

ماش ياه  ماب  زا  مرس  رب  هدروخن  یگنس 

مرگید گنس  رگد  راب  قرف ، هب  دمآ 

درک هیرگ  حبص  ات  همطاف  دای  هب  بش  نآ 

مرغال مادنا  رب  تخیر  كاخ  وچ  بنیز 

تسوت مظن  ریثأت  هک  هرامه  ناوخب  مثیم » »

مرورپ حور  سفن  هنیس و  زوس  زا 

----------

مهللاراث رپرپ  لگ  نم 

مهللاراث رپرپ  لگ  نم 

مهللاراث رثوک  ةروس 

مهللاراث رکیپ  ةراپ 

مهللاراث رتخد  نینزان 

میاروشاع روآ  مایپ  نم 

میارهز ۀمطاف  رتخد 

****

مماش رد  ادهش  ریفس  نم 

ممالسا رگج  زا  يا  هراپ 

مماج رد  دنز  جوم  لد  نوخ 

مماگ مه  ار  همطاف  بنیز و 
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ما همزمز  هدش  شوماخ  هچرگ 

ما همه  دارم  باب  بش  زور و 

****

نم مدرک  اپ  هب  هزات  یتضهن 

نم مدرک  البو  برک  ار  ماش 

نم مدرک  ادخ  نوخ  يرای 

نم مدرک  ادف  هار  نیا  رد  ناج 

متسب بل  ما و  هدروخ  نوخ  هک  سب 

متسد زا  ناما  هب  دمآ  ربص 

****

دندز گنچ  مرگج  رب  نایماش 

دندز گنچ  فد و  يان و  نم  رود 

دندز گنج  زا  مد  هنیک  زا  نم  اب 

دندز گنس  ارم  ماب  بل  زا 

دندرک میاعد  هلمج  ادهش 

دندرک میارب  هیرگ  اه  گن 

****

مدش ریس  ناج  کیل ز  مکدوک ؛

مدش ریپ  ما  یکدوک  لوا 

مدش ریگ  نیمز  هناریو  جنک 
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مدش ریقحت  همه  مشچ  شیپ 

دندید یم  ارم  کشا  نایماش 

دندیدنخ نم  ۀمع  نم و  هب 

****

میوخ بنیز  تمصع و  یمطاف 

میوزاب متس  دنب  رد  هتسب 
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میور هام  هب  تس  یلیس  ربا 

میوم نوچ  هیس  هتشگ  نم  يور 

مدرب یم  ردپ  مان  اجکره 

مدروخ یم  کتک  مرج ، نیمه  هب 

****

مدید ار  ردپ  باوخ  بش  لد 

مدیچ شلامج  رازلگ  لگ ز 

مدیلاب دوخ  هب  هناریو  جنک 

مدیشون رگج  نوخ  زا  دهش 

دوب نیا  میور  ندیشوپ  ِّرس 

دوبک يور  مردپ  دنیبن  هک 

****

دوب نیریش  ردقچ  یباوخ ! هچ  هب !

دوبک سای  لگ  دوب و  نابغاب 

دونش تفگ و  مردپ  اب  متشاد 

دومرف میور ؛ هب  دنکفا  هگن 

؟ يدش ریپ  ببس  هچ  زا  مرتخد !

يدش ریگ  نیمز  هناریو  جنک 

هدولآ كاخ  وت  يور  هم  يا 

هدوسآ هیس  كاخ  يور  هب 
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هدوب نوخ  ترگج  هظحل  هظحل 

؟ هدوسرف يدش  ردق  نیا  هچزا 

درک مبات  یب  وت  رجه  شمتفگ 

درک مبآ  وت  ندید  شطع 

****

باب مدوب و  نم  هناریو و  بش و 

باوخ زا  مدیرپ  هراب  کی  فیح !

بات زا  متفر  مدادرس و  هلان 

بارخ تشگ  مرس  هب  نودرگ  خرچ 

مباوخ مد  نامه  ریبعت ، تشگ 

مباب سأر  هب  داتفا  ممشچ 

****

مدید ار  ردپ  نینوخ  رس 

مدیچ شلامج  غاب  زا  هلال 

مدیسوب ارو  نینوخ  يور 

مدیدنخ وا  هب  هیرگ  ضوع 

متفر ایند  ز  هاتوک ؛ هصق 

متفر اباب  هرمه  بش  لد 

----------

منیسح ۀتسکش  لخن  نم 
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منیسح ۀتسکش  لخن  نم 

منیسح ۀتسشن  ْگوس  رد 

تمصع نامسآ  رتخا  مه 

منیسح ۀتسجخ  هام  مه 

مکشا ِماک  هنشت  هدش  ایرد 

مکشا ماما  نوخربمغیپ ،
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منیسح رثوک  ةروس  نم 

منیسح ردام  رگنس  مه 

میاشگ هرگ  ومع ، دننام 

منیسح رد  مسق  هللاو !

مریغص يا  همیتی  هدازآ 

مریسا دَوب  لد ، هلفاق  دص 

میاپ ریز  هداتف  ِنآرق 

میانشآ مبیرغ ، دنچ ، ره 

منوخ غاب  خرس  ۀلال  مه 

میالبرک تشهب  سای  مه 

منوگ هلال  يور  ِفحصم  اب 

منوخ هاگلتق  ِربمغیپ 

سانلادّیس يور  ۀنییآ 

ساسحا افص و  مدق ، هب  اترس 

مهاگیاج هشیمه  تسا  هدوب 

سابع شود  نیسح و  ناماد 

مزارفرس نیسح ، هدوب  مه 

مزان هدیشک  یلع ، تخد  مه 

دوب نم  ياج  هچ  رگا  هناریو ،

دوب نم  يالبرک  همه  ملاع ،
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كّربت یپ  زا  کلم  مشچ 

دوب نم  ياپ  ياه  هلبآ  رب 

دادیب لها  گنج  هب  دوب  یم 

دایرف رازه  مسفن ، ره  رد 

لاخبت تسا ، هدش  نم ، بل  لاخ 

لاب رپ و  مدز  شطع ، زوس  زا 

میاپ هب  اهراخ ، رس  شین 

لاخلخ سکع  دنا  هتخادنا 

درک یم  هیرگ  گنچ ، فد و  نم  رب 

درک یم  هیرگ  گنس ، ین و  بعک 

هدرپسرس نیسح ، هب  مدوب 

هدرب شود  هب  وا ، مغ  هوک 

مریغص يرتخد  هک  دنچ  ره 

هدروخن کتک  نم ، وچ  درم ، کی 

تسا دوبک  مرّونم ، راسخر 

تسا دوبک  مرکیپ ، رس  ات  رس 

هدیدغاد بلق  مدوب و  نم 

هدیمخ تماق  مدوب و  نم 

نآ
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مناج تفرگ  لجا ، هک  بش 

هدیرب رس  کی  مدوب و  نم 

مدرشف ما ، هنیس  يور  ار  رس 

مدرم هبارخ ، نیا  ۀشوگ  رد 

----------

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم 

مناهن هناریو  هب  هک  یهلا  جنگ  نآ  منم 

مناهج ود  کلم  يوناب  ادخ  هب  ملفط  هچ  رگ 

مناور کشا  زا  يا  هرطق  ره  هدش  تمحر  می 

منامک دق  زا  يا  هیاس  رفظ  حتف ، تمظع ،

نم رمق  نوچمه  خر  باقن  تسا  یلیس  ربا 

نم رس  هب  انامه  تسارهز  تمصع  رداچ 

میوم هب  هناش  یلع  تخد  لد  هجنپ  زا  هدز 

میور هب  تسا  نیسح  ارهز و  هسوبلگ  ياج 

میوک رس  كاخ  هدمآ  زامن  رهُم  ار  رهم 

میومع شود  رس  هاگ  ردپ ، شوغآ  رد  هگ 

مدوجو تسارهز  هنییآ  همه  رس  ات  ياپ 

مدوبک يور  نیا  هتشگ و  مخ  دق  نیا  مدهاش 

هناور هتشگ  نید  گر  رد  هدش و  نوخ  نم  کشا 

هناوج همع  لد  غاب  رد  هدز  مغاد  لگ 
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هناخ هب  هناخ  نم  هناخ  ازع  هتشگ  اج  همه 

هناشن قرغ  مندب  تلاسر  رجا  زا  هدش 

نم رگج  رب  ورف  تفر  یم  هک  دوب  اهراخ 

نم رس  هب  دمآ  هچ  دید  ین  رس  زا  مردپ 

هتسشن مخز  يور  مخز  مرگج  رب  مد  هب  مد 

هتسکش گنس  زا  مرس  بابک و  غاد  زا  ملد 

هتسخ نت  نینوخ ، لد  ناشطع ، بل  یلین ، خر 

هب میاشگ  قلخ  زا  هرگ 
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هتسب يوزاب  نیمه 

هباطخ هدوب  مبل  هب  قارف و  کشا  مخر  هب 

هبارخ هتشگ  مسفق  اتبا و  ای  ما  همغن 

مبارخ ماش  هتخوس  رپ  ما و  یحو  یطوط 

مبابک هدرک  ردپ  نارجه  مغ  هظحل  هظحل 

مباوخ هب  هناریو  هشوگ  بش  لد  دمآ  ردپ 

مبالگ هرهچ  قرو  رب  یسب  هدید  زا  تخیر 

هلاس هس  يارهز  هدش  یلین  هچ  تیور ز  تفگ 

هلابق وت  تسد  هب  هدوب  كدف  غاب  زا  رگم 

مدید مدوب و  ین  رس  نم  ترس  هب  دمآ  هچ  ره 

مدینش درک  ترگج  اب  نابز  مخز  ار  هچ  نآ 

مدیشک هآ  ین  رس  رب  نم  يدروخ و  کتک  وت 

مدیرخ تسود  زا  لزا  زور  هک  تسا  ییالب  نیا 

دز یم  همهاو  یب  وت  هب  نوچ  ملدگنس  لتاق 

دز یم  همطاف  خر  هب  یلیس  هک  راگنا  مدید 

دش نم  يرادیب  هب  لیدبت  هک  باوخ  نآ  زا  فیح 

دش نم  يرادازع  مزب  لد  هلعش  زا  مرگ 

دش نم  يراتفرگ  راتفرگ  زاب  ما  همع 

دش نم  يراز  زا  رپ  ماش  همه  هک  هبارخ  هن 

دمآ ما  يرادلد  هب  رادلد  هک  تفر  يا  هظحل 
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دمآ ما  يرادیب  هب  راب  نیا  ما  ییایور  رای 

هدیرب سأر  نم و  رون و  قبط  رات و  بش 

هدیچ لگ  نوچ  وا  هتخوس  رپ  لبلب  کی  وچ  نم 

هدیسر هار  زا  هدرک  رفس  رای  يا  متفگ 
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هدید تسیراج ز  وت  کشا  ور  هچ  ممیتی ز  نم 

مسوبب وت  يور  هک  دوب  نیا  همه  میوزرآ 

مسوبب وت  يولگ  ياه  گر  هک  راذگب  لاح 

میارب هدروآ  رمث  تیالو  غاب  ناج  همع 

میارب هدروآ  رس  بایان  هویم  ضوع 

میارب هدروآ  رگج  نوخ  هک  تساباب  رس 

میارب هدروآ  رفس  زا  نوخ  هب  هقرغ  تروص 

هدیکم وت  نابل  لعل  ناج  لد و  زا  یبن  يا 

هدیشک وت  يولگ  ياه  گر  هب  غیت  یسک  هچ 

هدیرب وت  يولگ  ياه  گر  هک  تسد  نامه  زا 

هدیشک ياج  نم  یلین  خر  سای  رب  هدنام 

هدید هب  رات  ارم  هتشگ  ناهج  هبرض  نآ  زا  دعب 

هدیهش يارهز  هچوک و  نآ  زا  داتفا  مدای 

مدرک همزمز  متشاد و  اتبا  ای  بل  ریز 

مدرک همطاف  دوخ  همولظم  ردام  رب  هیرگ 

نم رپ  تخیر  سفق  جنک  رد  ما و  یحو  ریاط 

نم رصب  کشا  هناریو ز  نماد  دش  هتسش 

نم رس  هب  دمآ  هچ  هک  دنادن  تسنادن و  سک 

نم رگج  زا  يررش  زج  دوبن  مثیم "  " زوس

میولگ يان  رد  هرسکی  هدش  هدقع  اه  هیرگ 
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؟ میوگ هک  هب  میوگن  همع  وت و  هب  ار  لد  مغ 

----------

دش ررش  ممهآ  زا  هنیس  رد  سفن 

دش ررش  ممهآ  زا  هنیس  رد  سفن 

دش رگج  نوخ  نم ، توق  مامت 

دوب رت  هریت  بش ، زا  هک  یمایا  هچ 

دش رحس  ترجه  اب  هک  ییاه ، بش  هچ 
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مدرک هیرگ  هچ  ره  هیرگ ، زا  دوس  هچ 

دش رتشیب  مکشا  ز  لد ، رارش 

دنام البرک  رد  تا  هراپ  دص  نت 

دش رفس  مه  نم ، اب  هزین  رب  ترس 

یلاسدرخ نینس  رد  مدیمخ ،

دش ردپ  غاد  متمسق ، یلفط ، هب 

اباب هدیکشخ  شطع ، زا  نم  بل 

؟ دش رت  هیرگ  زا  وت  نامشچ  ارچ 

دوب یلع  ریشمش  همع ، نابز 

دش رپس  نم ، عافد  رب  وا  یلو 

تیولگ ياه  گر  هب  مدرک  هگن 

دش رت  هزات  مغاد  رادید ، نیا  زا 

نم رب  هدروآ  لاصو  ماج  لجا ،

دش رس  هب  تنارجه  رکش ، ار  ادخ 

هناد هناد  مناتسود ، کشرس 

دش رمث  ار  مثیم »  » لخن مامت 

----------

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو 

میارس نامهیم  دش  بشما  میارس  ناریو 

میارب ناوخب  نآرق  تسین  نارزیخ  هک  اج  نیا 
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مدرک تاعد  بشما  مدرک  تادص  بش  ره 

میایب تهرمه  ای  ینامب  مرب  رد  ای 

ردیح رهب  دوشگن  یلین  راذع  ارهز 

میاشگ یمن  تروص  وت  رضحم  هب  مه  نم 

مناج مسج و  نیب  رد  ییادج  ینکفا  رگ 

میادج نکم  دوخ  زا  ارهز  ناج  هب  رگید 

منیسح رگنس  مه  منیسح  رتخد  نم 

میالبرک تسا  ماش  مرحم ، رفص  هام 

مدرگب ترس  رود  هبارخ  نیا  رد  مهاوخ 

میاصع هدش  وناز  لئاح ، هتشگ  راوید 

مدرک هیرگ  حبص  ات  تلصو  قوش  هب  بشید 

رد دنیرگ  ناریسا  وگب  بشما 
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میازع

متفخ هنسرگ  اه  بش  هبارخ  رد  هتفگ  یک 

میاذغ رگج  نوخ  بش  ره  هدوب  وت  زا  دعب 

دز یم  گرم  دح  ات  میودع  ارچ  یناد 

میاضترم تخد  نم  لوا  زا  دوب  هدیمهف 

مسوبب وا  تسد  ات  مدرگب  وا  رود  ات 

میافو اب  يومع  دوب  تهرمه  شاک  يا 

مهانگ هدولآ  مهایسور  دنچ  ره 

میامش مثیم "  " نم متسد  ریگب  الوم 

----------

هللادبع ترضح 

مدینش ار  تنیعُم  نِم  لَه  ۀلان  ات  ومع  يا 

مدینش ار  تنیعُم  نِم  لَه  ۀلان  ات  ومع  يا 

مدیود يزابناج  روش  اب  هگلتق  ات  مرح  زا 

وت رِصان  نِم  لَه  کناب  نم  زا  دُرب  لد  نانچنآ 

مدیشک بنیز  ما  هّمع  تسدز  ار  منیتسآک 

متسدب دمآ  ترصان  نم  لهز  وکین  یتصرف 

مدیمرآ نوخ  مزلق  رد  نم  هک  يدرک  مرک  وت 

تمرگ شوغآ  رد  رهظ  ناذا  ریبکت  ياج 

مدینش ارحص  نیا  رد  ارهز  ِردام  ردام  کناب 
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ناج ومع  نک  ملوبق  اّما  مکچوک  یلفط  هچرگ 

مدید هام  شش  ینابرق  نم  وت  تسد  رس  رب 

وت یمولظم  ۀّصغ  زک  ادخ  زج  دنادن  سک 

مدیسر لتقم  رد  همیخ  رانک  زا  یلاح  هچ  اب 

دتُفا تیاپ  رب  مرس  وگ  نت  زا  داتفا  نم  تسد 

مدیرخ دوخ  ناجب  ار  تقشع  ریت  دشاب  هچ  رس 

دمآ وت  اب  نم  لد  یتفر  هگ  همیخ  زا  نوُرب  ات 

مدیُرب لد  ندنامز  نم  يداهن  ور  نتفرب  وت 

اجنیا تسا  یلاخ  یبتجم  ماما  میاباب  ياج 

مدیهش رخآ  وت  هاگنابرق  هب  نم  دنیبب  ات 

لد زوس  زا  يا  هلان 
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لتاق غیت  ریز  هب  مدرک 

مدیرفآ مثیم »  » زوس ملاع  مظن  رد  اه  هلعش 

----------

نم ندب  ناروتس  ّمس  زا  دش  مرن  ومع  يا 

نم ندب  ناروتس  ّمس  زا  دش  مرن  ومع  يا 

دصاق هک  دوب  مردپ  ناعنک ، فسوی  نوچ  شاک 

نم نهریپ  نوخب  هتسش  وا  رب  رد  دربب 

تداهش هب  مورس  تماق  نوخز  هتشگ  وشتسش 

نم نفک  نابایب  كاخ  دوش  هک  مراد  تسود 

هنیدم ناناوجب  ممایپ  شاک  دشرب 

نم نطو  نابایب  كاخ  هدش  دننادب  ات 

یسورع لقن  نانس  ریشمش و  رجنخ و  هزین و 

نم ندب  نوخ  هدمآ  انح  تسد  فک  رب 

نتفگ وت  شیپ  ینخس  ناوتن  هک  درک  ناوت  هچ 

نم نهد  زا  كاخ  نماد  رب  هتخیر  نوخ  هکسب 

وگ نخس  هتسخلد  نم  اب  ومع  ناج  ایب  وت 

نم نخس  نینوخ  بل  رب  هدش  شوماخ  هکنآز 

يرآ نحم  لالم و  جنر و  مغب و  ددنبب  لد 

نم نحم  لالم و  جنر و  زا  دوش  فقاو  هک  ره 

ار ما  هتخوسلد  ردام  ابص  داب  يا  وگب 
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نم نکشرد  نکش  فلز  هدش  گنر  نوخب  هک 

یتسه لد  رب  يدز  هلعش  ممغ  حرش  زا  مثیم » »

نم نمجنا  ره  هب  هداتفا  وت  رعش  زا  يروش 

----------

( مالسلا هیلع   ) هللادبع ترضح  حدم  رد  اه  یعابر 

مدوب هدامآ  رس ، كرت  يارب 

مدوب هداد  ترهم ، هب  لد  لّوا  زا 

يداهن ّتنم  مرس ، رب  ناجومع 

مدوب هداتفا  بقع  مساق ، زا  نم 

*******

وت ۀنییآ  دش  گنرلگ  نوخ ، ز 

وت ۀنیجنگ  رب  هزین ، دشورف 

منیبن ات  مدرگ  روک  یهلا 

وت ۀنیس  رب  دگل  لتاق ، دنز 

----------

هتخوس رس  ات  ياپ  زا  اه  عمش 

هتخوس رس  ات  ياپ  زا  اه  عمش 

هتخوس رپ  هناورپ  کی  هدنام 

دوب هللادبع  هناورپ  نآ  مان 

دوب هام  زا  رت  هدنبات  يرتخا 
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جورخ یتوهال  مادنا  زا  هدرک 

جورع یندأ » ْوأ   » ِماب ات  هتفای 

هلحار شناج  داز و  شکاپ  نوخ 

هلسلس ار  یملاع  شیوم  رات 

اشگلد اباب  دننام  شتروص 

اشگ لکشم  شکچوک  ياه  تسد 

شا هیآ  وربا  مشچ و  نآرق  وچ  خر 

شا هیاس  راد  هنییآ  باتفآ 

هتخیمآ نیسح  اب  ییابتجم 

هتخیر مساق  فلز  شفتک  ود  رب 

هآ قرب  نوچمه  همیخ  نورد  زا 

هاگلتق يوس  هلان  اب  ناور  دش 

هدش شرادیرخ  ومع  ور  شیپ 

هدش شراتفرگ  همع  رس  تشپ 

گنچ هب  ار  شنیتسآ  هتفرگ  رب 

! گنت هتسب  تداهش  رهب  رمک  ياک 

ورم ور  ِشیپ  هب  تماد  دص  ود  يا 

ورم وهآ  کی  دایص و  همه  نیا 

گنج نادیم  هلاس و  هد  كدوک 

گنس ناراب  كزان و  لاهن  کی 
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ریش ِلفط  دنیبب  رگ  اجنیا  نمشد 

رگا ریش 
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ریت هب  ار  وا  دنز  دهاوخ 

تسا سخ  راخ و  زا  رپ  ارحص  لگ و ، وت 

تسا سب  رغصا  یلع  غاد  ام  رهب 

درم هلاس  هد  نآ  تفگ  تماهش  اب 

دربن زا  دسرتن  زگره  ام  لفط 

تسا یگدنمرش  همه  ندنام  ومع  یب 

تسا یگدنز  لامک  ندرم  ومع  اب 

تسا شوخ  ایرد  بل  وا  اب  یگنشت 

تسا شتآ  دشاب ، هنشت  وا  رگا  بآ 

راظتنا مرمع  زاغآ  زا  هدوب 

راثن ناناج  هر  رد  ناج  منک  ات 

ریگم ار  متسه  دوب و  همع  ناج 

ریگم ار  متسد  تسا  يزابناج  تقو 

ما هداتفا  بت  بات و  رد  ناج  همع 

ما هداتفا  بقع  مساق  زا  رخآ 

دیشک بت  بات و  زوس و  اب  يا  هلان 

دیشک بنیز  هجنپ  زا  نیتسآ 

تفاکش ار  رکشل  بلق  تشگ و  ریت 

تفاتش لتقم  بناج  دیشکرپ و 

هاگلتق رانک  رد  لتاق  دید 
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هاش ِلتق  ِدصق  هب  هتفرْگب  غیت 

دنزگ ار  رواد  تسد  دیاین  ات 

دنلب ار  دوخ  کچوک  تسد  درک 

ادخ ِتسد  يرای  ياوه  رد 

ادج نت  زا  دش  هللادبع  تسد 

تادف متسد  رس و  اهنت  هن  تفگ 

! تادف متسه  همه  يا  نک  متسین 

موش یناف  تهر  رد  ات  مدمآ 

موش ینابرق  قشع  يانم  رد 

رس تسد و  نارازه  مدوب  یم  شاک 

رپس دش  یم  تا  يرای  يارب  ات 

نوخ رگ  هرطق 
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داب داش  ایرد  تشگ ،

داب دابآرهم  وحم ، دش  رگ  هرذ 

تسکش رس  ار  ام  هچرگ  تمالس ، وت 

تسکش رغاس  رگا  زاب  یقاس  تسد 

تنت نابرق  هب  اه  ناج  همه  يا 

تنماد فقو  هللادبع  تسد 

تسادج نت  زا  قح  تسد  ساپ  هب  نوچ 

تسادخ ِتسد  نیا  زا  دعب  مه  ام  تسد 

دوش ام  یناف  تشگ ، ام  رد  هک  ره 

دوش ایرد  دش ، وچ  ییایرد  هرطق 

تسکش نمشد  رکشل  رب  مهد  ات 

تسد هب  مریگ  ملَع  نوچ  ار  دوخ  تسد 

منک يرای  ار  وت  متسد  نیمه  اب 

منک يرادملع  تساّبع  لثم 

هلولو شّمع  شوغآ  رد  دوب 

هلمرح ِریت  تفاتشب  نامک  زک 

تفاتش تعرس  اب  دولآرهز  ریت 

تفاکش ار  وا  رجنح  نابیرگ  نوچ 

درک زاب  وّمع  هب  یمشچ  هشوگ 

درک زاورپ  سفق  زا  شحور  غرم 
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لاتق تشد  رد  هراپ  يولگ  اب 

لاب لاب  دز  وا  درک و  اشامت  هش 

شرب رد  الوم  تفرْگب  ناج  وچمه 

شرغصا ِّیلع  ِغاد  دش  هزات 

شنت ِمخز  ِمهرم  ام  هیرگ 

شنماد ِفقو  داب  مثیم »  » کشا

----------

مدرگ ترکیپ  تاحارج  يادف  ومع 

مدرگ ترکیپ  تاحارج  يادف  ومع 

مدرگ تربکا  سابع و  بتکم  دیهش 

نک تیانع  روآ و  اجب  قشع  زامن 

مدرگ تروانش  نوخ  رد  ّربکم  نم  هک 

نوخ لتقم  رانک  ات  مدز  لاب  همیخز 

مدرگ ترخآ  زابرس  هک  دیما  نیا  هب 
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رغصا دش  حبذ  وت  تسد  رس  رب  هن  رگم 

مدرگ ترگید  حبذ  نم  هک  هزاجا  هدب 

راذگب تا  هتسکش  ولپ  ردام  ناج  هب 

مدرگ ترهاوخ  دنزرف  ود  درونهر  هک 

لد زا  يدز  نیعم  نم  له  ۀلان  هن  رگم 

مدرگ تروای  هصرع  نیا  رد  هک  مدمآ  نم 

هد تصخر  هاگن  نک  نم  کچوک  تسدب 

مدرگ ترکشل  رادملع  نیشناج  هک 

هام نادیهش  يرهم و  الو  رهپس  رد  وت 

مدرگ ترتخا  هتفخ  نوخ  هب  هک  یتیانع 

( مثیم  ) اپب يرشحم  دش  وت  رعش  روشز 

مدرگ ترشحم  يادرف  عفاش  هک  وگب 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما 

تدالو

يدرک او  نهد  دنخبل  هب  هام  يا  بشما 

( تدالو  ) يدرک او  نهد  دنخبل  هب  هام  يا  بشما 

يدرک ارآ  لد  رای  خر  رهم  اب  هولج 

يدرک اپ  رب  هلهله  فعش و  روش و  مزب 

يدرک اّیهم  هدنبات  رتخا  زا  لُقن 

تسادیپ ترون  می  رد  مدق  رحب  رهوگ 
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تسادیپ ترورس  دنخبل  هب  هزات  يربخ 

دینزب رس  نیمز  هب  بشما  همه  کیالم  يا 

دینزب رثوک  ماج ز  مه  هدز  مّسبت  مه 

دینزب رپ  ناگمه  هنیدم  ماب  رد و  رب 

دینزب ربمیپ  دنزرف  مدقم  رب  هسوب 

هدرتسگ نیمز  هب  تمحر  ةرفس  قح  تسد 

هدروآ نیسح  رهب  زا  رسپ  ونابرهش 

برع دیشروخ  یناریا و  هم  زا  يرتخا 

بشما ملاع  لد  مشچ و  هب  دیشخب  هولج 

بقل داّجس  دشاب و  یلع  شیمان  مان 

بل هب  رکذ  اقل ، رهم  نیبج ، هام  دّق ، رس و 

ربمغیپ رسپ  مّوس  مّود و  یلع 

رهُگ تشه  می  رون و  می  جنپ  رهوگ 

ياه نز  هب  هک  ونابرهش 
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یتشگ رس  ناهج 

یتشگ ربمیپ  لآ  مرح  سورع  ون 

یتشگ ربکا  هللاراث  رهوگ  فدص 

یتشگ رواد  هللا  یلو  تشه  ردام 

يدروآ یلج  دنوادخ  نسح  وترپ 

يدروآ یلع  نبا  نیسح  رهب  یلع  هک 

يداز تیالو  هام  الو  سمش  رب  هک  يا 

يداز تیاده  دیشروخ  هن  هدروآ ، هام 

يداز تیانع  دوج و  مرک و  لضف و  رحب 

يداز تیآ  همه  تمارک  زاجعا و  همه 

تسا ناج  ناهج  تسا و  ناهج  ناج  رسپ  نیا 

تسا نآرق  رَوُس  شیور  هیآ و  طخ  لاخ و 

تسا رشبلا  ریخ  ۀناحیر  ۀناحیر  هک  نیا 

تسا ردپ  ملاع  هب  ارهز و  فسوی  رسپ 

تسا رت  بوخ  ناهج  نابوخ  همه  زا  رسپ  نیا 

تسا رگد  ینیسح  دنداهن و  مان  شیلع 

دراد ردیح  لد  دمحا ، خر  ارهز ، يوخ 

دراد رتنوزف  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

دابعلا نیز  اعد  بیز  نید  تنیز  نیا  تسیک 

دارم باب  اطع  ياب  مرک و  دوج و  باب 
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داّجس ماما  دیحوت ، روحم  نید ، نکر 

داهج سرد  اه  هلسلس  رب  هلسلس  رد  هداد 

تسادیپ سایق  تیالو ز  نآرق و  حتف 

تسادیپ شماش  ۀبطخ  زا  رگد  يالبرک 

يزوس ملاظ  مد  دراد  هک  تسا  يریسا  نیا 

يزوریپ اه  هلسلس  رب  هلسلس  رد  هداد 

يزورفا ناهج  تسا  هدرک  هک  تسیغارچ  نیا 

يزومآ لمع  ملع و  هسردم  شبتکم 

تسوا بل  رب  ادخ  رکذ  بش  لد  رد  نانچ  نآ 

تسوا بش  زامن  توهبم  هعماج  لغ  هک 

دنراد شمالک  راونا  رون ز  نافراع 

شمادم رکذ  زا  همزمز  نادهاز 
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دنراد

دنراد شمارم  یشم و  زا  يوریپ  ناکلاس 

دنراد شماج  ۀعرج  کی  هب  مشچ  ناقشاع 

دنتسب لد  وا  هب  هک  تیالو  نازابکاپ 

دنتسم شیالو  ماج  زا  هک  دنناشوخ  رس 

تسام لد  رد  شمرحلا  تیب  هک  هبعک  نآ  تسوا 

تسام لگ  بآ و  رد  هکلب  ام  لد  رد  وا  رهم 

تسام لفحم  ۀمزمز  شا  همزمز  تبحص 

تسام لحاس  شمرک  فطل و  هثداح  می  رد 

دیرآ لگ  لد  ةراپ  زا  شهر  رد  لد  لها 

دیرآ لّسوت  تسد  شا  هعماج  لغ  هب 

تسا يدازآ  شمدق  كاخ  هک  تسا  يریسا  نیا 

تسا يدازآ  شمد  ناشوج ز  هعماج  لغ  رد 

تسا يدازآ  شمدق  كاخ  دنموربآ ز 

تسا يدازآ  شمرح  ماب  یسدق  ریاط 

داد رب  شبان  ۀبطخ  زا  قح  لامآ  لخن 

داد رس  ییاهر  گناب  نارگ  ریجنز  ریز 

وت ۀهناخمرح  قاّشع  لد  عیقب  يا 

وت ۀناورپ  هدمآ  دوجو  عمش و  وت  يور 

وت ۀناد  زا  دوب  شتایح  هک  یغرم  وچ  لد 
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وت ۀناوید  هر  كاخ  مثیم »  » درخ

مدرگ تعیفر  ناویا  نکاس  دوش  هچ 

مدرگ تعیقب  فارطا  رد  هناورپ  وچمه 

----------

داد رسپ  ارهز  فسوی  رب  ادخ  بشما 

( تدالو ) داد رسپ  ارهز  فسوی  رب  ادخ  بشما 

داد رمق  ار  تیالو  سمش  ادخ  بشما 

داد رگد  يدیشروخ  هکلب  هن  رمق  صرق 

داد رت  بوخ  نودرگ  دیشروخ  زا  هام و  زا 

داد رشبلا  ریخ  رشبلا  ریخ  هداز ي  رب 

تسا نیسح  ناج  وک  داب  شیادف  اه  ناج 

تسا نینمؤملاریما  لجن  نیرتهب  نیا 

تسا نیمز  ناریا  يوناب  راختفا  نیا 

نیا
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تسا نید  نکر  نامیا  حور  نآرق  ناج 

تسا نیس  ای و  میم و  اح و  اه و  اط و  نیا 

تسا نیدباعلا  نیز  داّجس  دّیس  نیا 

تسا نیسح  نآرق  تسد ، زارف  رب  نیا 

نیا تسا  مرکا  لوسر  نسح  هنییآ ي 

نیا تسا  مدآ  تسا و  ملاع  ّلک  يالوم 

نیا تسا  مد  یسیع  دص  ود  ناج  رگایحا 

نیا تسا  می  ار  رهوگ  تشه  ایرد  هس  ِّرُد 

نیا تسا  ملاع  رایرهش  ونابرهش  يا 

تسا نیسح  نابات  دیشروخ  وت و  هام 

شزامن تقو  ناهد  دسوب  یم  ریبکت 

شزاین ماگنه  هب  هر  رد  اعد  مشچ 

شزابشیپ تباجتسا  وس  ششز  دیآ 

شزاجح توص  هدادلد ي  دوب  نآرق 

شزاونلد يادص  زا  دشوج  دیحوت 

تسا نیسح  نامیا  حور  شوضع  وضع  رد 

دیآ ربمغیپ  ناهج  رد  هرابود  دیاب 

دیآ ردیح  اب  دسا  تنب  ّقح  تیب  زا 

دیآ رسمه  ارهز  وچمه  ردیح  رهب  زو 

دیآ ردام  نآ  نماد  زا  نیسح  نوچمه 
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دیآ رگید  نیدباعلا  نیز  هک  دیاش 

تسا نیسح  ناحیر  حور و  ار  نت  جنپ  نیاک 

تنیز تفای  تدابع  وا  ياه  هدجس  زا 

تنیز تفای  تداعس  شهاگرد  كاخ  زو 

تنیز تفای  تدایس  ّیگرزب و  وا  زو 

تنیز تفای  تدالو  شدالیم  حبص  اب 

تنیز تفای  تداهش  شمرگ  هبطخ ي  زو 

تسا نیسح  ناشورخ  ِدایرف  هبطخ  نیا 

شنینزان لامج  هام  ادخ  هجو 

شنیبج رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يور  لُگ  شقن 

شینتسآ رد  نینمؤملاریما  تسد 

شنیمز رب  دراذگ  یناشیپ  دیشروخ 

مامت ملع 
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شنیگن شقن  ایبنا 

تسا نیسح  نافرع  يایرد  شا  هنیس  رد 

شنیبم دنوادخ  يوس  زک  تسا  نیا 

شنیدباعلا نیز  تنا  يادن  دمآ 

شنیرفآ شقن  نیرفآ  تروص  هب  دیوگ 

شنیقیلا ّقح  ّقح  نایوپ  هر  دنناوخ 

شنیمالا حور  دص  ود  دزیر  نیتسآ  زا 

تسا نیسح  ناناج  تسا و  ناج  مدق  ات  رس 

وا تبحص  مه  اعد  تقو  اهریجنز 

وا تمدخ  رد  ازغ  زور  اهریشمش 

وا تضهن  تراسا  دش  نادیهش  دعب 

وا تّزع  لیلذ  لزنم  لهچ  نمشد 

وا تردق  ربیخ  بازحا و  روآدای 

وت برای  برای  قاتشم  ّقح  یّتح 

وت بش  تاجانم  وحم  نایسدق  يا 

وت بتکم  شرف  لاب ، ار  نایشرع  يا 

وت بت  بات و  هلعش ي  ار  ایبنا  يا 

وت بل  لعل  هنشت ي  بل  اهرکذ  يا 

تسا نیسح  ناطلغ  ّرُد  کی  وت  رکذ  ره 

ییادخ نوخ  هدرورپ ي  یتسیک  وت 
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ییادتبا نسح  دیشروخ  مدق  ات  رس 

ییادتقم ار  اعد  بابرا  هک  قحلا 

ییادص مه  ردیح  ارهز و  دمحا و  اب 

ییادهلا حابصم  راونالا  علطم  وت 

تسا نیسح  ناشخرد  دیشروخ  وت  يور 

میرم روپ  نارازه  هللا  میلک  اهدص 

مزمز هاچ  بآز  دنریگ  وضو  دیاب 

مظعا هللا  یلو  يا  دنیوگ  وت  زا  ات 

« مثیم  » وچمه نارازه  زا  دیان  راک  نیا 

مد امش  حدم  زا  رمع  کی  منز  یم  رگ 

تسا نیسح  ناسحا  فطل و  امش و  ضیف 

----------

هدمآ روش  يرس  ره  رد  فعش  گنهآ  بشما ز 

( تدالو  ) هدمآ روش  يرس  ره  رد  فعش  گنهآ  بشما ز 

طبهم لد  افص  مزب  لعشم  ناج 
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هدمآ رون 

هدمآ روط  زا  رتنشور  ادخ  راونا  برثی ز 

هدمآ رومعم  تیب  زا  رت  بوخ  لد  هناریو 

هدمآ روک  ودع  مشچ  رگ  هولج  ناّبحم  بلق 

هدمآ روپ  نیرتوکین  ار  قاشع  هقلح  رس 

يرگنب ار  ادتقم  ناک  اپ ، هب  ات  رس  وش ، مشچ  ناه 

يرگنب ار  ادخ  نسح  یبن  طبس  هناخ  رد 

نیبب یناحبس  تآرم  تفرعم  مشچ  ياشگب 

نیبب ینارون  يور  نآ  ئش  هنیئآ  وش  هنیئآ 

نیبب ینّابر  راثآ  همطاف  ام  ِنسح  رد 

نیبب ینآرق  تایآ  رگن  ینّابر  راثآ 

نیبب یناشفا  وترپ  رد  ار  هللا  هجو  هدرپ  یب 

نیبب یناریا  يوناب  رب  رد  ار  برع  هام 

هدش ادیپ  یحضلا  سمش  بش  همین  تمصع  جرب  زا 

هدش اهلد ، رگنشور  همطاف  جرب  دیشروخ 

يا هداز  نابات  دیشروخ  بسن  یناریا  هام  يا 

يا هداز  ناج  ناهج  کی  دوخ  ادف  تداب  ناهج  ناج 

يا هداز  نابعش  جنپ  رد  ار  هللا  یلو  مراچ 

هداز ناناج  هفرط  نیاک  ناج  كاپ  يا  یتسیک  وت 

يا هداز  نآ ، زا  رترب  وت  مروآ  شفصو  هچره  نم 
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يا هداز  نامیا  مسج  رب  يا  هزات  ناج  هک  قحلا 

يا هدروآ  ماما  مراچ  یلو  مّوس  هناخ  رد 

يا هدروآ  مامت  هام  هم  زاغآ  رد  هک  هللااب 

نیا تساهلد  رگنشور  نیا ، تساتکی  هللا  هجو 

نیا تساهاط  هنیئآ  نیا ، تساهلد  رگنشور 

نیا تسارهز  هناحیر  نیا ، تساهاط  هنیئآ 

نیا تساپاترس  دیحوت  نیا ، تسارهز  هناحیر 

نیا تسالاب  اه  مهو  زا  يا ، تساپ  اترس  دیحوت 

نیا تسالوم  نافراع  رب  نیا  تسالاب  اه  مهو  زا 

یگدنب لامک  ناج  رد  درورپ  وک  نآ  تسا  نیا 

، زو
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یگدنب لادم  دراد  نیدباعلا  نیز  َتنَا 

نیقیلاراونا تسا  نیا  يدهلا  حابصم  تسا  نیا 

نیمز رد  دجاس  تسا  نیا  ءامس  دوجسم  تسا  نیا 

نیرق یب  رهم  تسا  نیا  لثم ، یب  هام  تسا  نیا 

نیما ار  نامیا  تسا  نیا  ناما  ار  یتسه  تسا  نیا 

نیبم نآرق  تسا  نیا  لمع ، ار  نازیم  تسا  نیا 

نیدباعلا نیز  تسا  نیا  نافراع  بطق  تسا  نیا 

هتخوس تملظ  قاروا  لد  راونا  زک  تسا  نیا 

هتخومآ داهج  سرد  اه  لسن  رب  وک  تسا  نیا 

فلخ وکین  يا  هدازآ  مدق  یتسه  رد  تشاذگب 

فلس ام  زا  لبق  دنزرف  اوس  ام  زا  شیپ  قولخم 

فرش ارهز  فده  ردیح  بسن  اهاط  بقل  سپ 

فدص ار  تیالو  ّرُد  رمق  ار  تیاده  خرچ 

فکب ارهز  هناحیر  ار  هنادرد  نآ  تفرگب 

فعش قوش و  يداش و  اب  شبل  لعل  رب  هسوب  دز 

یلجنم ار  ادخ  يور  شخر  هام  رد  دید  نوچ 

یلع ار  شمان  تشاذگب  دوخ  ّدج  یمارگ  دای 

دنک يرای  ار  مالسا  ردپ  زا  دعب  وک  تسا  نیا 

دنک يرادهگن  نید  زا  اهریجنز  لغ و  ریز 

دنک يراکمتس  عفد  اه  لسن  زا  شقطنم  اب 
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دنک يرات  بش  نوچمه  ار  مشخ  دیفس  حبص 

دنک يراج  رگج  نوخ  اه  ماشآ  نوخ  مشچ  زو 

دنک يرازیب  نالعا  يا  هشیپ  تیانج  ره  زا 

اهدایرف نامسآ  رب  شا  هنیس  قمع  دزیخ ز 

اهدادیب هطلس  زا  دهراو  ار  اه  لسن  ات 

ار مالسا  ناج  دیشخب  شا  هبطخ  اب  وک  تسا  نیا 

ار ماش  مه  هفوک و  مه  متس  قرف  رب  دیبوک 

ماشآ نوخ  مصخ  دز  نهد  رب  تراقح  تشم 
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ار

ار ماع  صاخ و  هرابکی  شقطنم  ای  یهگآ  داد 

ار ماج  شتآ  درک ز  رپ  نایغاط  ناشکرس و  رب 

ار مانصا  رس  دیبوک  ار  دیحوت  ناج  دیشخب 

وا ياویش  قطنم  اب  نمرها  ناج  دیزرل 

وا ياّرغ  هبطخ  اب  البرک  دش  الب  ماش 

----------

تسا نیرفآ  يداش  ّيداش  بش  بشما 

( تدالو  ) تسا نیرفآ  يداش  ّيداش  بش  بشما 

تسا نیقیلا  ّقح  ةولج  ار  ناهج  بشما 

تسا نیمز  اه  ینامسآ  تشهب  بشما 

تسا نیدباعلا  نیز  دالیم  بش  بشما 

تسا نیسح  تسه  همه  هک  یکاپ  دولوم 

تسا نیسح  تسد  رس  رب  رگید  نآرق 

داز رمق  صرق  همطاف  سورع  بشما 

داد رمث  تفکشب و  هللاراث  يابوط 

داز رسپ  کی  ونابرهش  نابعش  رهش  رد 

داز ردپ  تقلخ  ملاع  رب  رسپ  کی  هن 

تسا نیدجاّسلا  ماما  انالوم  تسیک  نیا 

تسا نیدباعلا  نیز  هکلب  تدابع  بیز 
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وا بل  اب  يزابقشع  ار  ادخ  رکذ 

وا بل  دهش  زا  شون  ار  اعد  حور 

وا بتکم  نافرع  ملع و  ربص و  راثیا و 

وا بت  بات و  يا  هدادلد  رحس  غرم 

يدوجو يوناب  رهش  ونابرهش  يا 

يدوجس ّیعوکر و  دمح و  ردام  وت 

هدیرفآ توالح  وا  يانث  رد  بل 

هدیشک ار  وا  مدقم  كاخ  زان  خر 

هدیصق نیا  رد  لد  لها  يا  دیونشب  ناه 

هدیمد يدیشروخ  یحو  تیب  هب  بشما 

وا هناخ ي  ناتسا  رد  هم  هداتفاک 

وا هناورپ ي  هدش  مجنا  نامسا  کی 

تسا نیسح  نیریش  ناج  نیریش  ناج  نیا 

تسا نیسح  نیسای  اهاط و  فسوی  نیا 
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تسا نیسح  نیحایر  ناتسب  ورس  نیا 

تسا نیسح  نینوخ  دایرف  لماح  نیا 

شلاعن فّص  رد  ربص  هداهن  تروص 

شلاصو قاتشم  دنبوقعی  بّویا و 

شزاین قاتشم  دنتشد  رد و  هوک و 

شزاس زوس و  کیالم  حور  یقیسوم 

شزامن قاتشم  تسا  دنوادخ  بش  ره 

شزاجح ياوآ  دواد  زا  هدرب  لد 

يراز هب  دتفا  قح  فوخ  زا  زامن  رد  نوچ 

يراج هدجس  رد  دوش  یم  شکشا  يرهن ز 

شیاعد تروص  رد  یحو  ّلک  ریسفت 

شیابرلد يادص  نآرق  زا  هدرب  لد 

شیاون ره  رد  افص  قدص و  اونین  کی 

شیادص گنهآ  هب  ناتسلخن  هدیئور 

هفیحص قاروا  هب  شتاجانم  رکذ 

هفیرش تایآ  وچمه  هدرک  زاجعا 

دحاو ُهللا  هیآ ي  لاخ  طخ و  نسح و 

دهاش هنییآ  نوچ  هتشگ  ار  ادخ  هجو 

دئاق ربص  رد  ار  بّویا  ار  بوقعی 

دعاص نآرق  دوب  شتاجانم  رکذ 
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یقاس تسار  نآرق  ماک  ناشطع  ماک  اب 

یقاب تسوا  زا  یلع  نبا  نیسح  لسن 

شفالک ناج ، لامج و  رادیرخ  فسوی 

شفاکتعا ماقم  لد  مارحلا  تیب 

شفاطم دمآ  مرح  رهاظ  هدید ي  رد 

شفاوط مرگرس  هبعک  نطاب  مشچ  رد 

مزمز هاچ  زا  ادن  دیآ  شندید  اب 

مزمز هام  يا  ابحرم  ًالهس  ًالها و 

هتسب وت  ریجنز  هب  نیعلاروح  فلز  يا 

هتسشن لد  رب  وت  رهم  تدالو  زا  شیپ 

هتسد هتسد  تیوک  راّوز  کلم  ّنج و 

هتسکشرس تروبص  گنس  رب  بّویا 

ییافص هورم ، ینم ، رعشم ، یتسیک ، وت 

ییافطصم ینیسح  ارهز ، نسح ، ردیح ،

هولج يا 
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قتشم دوبعم  هولج ي  زا  تا 

قلطم ّقح  يا  یگدنب  رد  قح  دبع  يا 

قدزرف رد  قدزرف  ددرگ  رگا  ملاع 

قح ترضح  زج  یسک  دناوتن  وت  حدم 

هنیرق یب  يا  یتسیک  میوگ  راذگب 

هنیدم مه  ییالبرک ، مه  يا ، هّکم  مه 

نید ّلک  نامیا ، ّلک  نآرق ، ّلکوت 

ینیدباعلا نیز  تنا  اب  ّقح  حودمم 

ینیقیلا نیع  تایحلا  نیع  هللا و  نیع 

ینیمز زا  اه  نامسآ  رد  رتروهشم 

نوچیب ّیح  تاذ  رون  ینامسآ  يا 

نوچ يدمآ  شرف  رد  تسا  شرع  رد  وت  ياج 

درادن دراد  رمق  صرق  وت  وچ  نودرگ 

درادن دراد  رهگ  یکاپ  نیدب  ایرد 

درادن دراد  رجش  تماق  نیدب  انیس 

درادن دراد  رمث  یبوخ  نیدب  یبوط 

یناهج ياهرت  بوخ  زا  رت  بوخ  وت 

ینامسآ رد  رتروهشم  نیمز  زا  وت 

تماع ضیف  ياوه  رد  ملاع  ناصاخ 

تمابدرگ رتوبک  نوچمه  سدقلا  حور 
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تمالغ تاجانم  اب  ناراب  هدیراب 

تماش رازاب  تبحص  مه  اهریجنز 

وت اب  هدرک  اوجن  حبص  ات  رحس  غرم 

وت اب  هدرک  ادیپ  هبعک  ردق  هناریو 

يدرک ماش  نمشد  مشچ  رد  ار  ماش  وت 

يدرک مالسا  يرای  نمشد  جوم  رد 

يدرک مالعا  ار  هللاراث  حتف  وت 

يدرک ماش  رد  البرک  بالقنا  وت 

هتفرگ تیّرح  وت  زا  يریسا  رد  نید 

هتفرگ تنیز  تمد  زا  مثیم »  » راعشا

----------

كرابم داب  اعد  حور  اعد ! لها  يا 

( تدالو ) كرابم داب  اعد  حور  اعد ! لها  يا 

كرابم داب  ادخ  يالجت  هدید  رد 

كرابم داب  امش  هب  كرابم ، دیع  نیا 

ادهش ماما  دنخبل 
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كرابم داب 

كرابم داجیا  ملاع  ندب  رد  ناج 

كرابم داجس ، ترضح  ناهج  هب  دمآ 

بشما يا  هدروآ  رسپ  ناریا  يوناب  يا 

بشما يا  هدروآ  رمث  تمصع  یبوط  يا 

بشما يا  هدروآ  رمق  تیالو  تیب  رد 

بشما يا  هدروآ  رگد  نیسح  هک  قحلا 

ار یلزا  لامج  دینیبب  هدرپ  یب 

ار یلع » نبا  نیسح   » دیئوگب کیربت 

نیا تسا  مرحو  ماقمو  ّلحو  رجحورجح 

نیا تسا  مرک  دوج و  ةدنشورخ  يایرد 

نیا تسا  ملع  ملاع ، ود  نابوخ  عمجم  رد 

نیا تسا  مجع  کلم  يونابهش  ۀنادرد 

دّمحم ِلابقا  بکوک  نایع  دیدرگ 

دّمحم لآ  يا  نشور ، ناتلد  مشچ و 

تسا مامت  تسا ، مامت  تسا ، مامت  هام  نیا 

تسا مایق  تسا ، مایق  تسا ، مایق  دنزرف 

تسا مالس  تسا ، مالس  تسا و  مالس  تسا و  رکذ 

تسا ماما  تسا ، ماما  تسا ، ماما  قلخ ، رب 

تسایرد هس  ناماد  هدنشخر  رهوگ  نیا 
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تسارهز فسوی  لُسُر ، متخ  یصو  مراچ 

تسا نیسح  نابعش  هم  غارچ  هام ، نیا 

تسا نیسح  ناج  نیا  هللاراث و  ۀعضب  نیا 

تسا نیسح  ناتسلگ  نادنخ  ۀلال  نیا 

تسا نیسح  نآرق  همه  هیآ  هب  هیآ  نیا 

! دینادب دینادب  تسا  نیسح  ناج  نیا 

! دیناوخب دیناوخب  تسا  نیسح  نآرق 

میئوش هنیآ  فعش  کشا و  زا  هک  دیزیخ 

میئورب هخاش  ره  رس  نادنخ  ۀلال  نوچ 

میئوپب هللا  مرح  ات  نانک  زاورپ 
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میئوگب میشورخب و  قدزرف  دننام 

ام نهد  زا  بان  رُد  شیانث  هب  دزیر 

ام نخس  زا  ماشه »  » زور دوش  ماش  ات 

تدالو تفای  وا  زا  دیحوت  هک  تسا  نیا 

تدارا هللا  مرح  شدوجو  هب  دراد 

تداهش هبعک  لزا  شماقم ز  هب  هداد 

تدابع جاجح ، همه  شرهم  هب  دندرک 

تسا نیمرح  ماما  الوم و  دیس و  نیا 

تسا نیسح  ِلجن  یلع ، روپ  یبن ، طبس  نیا 

تساهاط فسوی و  رمُز و  ردق و  ةروس  نیا 

تساحطب دیس  رسپ  احطب  دیس  نیا 

تساهیبا ما  ۀمطاف  لد  رون  نیا 

تساحیسم تسا ، میلک  تسا و  لیلخ  حون و  نیا 

نیا تسا  نمجنا  ره  لد  غارچ  هدنشخر 

نیا تسا  نت  جنپ  ۀنیآ  مدق  هب  ات  رس 

! تلامک توهبم  هدش  ارهز  فسوی  يا 

! تلالج رصق  زا  يا  هشوگ  ادخ  شرع  يا 

تلاصخ قلخ و  يوبن ، قلُخ  روآدای 

تلادم ریجنز  ۀقلح  دوب  هکنآ  اب 

يراد هلسلس  رثا  ندرگ  هب  هکنآ  اب 
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يراد هلسلس  ره  هب  فارشا  یئاقآ و 

دناوخب هبطخ  الب  ماش  رد  هک  وت  زا  ریغ 

دناشکب ار  ودع  ریجنز ، ۀقلح  رد 

دناشفب شتآ  هرسکی  متس  خاک  رد 

دناشنب ار  ناگمه  تلذم  كاخ  رب 

ییادهش ِمامت  ِدایرف  ِبحاص  وت 

ییادخ مشخ  ررش  رگمتس ، ناج  رب 

، تراسا تخس  ۀلسلس  رد  هک  وت  زا  ریغ 

تشم دنز  راکمتس  قرف  رب 
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؟ تراقح

؟ تراشا هب  ار  متس  خاک  دنک  هناریو 

؟ ترارش ملظ و  متس و  هاپس  هب  دزات 

دوب یلزا  يادخ  مشخ  وت  ۀبطخ  رد 

دوب یلع  توص  ادخ  ناشورخ  دایرف 

تیادن لسن  ره  ۀنیس  زا  هدزرس  يا 

تیادص دنوادخ ، یحو  ۀمزمز  يا 

تیازف حور  ِسفن  ِنیهر  مالسا ،

تیادخ رکذ  بل  هب  هتسویپ  هلسلس  رد 

" مثیم " لگ زا  يربخ  يدوبن  هک  يزور 

" مثیم " لد تیالو  ریجنز  هب  هتسب  دش 

----------

كرابم رهگ  فرش ، رحب  يا 

( تدالو ) كرابم رهگ  فرش ، رحب  يا 

كرابم رمق  یحض ، سمش  يا 

وناب رهش  رهش ، يوناب  يا 

كرابم رسپ  خر  رادید 

کیربت ماما  هن  ردام  يا 

كرابم رمث  الو  لخن  يا 

وت رب  نیسح  لگ  هتسد  نیا 
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كرابم رگداد  قلاخ  زا 

تسا نیسح  مکحم  تیآ  نیا 

تسا نیسح  مسجم  نآرق 

نیا تسا  رورپ  رهپس  دیشروخ 

نیا تسا  رظنم  يادخ  دبع  ای 

ارهز نیسح  یلع  مود 

نیا تسا  ربمیپ  مدق  هب  ات  رس 

شیور هام  هب  نزب  دنخبل 

نیا تسا  رگید  نیسح  هک  اریز 

دیحوت رحب  راچ  هنادرد 

نیا تسا  رتخا  تشه  هموظنم 

تسا نیدجاس  لک  دیس  نیا 

تسا نیدهاجم  همه  يالوم 

مّظعم شتدالو  هب  نابعش 

مّظنم شتیالو  هب  نآرق 

وا هفیحص  قرو  ره  رد 

مّسجم يا  هدناوخن  نآرق 

ناگتشرف دنناوخ 
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شیانث

مه اب  رون  ياعد  دننام 

حور شتوالت  اعد  هب  دشخب 

میرم حیسم  سفن  نوچمه 

تسا نیملاع  تشهب  هک  شیور 

تسا نیسح  هسوب  هناخلگ 

شیوخ قلخ و  راد  هنیآ  لگ 

شیوبس رثوک  هنشت  لد 

یسوم رازه  اعد ، روط  رد 

شیوگتفگ قوش  هب  شوهدم 

نماد هب  ایلوا  همه  تسد 

شیوس هب  ایبنا  همه  مشچ 

ارهز زیزع  دنز  دنخبل 

شیور ناتسوب  هب  حبص  ره 

شزاونلد ياون  تسم  ناج 

شزان دهم  نیسح  شوغآ 

دمرس لامج  هنیآ  يا 

دمحا مامت  مدق  هب  ات  رس 

ارهز لجن  نیسح ، دنزرف 

دمحم ابا  یلع ، داجس ،
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خرچ شدرگ  ادخ و  تسد  وت 

دیاب وت  دَی  اب  هک  تسادیپ 

قلخ زا  لالجلاوذ و  قلاخ  زا 

دح یب  مالس  تنت  ناج و  رب 

تزاین یب  زاین  قاتشم 

تزامناج قشع  هداجس 

تنینزان نسح  طخ  نآرق 

تنیبج رب  هدجس  هسوبلگ 

مه ادخ  هکئالم ، هن  اهنت 

تنیشنلد ياعد  قاتشم 

تناتسآ رد  کلم  يور  مه 

تنیتسآ رد  ادخ  تسد  مه 

نیمآ يادص  اعد  ماگنه 

تنیمی ات  راسی  دزیخ ز 

تزارف رس  مایق  ریبکت و 

تزامن رِّبکم  لیربج 

نآرق نابز  تنهد  رد  يا 

نآرق نایب  تنخس  ره  يو 

رون هفیحص  وت  تروص  مه 

رد مه 
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نآرق ناج  تسا  وت  نت 

دیحوت تخرد  مه  هویم و  مه 

نآرق ناور  مه  یحور و  مه 

تیالو هبعک  وت  ناکرا 

نآرق ناتسوب  وت  راسخر 

تیاعد رد  تسادخ  نیمآ 

تیاه هبطخ  مامت  تسا  یحو 

یناکمال کلم  هدنامرف 

ینامسآ نیمز و  ناطلس 

یحور حور  عرش  رکیپ  رد 

یناج ناج  زامن  مسج  رد 

مراچ ِّیلو  مشش  موصعم 

یناج سنا و  ماما  الوم و 

ریجنز ياه  هقلح  یگنت  رد 

یناهج تعسو  هب  هدنشخب 

یماما ار  دوجو  لک  وت 

یماش ریما  مه  هلسلس  رد 

تهاگیاج شرع  هلق  يا 

تهاپس کلم  رشب و  ّنج و 

ماش هبارخ  هریاد  رد 
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تهاگن نامسآ  تعسو  رب 

دوبعم يوس  هب  ینک  ریس  نوچ 

تهار شرف  تسا  کلم  لاب 

هبارخ هشوگ  نتفر  اب 

؟ تهاج لالج و  زا  دوش  مک  یک 

یتسا رواد  ّیح  رهظم  وت 

یتسا رتارف  رشب  مهو  زا 

تکاخ هب  نایشرع  هدجس  يا 

تکاپ مسج  هب  ادخ  حور  يا 

یتسا ملاع  راد  هلسلس  وت 

تکاب هچ  ودع  هلسلس  زا 

تهار كاخ  دوجو  رصم  دص 

تکاچ هنیس  رصم  فسوی  دص 

اپ رب  لدع  ياول  تسه  ات 

تکاله نارگمتس  دنتسه 

مثیم نابز  رب  وت  فاصوا 

مثیم ناور  ندب  هب  دشاب 

----------

كرابم داب  ترمق  تیالو ! سمش  يا 

سمش يا 
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( تدالو ) كرابم داب  ترمق  تیالو !

كرابم داب  ترهگ  تمارک ! رهب  يا 

كرابم داب  ترحس  نابعش ! مجنپ  يا 

كرابم داب  ترسپ  ناریا ! ردام  يا 

بشما يا  هداز  یلزا  نسح  ۀنییآ 

بشما يا  هداز  یلع  دیحوت ، ۀبعک  رد 

****

ار یلزا  لامج  تسد ، ِرس  هب  رگنب 

ار یلو  هس  لجن  دمحا و  یصو  مراچ 

ار یلج  راونا  ةدنزورف  دیشروخ 

ار یلع  نب  نیسح  نب  یلع  راسخر 

كرابم داب  ترگد  نیسح  رادید 

كرابم داب  ترسپ  یمارگ  دالیم 

تسا ماقم  شرع  دوخ  هک  تسا  ینیشن  شرف  نیا 

تسا مایق  تسا و  دوجس  تسا و  عوکر  دمح و  نیا 

تسا ماظن  تفه  ۀمئاد  ۀمئاق  نیا 

تسا ماما  تشه  ردپ  الوم  هس  لجن  نیا 

تسا زاین  يور  شمرح  رد  نیمه  هن  ار  ام 

تسا زارد  قلخ ، همه  تسد  وا  نماد  رب 

****
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شیور فحصم  یلع  نب  نیسح  نآرق 

شیوم رات ز  کی  هب  هتسب  ناهج  ود  ناج 

شیوکرس كاخ  هب  هدجس  درب  دیشروخ 

شیوضو بآ  دکچ ز  رضخ  رگا  تسا  قح 

شتاولج رد  دنز  جوم  ادخ  راونا 

شتاولص دورد و  قلخ  زا  قلاخ و  زا 

****

تسارهز فسوی  رسپ  ارهز  فسوی  نیا 

تسارهز فسوی  رمق  تیالو  خرچ  رد 

تسارهز فسوی  رهگ  تماما  رحب  رد 

تسارهز فسوی  ربماغیپ  هلسلس  رد 

ار اه  هلفاق  همه  تسالوم  هلفاق  رد 

ار اه  هلسلس  همه  تسا  رای  هلسلس  رد 

****

شیادخ رکذ  دَوب  بلق  شپط  ره  رد 

شیاعد لاح  رظتنم  اعد  هتسویپ 

شیارس نحص و  ناگمه  ینیسح  ياه  لد 

لگ
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شیاپ ِفک  ِكاخ  هب  لیربج  ۀسوب 

دناتسب رواد  مکح ز  رگا  هللاو 

دناتسب ربیخ  ۀعلق  زا  رد  هک  دناد 

****

تسا بیکش  ربص و  ردپ  تداهش ، دنزرف 

تسا بیرغ  دییوگن  تسا ، دوجو  يالوم 

تسا بیبط  تسا ، بیبط  دیناوخن ، رامیب 

تسا بیطخ  تسا ، بیطخ  زین  یلع  دننام 

هباحص دندینش  وچ  شیاسر  راتفگ 

هباطخ هفوک  رد  دَناوخ  یلع  دنتفگ 

وت نهد  رب  ادخ  نوخ  هدز  هسوب  يا 

وت نخس  یهلا  یحو  یبن  لثم  يا 

وت نمجنا  ناهج  قلخ  همه  عمش و  وت 

وت نهریپ  ۀتخابلد  هدش  فسوی 

وت رصب  کشا  ۀنشت  رگج  تسایرد 

وت رس  رود  اج  همه  تباجا  هدیدرگ 

****

دزان وت  هب  ارمح  ۀلال  يوبن ، سای 

دزان وت  هب  ارحص  ۀنیس  بطر و  لخن 

دزان وت  هب  ارهز  فسوی  رس  هزین  رب 
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دزان وت  هب  اربک  بنیز  مه  همطاف ، مه 

يریما قلخ  همه  هب  تراسا  نیع  رد 

يریسا وت  هتفگ  هک  وت  ریسا  تسا  مصخ 

****

هرامش دح و  زا  دَوب  نوریب  وت  فاصوا 

هرازه تسام  رظن  رد  وت  ۀظحل  ره 

هراشا هظحل  کی  وت  ز  تعاطا ، تسام  زا 

هراظن دنراد  وت  دوج  رب  همه  ملاع 

تتسد هب  دیچیپ  وت  نامرف  هب  ریجنز 

تتسکش تسا  ریسا  مان  مسق  هللااب 

****

ماب بل  گنس  دسرن  وت  رب  وت  نذا  یب 

ماش زا  رت  هریت  دوش  ماش  ینک  مکح  رگ 

مار تهگن  کی  اب  هلسلسدص  هلسلس  رد 

زا رترب  وت  ةزور  لهچ  جارعم 
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ماهوا

ییادهش ماما  نوخ  ربماغیپ 

ییادخ شوغآ  رد  يور  ینک  هک  وس  ره 

****

وت مرح  یلاعت  دنوادخ  کلم  يا 

وت مرک  فرظ  همه  یتسه  ملاع  يا 

وت مد  احیسم ز  ياسیع  هتفای  ناج 

وت مدق  كاخ  همه  ملاع  ود  نابوخ 

تیوس هب  شییادگ  تسد  دَوب  هک  مثیم » »

تیوک رس  كاخ  هب  هتسش  لد  ۀنییآ 

----------

دش ادیپ  يرهگ  تیالو  رحب  رد  زاب 

( تدالو ) دش ادیپ  يرهگ  تیالو  رحب  رد  زاب 

دش ادیپ  يرمق  صرق  دش و  وس  کی  ربا ،

ار همطاف  رسپ  ِدیما  قشع و  نشلگ 

دش ادیپ  يرمث  كرابم  هچ  هللا ! هللا 

نیمز تاوامس و  لها  نانز  هدنخ  ادص  کی 

دش ادیپ  يرگد  نیسح  دنتفگ  همه 

نشور تمشچ  همطاف  رسپ  يا  نیسحای 

دش ادیپ  يردپ  ار  اعد  حیبست و  رکذ و 
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نآ نماد  رد  دمآ و  شوج  هب  دیحوت  می 

دش ادیپ  يرهگ  نایع و  تشگ  یفدص 

رارقا دندرک  هرسکی  ناهج  نابوخ  همه 

دش ادیپ  يرت  بوخ  ناهج  نابوخ  هک ز 

رسکی ناماما  يور  یبن  يور  قح  يور 

دش ادیپ  يرسپابیز  تروص  رد  همه 

دمآ دالیم  بش  الوت  لها  يا  هدژم 

دمآ داجس  ترضح  فک  هب  دیرگب  ناج 

شیامیس یلع  نب  نیسح  رون  ةروس 

شیارآ ناهج  نسح  ۀتفیش  ناهج  ود 

نشور شلامج  ياشامت  هب  ردام  مشچ 

شیاضعا ۀمه  هب  اباب  ۀسوب  لگ  ياج 

شنسح لاخ و  طخ و  دمحم  ناقرف  شقن 

شیاپ كاخ  هب  لیربج  یناشیپ  ياج 

خر ةولج  زا  یتیآ  دوب  رون  رجش 

شیالوم وا  هدنب و  دوب  شرعلا  کلم 

ةروس نامه  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4428 

http://www.ghaemiyeh.com


روتسم باتک  تسا و  روط 

شیانیس یلع  نب  نیسح  بلق  دوب  هک 

دبسچ یم  نیمز  هب  ربمیپ  دوواد  ياپ 

شیاوآ دونش  عرضت  ماگنه  هب  رگ 

شبش تاجانم  رس ز  دنک  شرع  رب  رون 

شیازفا حور  مد  اب  يو  رب  دشخب  حور 

دنیب ار  یلع  يالاب  دق و  رس  ات  ياپ 

شیالاب دق و  ياشامت  هب  اباب  مشچ 

شسفن رد  ناهن  تسا  باتک  جنپ  ینعم 

شیابیز خر  تسا  رون  ةروس  هدراچ 

اتمه درادن  ردق  فرش و  لالج و  هب 

شیاتمه یب  قلاخ  نوچ  ملاع  همه  رد 

وا ربنامرف  ددرگ  رگا  ملاع  بجع  هن 

وا رد  مالغ  تاجانم  هب  دراب  ربا 

****

ربمغیپ شفرش  ردق و  فحصم  وا  يور 

رهگ تفه  می  رون و  می  راچ  رهوگ 

ماشه مشچ  دنک  روک  شرجح  مالتسا 

رجح رجح و  اب  ددرگ  وا  رس  رود  هبعک 

یلع وچ  دریگب  ریجنز  لغ و  رد  ناوت  یم 
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ربیخ زا  رد  یهّللادی  تشگنا  ود  اب 

وا رد  تشپ  لئاس  دوب  دوج  مرک و 

رس درآ  شمدق  كاخ  هب  ردق  فرش و 

تسا يو  نامرف  ۀقلح  رد  هلسلس  ۀقلح 

رب نامرف  وا  زا  دنماب  بل  رب  گنس 

دنکش تب  شنخس  ره  اب  هک  تسا  یلیلخ  نیا 

ربت هن  وزاب  هن  تسا  تسد  هب  هن  شجایتحا 

بارحم رد  دهن  ياپ  نوچ  هک  هدنب  نآ  تسوا 

رحس غرم  دور  شوه  زا  شبش  زامن  رد 

ماش دجسم  رد  هک  تس  یبیطخ  دنمناوت  نیا 

رمک مصخ ، زا  دنکشب  متس  تخت  رس  رب 

هک تس  یلوسر  نیا 
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شجارعم لهچ  تسا  هدوب 

ردپ كاپ  رس  لابند  هب  دوبعم  يوس 

ماش ۀناریو  هب  هچ  نایرع  ۀقان  يور  هچ 

ماما تسا  ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  نیا 

****

تسادهش ماما  ماگمه  هک  تس  یماما  نیا 

تسادخ نوخ  رسپ  اضر و  ملح و  ردپ 

تاجن یتشک  رگنل  دوب  جوم  رد  جوم 

تساده حابصم  ۀلعش  همه  ماگ  رد  ماگ 

ملاع شدوج  ۀفک  زا  یمک  تیانع  رد 

تسایرد شملع  ةرطق  زا  یمن  تقیقح  رد 

شرهم یب  نیمز  تاوامس و  قلخ  تعاط 

تساضما یب  دنس  تمایق  زور  ادخ  هب 

دناد یم  ادخ  تسین  ادخ  تسین  ادخ  نیا 

تسادیپ شیور  ۀنیآ  رد  بیغ  تعلط 

دندیدرگ وا  رئاز  ِهر  ِّدس  تهج  یب 

تسام لد  عیقب  داجس ، ترضح  مرح 

شدایرف اب  هک  تسا  نیسح  نب  یلع  نیا 

تساروشاع مد  همه  الب و  برک و  اج  همه 

قلخ هب  تسا  ماما  دنوادخ ، ییادخ  ات 
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تسارآ ار  ناهج  هک  ییادخ  ییادخ  هب 

شناوخ رتارف  حدم ، نخس  زا  امثیم »! »

شنایاپ دوبن  زگره  هک  تس  یباتک  نیا 

----------

دش رای  لامج  رادید  دیع  نارای  زاب 

( تدالو ) دش رای  لامج  رادید  دیع  نارای  زاب 

دش رادلد  خر  رهم  تیؤر  لصف  زاب 

رون يایرد  رد  قرغ  دش  ایربک  کُلم  زاب 

دش رارکت  یلع  نب  نیسح  دالیم  زاب 

رون هوک  زا  دسر  یم  ناناج  دیریگ  فک  هب  ناج 

دش رادید  ۀظحل  کنیا  دییاشگب  هدید 

یلع راسخر  هب  دش  نشور  هللاراث  مشچ 

دش راسخر  لگ  نیا  زا  راهب  نابعش ، نماد 

نیسحای كرابم  تدنخبل  راسخر ، لگ  رب 

نیسحای كرابم  تدنزرف  دالیم  ۀلیل 

باتفآ نابعش  هام  يا  ابحرم 
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يا هدروآ 

يا هدروآ  باقن  یب  ار  قح  يور  باتفآ 

؟ تسا یلع  یتفرگب  شوغآ  رد  هک  نیا  ونابرهش 

يا هدروآ  بآم  یمتخ  دمحا  هرابود  ای 

دشک یم  رس  نامسآ  رب  يدمحا  رطع  يوب 

يا هدروآ  بالگ  ییارهز  ياه  لگ  رب  هکلب 

نیسحلا نب  یلع  يداز  یلع  نب  نیسح  رب 

يا هدروآ  بارتوب  بشما  هبعک  زا  رگم  ای 

ماما ُهن  مام  تیبلا ، لها  ِناریا  ردام 

مالس تداب  همطاف  زا  همطاف  سورع  يا 

تسا یلع  نب  نیسح  ناج  مدق  ات  رس  رسپ  نیا 

تسا یلع  نب  نیسح  ناقرف  تسا و  رون  رسپ  نیا 

تسا همطاف  تشهب  زا  هلال  غاب  کی  رسپ  نیا 

تسا یلع  نب  نیسح  ناحیر  تسا و  حور  رسپ  نیا 

باتفآ صرق  تساباب  ۀناش  يور  هب  نیا 

تسا یلع  نب  نیسح  نآرق  تسد ، يور  هب  نیا 

روط سمشلاو و  رسپ  نیا  اهاط ، نیسای و  رسپ  نیا 

تسا یلع  نب  نیسح  ناقرف  تسا و  رون  رسپ  نیا 

شینارون خر  توهبم  هدیدرگ  مه  رون 

شیناشیپ رب  تسادیپ  یلع  ياه  بل  ياج 
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شبش تاجانم  وحم  دَوب  بش  ره  بش  غرم 

شبرای برای  ِقاتشم  نیملاعلا  بر  تاذ 

دوجو قمع  رد  رکذ  نارازه  دراد  سفن  ره 

شبل زا  دتفین  شدوبعم  مان  ینآ  هکلب 

تساعد تاجانم و  لوغشم  بارحم  رد  هک  بش 

شبت بات و  ۀلعش  رد  دوخ  هب  دچیپ  نامسآ 

مبا ما و  هیرذ و  همه  ناج  نم  ناج 

شبا ما و  هیرذ و  يو و  هاگرد  كاخ 

دینک ایرد  ار  هدید  بش ، لد  شتاجانم  اب 

دینک ادیپ  ار  یحو  شیاعد  نیماضم  رد 

نیمز رب  شزامن  تاوامس و  شزاورپ  جوا 

رد حور 
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نیبج شکاخ  نماد  رب  قح  شوغآ 

زامن رب  شزامن  لاح  رد  داد  تنیز  هک  سب 

« نیدباعلا نیز  تنا   » شیادن دمآ  ادخ  زا 

تسیرگ یم  شمشچ  حبص  ات  ادخ  فوخ  زا  هک  بش 

نینمؤملاریما ياه  بش  دای  دش  یم  هدنز 

تسا نم  نید  وا  رهم  تسا و  نم  یشم  وا  طخ 

نیمه تسا و  نیمه  تسا و  نیمه  تسا و  نیمه  نید 

ملِگ بآ و  لزا  زا  هتشرس  وا  يالو  اب 

ملد رد  دشابن  وا  رهم  هظحل  کی  رگا  ياو 

ریما ار  یتسه  کلم  تراسا  ریجنز  هب  يا 

ریسا تقشع  ۀقلح  رد  اهریجنز  ۀقلح 

ایربک ریش  دنزرف  يا  ریش  ار  ادخ  يا 

ریش تسا  ریش  مه  ریجنز  ۀقلح  رد  يریش و 

نامسآ مشچ  هب  نایرع  ۀقان  رب  وت  ياپ 

ریگتسد ار  ام  ریجنز  ۀقلح  رد  وت  تسد 

؟ يا هدنب  نوچ  يا  هدنب  ییادخ ، میوگ  یمن  نم 

ریصب مه  یعیمس  مه  یمیظع  مه  یمیرک  مه 

ینک یم  ییایربک  ییایربک  تاذ  دبع 

ینک یم  ییادخ  راک  یگدنب  ماقم  رد 

وت ياوآ  زا  هتسویپ  دَوب  ُرپ  اه  ناج  شوگ 
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وت يارغ  ۀبطخ  زا  زونه  دزرل  یم  ماش 

زامن دریگ  وضو  تنایرگ  مشچ  گشرس  زا 

وت ياپ  قاس  نوخ  زا  یگدنب  يوضو  يا 

الط تشط  رد  هک  مزان  ار  وت  بان  ۀبطخ 

وت يایوگ  قطنم  رب  نیرفآ  اباب  تفگ 

ین يالاب  زا  ماش  ات  البرک  نیمز  زا 

وت يالاب  دق و  رب  يدوب  هللاراث  مشچ 

يرگید نیسح  نایرع  ۀقان  راوس  وت 

يردیح مه  يدمحا  مه  نسح  مه  ینیسح  مه 

تعیقب نابایب  يا 
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ام ياه  لد  تعسو 

ام يالوم  ربهر و  شنیرفآ  زا  رت  شیپ 

باتفآ زا  رت  بوخ  تیور  هام  غورف  مه 

ام يالعالاهنج  تنسح  غاب  لایخ  مه 

ام ریبکت  ام  لیلهت  ام  دیحوت  وت  رکذ 

ام يابقع  ام  يایند  ام  نامیا  وت  ّبح 

یگریت زا  یتشحو  رشحم  يارحص  رد  تسین 

ام يامیس  زا  وت  رهم  وترپ  دشخرد  ات 

تسا مثیم »  » راهن لیل و  شوخ  رکذ  وت  فصو 

تسا مثیم »  » رادن راد و  ازج  زور  وت  رهم 

----------

دش ادیپ  يرهگ  ار  الو  جاّوم  رحب 

( تدالو  ) دش ادیپ  يرهگ  ار  الو  جاّوم  رحب 

دش ادیپ  يرمق  ار  فرش  ياهنامسآ 

دش ادیپ  يرسپ  ار  درخ  ریپ  ردپ 

دش ادیپ  يرگد  نیسح  دنتفگ  همه 

تسا هدمآ  یلو  زاب  الو ، لها  يا  هدژم 

تسا هدمآ  یلع  نب  نیسح  نب  یّلع  هک 

تخیر یناشیپ  مرش ز  قرع  بشما  هام 

تخیر یناشفا  لگ  رهب  زا  دوخ  راونا  رهم 
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تخیر ینارون  رتخا  ور ، رس و  زا  نامسآ 

تخیر یناریا  يوناب  نآ  مدقم  رد  لقن 

دروآ هام  ناهج  هب  ناریا  روشک  رتخا 

دروآ هاگرحس  ماگنه  هب  دیشروخ  صرق  -

دمآ مام  ناهج  ود  قلخ  هب  هک  ناریا  تخد 

دمآ ماب  بل  هب  شلالج  وّزع  رتخا 

دمآ مات  هم  رتهب ز  هک  دوب  يا  هرذ 

دمآ مالسا  يوناب  ناهج  هک  ونابرهش 

شتسب اپ  ناج  تساسیع ز  هک  هداز  يرسپ 

شتسد رب  دنز  هسوب  رگا  میرم  دزس  یم 

تآرم  � دّمحم مان و  یلع  هداز  يرسپ 

تایح بآ  يوربآ  شهر  كاخ  رسپ  هچ 

ادخ و دبع  رسپ  هچ 
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تاذ هولج  ادخب 

تاولص شلامج  هب  لالج و  هب  لامک و  هب 

هدروآ نیع  ود  رون  ار  همطاف  فسوی 

هدروآ نیسح  رهب  يرگد  نیسح  ای 

تسا نیسای  ِلگ  هتسد  ِلگ  هتسد  رسپ  نیا 

تسا نیّیلع  هناخلگ  یطوط  رسپ  نیا 

تسا نید  ناور  تسا و  نیسح  ناج  رسپ  نیا 

تسا نیئآ  یبن  يوخ و  یلع  يور  یمطاف 

تسوا مزمز  ماگمه  مشچ  هبعک و  رسپ  نیا 

تسوا مد  مدآ ، ملاع و  همه  شخب  یگدنز 

تسوا هدنمرش  همه  نمشد  هک  تسا  یمیرک  نیا 

تسوا هدنب  کی  يدازآ ، هک  تسا  يریسا  نیا 

تسوا هدنز  ادهش  نوخ  هک  تسا  یبیطخ  نیا 

تسوا هدنب  ناهج  قلخ  یلو  تسین  ادخ  نیا 

دشاب یم  یلزا  لامج  ياّلجت  نیا 

دشاب یم  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نیا 

دنیوگ شمامت  هام  تمظع  رهپس  رد 

دنیوگ شمالس  تشد  رد و  هوک و  رجش و 

دنیوگ شماما  روح  کلم و  سنا و  نج و 

دنیوگ شماش  هزاوردب  مانشد  هچرگ 
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تسوا هقادنق  هتشر  زا  همه  نامیا  لبح 

تسوا هقان  هر  كاخ  کلم  مشچ  همرس 

شهاگآ لد  تسیهلا  ّرس  نزخم 

شهار كاخ  دنتفرگ ز  ضیف  نایروح 

شهلاراث هسوب  زا  هتخادنا  لگ  خر 

شهاج لالج و  توهبم  همطاف  بنیز 

دور جارات  هب  وچ  شتسه  هک  تسا  نامه  نیا 

دور جارعمب  هلان  اب  هلسلس  رد  تسد 

ددرگ شیاپ  فک  رابغ  دیشروخ  هک  نیا 

ددرگ شیالب  ریت  رپس  نودرگ  هک  نیا  -

ددرگ شیادف  جاحلا  کلم  ناج  هک  نیا 

شیافص هناریو  هورم و  هگلتق 
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ددرگ

دننز گنچ  وا  نماد  رب  همه  شنیرفآ 

دننز گنس  رگا  شماب  رس  درادن ز  مغ 

وا بتکم  افو  راثیا و  يدازآ و  قشع و 

وا بل  رب  ادخ  رکذ  الب  نافوط  نیب 

وا بر  ای  همزمز  کَلَم  هب  ناج  دهدیم 

وا بش  زامن  وحم  هدش  ریجنز  لغ و 

ادج دوب  یم  هعماج  زا  هعماج  لغ  رد 

ادخ دوب  ادخ  دوب  ادخ  قرف  ات  ياپ 

تسا شود  رب  شمغ  راب  ار  هلسلس  ره  هکنیا 

تسا شون  شمالک  هدید  ناگمه  زا  شین  هچرگ 

تسا شوگ  رد  اج  همه  ار  الو  لها  شا  هبطخ 

تسا شوهدم  شنخس  زا  زونه  ماش  دجسم 

هلا مصخ  رظن  رد  وا  مد  زا  دبا  ات 

هایس تسا  هایس  تسا  هایس  ماش  دجسم 

زامن وت ، زامن  هب  ار  دوخ  هتشارفا  هک  يا 

زاین يور  اعد  هدروآ  وت  هاگردب  يو 

زاورپ رد  لسر  حاورا  وت  يوک  رس  هب 

زان وت  ریجنز  هقلح  زا  دشک  اروح  فلز  -

تساه لگ  بآ و  وت  قشع  لگ  بآ و  زا  مّرخ 
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تسام لد  تعیقب  ناتسلگ  یئام و  ناج 

وت نماد  زا  یلگ  تبحم  زبس  نشلگ 

وت نمرخ  زا  يا  هشوخ  نیملاع  ِيزور  -

وت نت  يادف  داب  ناهج  ود  قلخ  ناج 

وت ندرگ  هلسلس  رب  هلسلس  ره  تسد 

تفای يدابآ  وت  کشا  رهگ  زا  قشع  غاب 

تفای يدازآ  یگدازآ  وت  ّيریسا  زو 

مَاوت يوگانث  حاّدم و  رکاذ و  ما ؟ یک  نم 

مَاوت يوهایه  لوغشم  هدش  دوخ  زا  غراف 

مَاوت يوک  رس  كاخ  هتفای  شرورپ 
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مَاوت يوج  بل  رس و  زا  يا  هدرورپ  هیاس 

ار ملاع  لد  هدرب  هگن  مین  کی  هب  يا 

ار مثیم »  » ازج زور  رد  نک  يریگتسد 

----------

تسا رگ  هولج  یهدراچ  هم  هام ، مجنپ 

( تدالو ) تسا رگ  هولج  یهدراچ  هم  هام ، مجنپ 

تسا رت  هدنزورف  هدنزورف ، دیشروخز  هک 

هتشگ شلالج  وحم  ناهج  هک  ونابرهش 

تسا ردپ  ملاع  ود  قلخ  رب  هک  هداز  يرسپ 

نیسح ناج  رسپ  هجچ  ردیح  یناث  رسپ  هچ 

تسا رشبلاریخ  تعلط  ۀنیآ  رسپ  هچ 

رشب قوف  یکلم  ای  کلم  کشر  يرسپ 

تسا رتبوخ  نآ  زا  مه  تسا و  رت  كاپ  نیا  زا  مه 

تسیلع نب  نیسح  نب  یلع  تسیک  رسپ  نیا 

تسا رختفم  وا  زا  زین  یلع  نب  نیسح  هک 

دنداد یماما  دالیم  ۀلیل  زا  ربخ 

تسا ربخ  اب  ناهج  قلخ  همه  رارساز  هک 

یلع نب  نیسح  تسد  رد  هک  تسا  یغارچ  نیا 

تسا رگ  هولج  اج  همه  ناشفرون و  مد  همه 

نآ ةرطق  ره  هک  تسا  یضیف  می  ناشوخ  نیا 
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تسا رهگ  نارازه  دقع  زا  رتشیب  ششزرا 

نآ ةدنبات  رتخا  ره  هک  تسا  يرهپس  نیا 

تسا رمق  سمش و  ینارون  ةدید  لعشم 

ماش ۀناختب  ۀحفص  رد  هک  تسا  یلیلخ  نیا 

تسا ربت  شبان  ۀبطخ  نکش و  تب  شیوزاب 

تسامیس دمحا  تکوش  ادخ  دبع  نامه  نیا 

تسا رس  نینوک ، تعاط  زا  يو  تادابع  هک 

شاپ هب  هداتفا  يدازآ ، هک  تسا  يریسا  نیا 

تسا رمث  ار  ادهش  لخن  هک  تسا ، يدیهش  نیا 

مسق رارحا  دّیس  یلع  یب  نیسح  هب 

نیسح نب  یلع  نیا 
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تسا رگد  ینیسح  تسا و 

هورم افص و  یعسم و  مزمز و  دوب  نیا 

تسا رجح  ماقم و  تسا و  تافرع  انم و  نیا 

نآ زا  سپ  نازخ و  تشگ  یبن  ياه  لگ  همه 

تسا رجش  نیا  زا  همه  هعیش  هب  دنداد  هچ  ره 

دنوش وت  رای  همه  ملاع  هک  شاب  وا  ای 

تسا رپس  خزود  شتآ  رب  هک  يوج  وا  رهم 

داّجس مراچ ، تّجح  مشش  موصعم  تسوا 

تسا رظن  لها  ةدجس  شمدق  كاخ  هب  هک 

دناد یم  ادخ  شینیب  هلسلس  رد  هچ  را 

تسا ردق  اضق و  ياپ  شا  هلسلس  رد  هتسب 

بش ره  بش ، وا  بش  زامن  هب  دزود  مشچ 

تسا رحس  وا  رحس  ياعد  ياپ  رد  شوگ 

دنگوس وا  رحس  کشا  بش و  ياعد  هب 

تسا رختفم  ربتعم و  شسفن  زا  زامن  هک 

لامج تآرم  دق و  ورس  هدید و  سگرن 

تسا رگداد  دحا  يادخ  ریوصت  همه 

نیلقث زامن  نینوک و  تعاط  ادخ  هب 

تسا رده  ابه و  رشح  رد  همه  شیالو  یب 

ارو رهم  زا  يا  هّرذ  یهد  رهم  دص  هب  رگ 
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تسا ررض  تئارش  عیب و  مسق  دنوادخ  هب 

هزور زامن و  تاجانم و  حیبست و  رکذ و 

تسا ربت  ای  رش  شیپ  مزیه  یگمه  شیالو  یب 

ارهز یمارگ  مام  لسر  متخ  وا  ّدج 

تسا ردپ  ار  یلو  تفه  رسپ و  ار  یصو  هس 

دراب شمالغ  ياّنمت  هب  ناراب  هک  وا 

تسا ربهار  ادخ  نامرف  هب  ربا  رب  هک  وا 

اب هک  وا 
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دراد ردیح  زجعم  نابز  غیت 

تسا ربماغیپ  ۀنیئآ  مدق  ات  رس  هک  وا 

فرش ردق و  رد  تّزع و  رد  همطاف  نوچ  هک  وا 

تسا ربش  تعاجش  هب  ریبش و  روش ، رد  هک  وا 

کلم شالاو  ۀبتر  نتفای  زا  زجاع 

تسا رشب  شلامک  فاصوا  نتفگ  زا  لال 

اجک داّجس  ترضح  تبقنم  اجک  نم 

؟ تسا ربخاب  اجک  دیشروخ  تعسو  زا  هّرذ 

یلگ هتسد  شمرک  دوج و  ۀضور  زا  ّتنج 

تسا ررش  کی  شبضغ  مشخ و  شتآ  زا  خزود 

دز دیاب  وا  ندرگ  ۀلسلس  رب  هسوب 

تسا رفظ  حتف و  تیآ  دص  ود  هقلح  ره  هب  هک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح شوغآ  رد  هچ  ماش و  ۀناریوب  ماش ،

تسا رد  كاخ  شسدقلا  حور  هک  تسا  یماما  نیا 

تسوا مد  ضیف  هب  زبس  همه  هک  مثیم )  ) لخن

تسا روراب  مالسلا ) هیلع   ) یلع لآ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع يالو  هب 

بشما دش  مکحم  تیآ  رون ، باتک  رد 

( تدالو ) بشما دش  مکحم  تیآ  رون ، باتک  رد 

بشما دش  مرکا  ربمغیپ  خر  رهم  نایع  ای 

بشما دش  مد  احیسم  رای  تبحص  مهاعد  ای 
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بشما دش  مدآ  هیّرذ ي  دّیس  دیع  هک  ای 

بشما دش  ملاع  يوناب  تیالو  يونابرهش 

بشما دش  میرم  لُگ  شکاپ  نماد  رد  نایع  ای 

كرابم اداب  نید  باتملاع  دیششروخ  تعلط 

كرابم اداب  نیدباعلا  نیز  دالیم  هلیل ي 

نیب رگداد  ِّیح  يور  بشما  هدرپ  یب  لد  مشچ 

نیب رهگ  ششوغآ  رد  نک  اشمت  ار  تمحر  رحب 

نیب رمق  صرق  الو  سمش  هناش ي  زارف  رب 

نآ ردو  ادیپ  ار  موصعم  هدراچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4448 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب رصب  رون 

نیب رمث  ار  نآرق  لخن  نک  ور  یحو  تشهب  رد 

نیب رگ  هولج  ار  ادخ  رون  ادخ  ینیب  یمن  رگ 

وش یلجنم  مظعا  هللا  هجو  يور  غورف  رد 

وش یلع  نب  نیسح  نب  ّیلع  راسخر  وحم 

كرابم تدنزرف  تدالیم  الولا ! تیب  يوناب 

كرابم تدنخبل  دنزرف ، نینزان  نآ  خر  رب 

كرابم تدننام  لثم و  یب  هنییآ ي  نیسح ! ای 

كرابم تدنوادخ  رادید  هنییآ  نآ  ردنا 

كرابم تدنسرخ  بلق  نادنخ ، لعل  نشور ، مشچ 

كرابم تدنبلد  دنزرف ، خر  هام  ندید 

بشما یتفرگب  رب  هب  ار  نآرق  ناج  ترتع  حور 

بشما یتفرگب  رب  هب  ار  نآرق  ّلک  رس  ات  ياپ 

شزان دهم  ردناک  تسا  دوعسم  دولوم  نامه  نیا 

شزاین زار و  ادخ  اب  یتسه  هب  دشخب  یم  روش 

شزادگ زوس و  همغن ي  اه  ناج  قمع  زا  دشک  رس 

شزارفرس رشحم  حبص  ات  نادجاس  نادباع 

شزامن تقو  ادن  دیآ  نیدباعلا  نیز  تنا 

شزاب مین  مشچ  ود  اب  دنیب  هدرپ  یب  ّقح  حور 

وا هدنب ي  ملاع  قلخ  قلخ و  دوبعم  هدنب ي 
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وا هدنشخب ي  فک  رد  مگ  دوش  ایرد  تعسو 

وا هدنخ ي  رد  یفطصم  يوخ  قلُخ و  دوارت  یم 

وا هدنز ي  تدابع  تاجانم و  اوقت و  دهز و 

وا هدنمرش ي  شوخ  قلُخ  اطع و  دوج و  زا  نمشد 

وا هدنکفا ي  ریز  هب  رس  ناگ  هدنب  نارایرهش 

شنیلسرملا متخ  دنناوخ  یم  دنخبل  دنز  رگ 

شنینمؤملاریما میوگ  یم  هبطخ  دناوخب  رو 

رپ دنز  سم  دوسا  نکر 
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شمالتسا ياوه  رد 

شمالس ضرع  رب  شیپاشیپ  هتسب  تماق  هبعک 

شمارح مزمز  همشچ ي  ّجح  دنک  شرهم  یب  هک  ره 

شمارتحا دریگ  هناخ  بحاص  هک  دوخ  ياج  هناخ 

شمالغ نامرف  هب  دراب  نامسآ  رگ  بجع  ین 

شماشه دسانشب  فیرعت و  دنک  ات  تجاح  تسین 

مزمز بآ  هبعک ، گنس  هّکم  هوک  رعشم ، گیر 

ار نخس  کلم  نک  حتف  قدزرف  نوچمه  نابز ! يا 

ار نهد  نافرع  رهوج  زا  نک  زیربل  ملق ! يا 

ار نم  عبط  غرم  دیدرگ  نابزمه  نیماضم ! يا 

ار نمجنا  کنیا  دیرآ  دجو  هب  نم  ياون  اب 

ار ننملاوذ  ِّیلو  مراچ  نآ  حدم  میوگب  ات 

ار نسحلاوب  مشچ  رون  نیسح و  بلق  هویم ي 

یناث هللاراث  تیبلا و  لها  داّجس  وا  تسیک 

ینامسآ باتک  خر ، تمارک  فک ، تمایق  دق ،

تیوک كاخ  زا  لد  رامیب  هدید ي  يافش  يا 

تیور يابیز  فحصم  شقن  رون  ياه  هیآ 

تیوکن يوخو  تلصخ  زا  لجخ  نمشد  تسود و 

تیوس هب  دشاب  مرح  مشچ  یجاّجُح و  هلبق ي 

تیوم رات  کی  رب  هتسب  ملاع  ود  نابوخ  ناج 
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تیوج فارطا  زا  هلال  ياج  هب  دیور  یم  رضخ 

تیاپ كاخ  تقلخ  ّلک  تیادف  ملاع  همه  يا 

تیادگ زا  ییادگ  ناونع  دنریگ  ناورسخ 

تماق تسار  تربص  خیرات  رد  هتشگ  تماقتسا 

تماقا تیوک  رس  كاخ  رب  هدرک  يرابدرب 

تمایق روش  زا  زیربل  دش  وت  قطن  اب  ماش 

تمالس تریجنز  مخز  زا  ادخ  نید  هتفای 

تماما تراثیا  ملح و  ربص  هب  دلاب  دبا  ات 

هدیشخب وت  يوک  لئاس 
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تمارک ار  تمارک 

هدرک توهال  ملاع  ّلک  ریس  تراسا  اب 

هدرک توهیم  ار  ریجنز  ترکیپ  ياه  مخز 

تدابع رکذ و  یب  هتشذگن  وت  رمع  زا  يا  هظحل 

تداع هدرک  یهلا  تایآ  هتسویپ  تبل  رب 

تدارا ضرع  ترکیپ  اب  ار  ریجنز  هقلح ي 

تدایس وت  زا  دشن  مک  نوزف و  وت  رب  دش  ملظ 

تداهش تردق  تّزع و  لالج و  رب  نمشد  داد 

تداشر اب  تحاصف  اب  تعاجش  اب  تماهش  اب 

يدرک مالعا  دوخ  روشنم  نایماش  مامت  رب 

يدرک ماش  نوچمه  ماش  هاش  مشچ  رب  ار  ماش 

يدرک دایرف  ناج  قمع  زا  دوب  هتسب  تتسد  هچ  رگ 

يدرک دازآ  اه  هنیس  سبحز  ار  اه  سفن  ات 

يدرک داینب  مغ  ماش  رد  يرگید  يالبرک 

يدرک دادیب  اب  تخس  یگنج  ریجنز  لغ و  رد 

يدرک داش  ار  نینمؤملاریما  ارهز و  بلق 

يدرک دابآ  نیسح  ار  یتسه  کلم  هن  ار  ماش 

يدرک زوس  ملاظ  دایرف  اب  بولغم  ار  مصخ 

يدرک زوریپ  ار  هللاراث  هبطخ  کی  اب  هکلب 

وت بش  گشا  زا  زبشرس  اه  لخن  ارحص  هب  يا 
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وت برای  برای  گنهآ  رب  هدیلاب  ادخ  يا 

وت بت  بات و  زا  ینوناک  اه  هنیس  مامت  يا 

وت بل  زا  داتفین  مد  کی  مغ  جوا  رد  ّقح  رکذ 

وت بتکم  دریمن  یناف  دوش  ملاع  همه  رگ 

وت بکوک  نودرگ  دیشروخ  دیشخرد  زا  رتهب  دشخرد  یم 

يراد وت  ار  دمحا ، قلُخ  ردیح ، يوزاب  ّقح ،  تسد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم جارعم  هقان  زارف  رب 
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يراد وت  ار 

ام رگید  يالبرک  تغارچ  یب  عقیب  يا 

ام رت  مشچ  زا  يراج  رشحم  حبص  ات  وت  گشا 

ام رکیپ  رد  ام  كاپ  ناجز  شوخ  وت  رهم 

ام رورپ  مغ  هنیس ي  لادم  وت  قشع  غاد 

ام ربهر  ام ، هوسا ي  ام ، رورس  ام ، دّیس 

ام ربکا  ّجح  تسوت  عیقب  رادید  فوط 

تعیفر هاج  تّزع و  ماقم و  زا  ددرگن  مک 

تعیقب راّوز  كاخ  مثیم »  » لاس ره  دوش  رگ 

----------

دمآ نیمز  رب  یسوب  كاخ  رهب  هام ، هگ  رحس 

( تدالو ) دمآ نیمز  رب  یسوب  كاخ  رهب  هام ، هگ  رحس 

دمآ نیرب  دلخ  زا  رتابیز  رت و  مّرخ  نیمز 

دمآ نینزان  رای  هک  بشمل  زانب  دوخ  رب  ناهج 

دمآ نیدباعلا  نیز  هک  نشور  وت  مشچ  تدابع 

نشور الو  لها  لد  نشور ، اضف  نادنخ ، کلم 

نشور ادخ  کلم  همه  نشور  امس  ضرا و  همه 

هدروآ ملاع  رایرهش  ونابرهش  بشما  هک 

هداد رمق  ار  تیالو  سمش  ننملاوذ  يادخ 

هداد رمث  ار  تماما  يانیس  روط  تخرد 
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هداد رهگ  ار  تمصع  دهز و  اضر و  ربص و  می 

هداد رسپ  هللا  راث  هب  ّقح  میوگ  هدرپ  یب  نخس 

شیاه بل  قاتشم  اعد  شیالاب ، ّدق و  تمایق 

شیاشامت وحم  ردپ  شیامیس  هللا ، لامج 

هدروآ مرکا  لوسر  بشما  هنمآ  ییوگ  وت 

نیا تسا  نیع  ود  ره  غورف  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ارهز ، یلع ،

نیا تسا  نیملاع  ياورنامرف  ناج  سنا و  هانپ 

نیا تسا  نیز  بیز و  ار  اعد  ار  تعاطا  ار  تدابع 

نیسحلا نب  ّیلع  ارهز  هدید ي  غورف 
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نیا تسا 

شمیرکت قاتشم  مرک  شمیلعت  درگاش  درخ 

شمیظعت هب  دزیخ  اضق  شمیمصت  لوئسم  رَدَق 

هدروآ مک  وا  تسد  لذب  شیپ  دوج ، تواخس ،

يداز رشبلا  ریخ  نیمز  ناریا  يوناب  يا  الا 

يداز ربماغیپ  ای  نیا و  تسا  نینمؤملاریما 

يداز رهگ  بشما  تاجن  کلف  رب  وت  تمصع ! ِمی 

يداز ردپ  ار  شنیرفآ  هکلب  هن ، يداز  رسپ 

شیور رب  هللا  مالس  شیوُخ  زا  هللا ، یلاعت 

شیوک رد  هدنز  لد  دوش  شیوگانث  هللا  ناسل 

هدروآ میرم  روپز  رتهب  وت  ناماد  ّقح  هب 

ناّنم رداق  مظن و  نیب و  شنیرفآ  ماظن 

ناشفا رون  تشگ  رتخا  هام و  باتفآ و  مه  یپ 

نابعش مجنپ  رد  رسپ  مراچ ، ومع  مّوسردپ ،

ناج دشخبب  لد  دریگب  اباب  زا  رگ  دوبن  بجع 

رشحم شدق  ایرد ، شفک  رثوک ، شبل  ّتنج ، شخر 

ردیح یبتجم ، هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رس  ات  اپز  اپ  ات  رس  ز 

هدروآ مد  میرم  یسیع  نارازه  رب  مد  رهز 

شنیریش ياه  بل  اعد  اب  احیسم  راک  دنک 

شنیمآ ياپ  رد  اعد  تسد  نامسآ  هتفرگ 
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شنییآ حور  تدابع  نامیا و  ربص و  تابث و 

شنیبادخ مشچ  ادخ  زج  دنیبن  تسا و  هدیدن 

اروشاع يارحص  شلد  ارهّزلا  هناحیر  شخُر 

اّرغ هبطخ ي  شمالک  يربک  رشحم  شمایق 

هدروآ مدآ  لالج  یسیع  مد  یسوم ، لد 

شیاز رهگ  ياه  بل  لعل  زا  ّرد  ِرحب  هیفحیص 

شیاوآ قاتشم  ّقح  رکذ  اعد و  تاجانم و 

شیابیز قطن  ریقح  هدیدرگ  ماش  ریما 

شیاضعا ّلک  اب  اعد  مرگ  اهریجنز  لغ و 
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ییاسیع ضیف  ار  شمد  ییاسوم  قطن  ار  شبل 

ییابیز هب  فسوی  شخر  ییایرد  حون ، نوچ  شلد 

هدروآ مه  اب  هرمه  دنراد  ایبنا  هچنآ  ره 

اه لبعد  اه و  قدزرف  اهدص  زا  شحدم  دیاین 

اه لکشم  قلخ ، زا  اعد  کی  اب  شا  هدنب  دیاشگ 

اه لد  رد  هکلب  لِگ  رد  هن  شقشع  تلود  ّرقم 

اه لزنم  ِّیَط  رد  ادخ  اب  شجورع  لزنم  لهچ 

هدید ادخ  لزنم  ره  هب  هدید  ادتقم  نآ  اه  هچ 

هدید ادج  نت  زا  رس  هدید  ادتبا  غورف 

هدروآ مغ  ماش  زا  هللا  لآ  حتف  ياول 

وا ریقح  راوخ و  کلملا  دبع  هداز ي  نارازه 

وا ریسا  رسکی  مرح ، هورم ، افص ، مزمز ، رجح ،

وا ریقف  وا ، يادگ  هللا  تیب  جاّجح  همه 

وا ریُجم  ای  گناب  شرع  رب  دور  یم  هبعکز 

شدنباپ رجح  ماقم و  شدنخبل ، هبعک  دیلک 

شدنوادخ رکذ  بل  هب  شدنسرخ ، قلخ  ادخ و 

هدروآ مزمز  يارب  اهمزمز  هدید  گشاز 

ونشب وا  ياروشاع  ربص  زا  زامن ، زا  اهنت  هن 

ونشب وا  يارآ  رشب  دنپ  نیشنلد ، ياعد 

ونشب وا  ياّرغ  هبطخ ي  نیشتآ و  ياون 
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ونشب وا  ياربک  رشحم  موش و  ماش  مایق 

مناج زا  رتشوخ  شثیدح  منامیا ، نید و  شیالو 

مناحیر حور و  شیاعد  منازیم  رشح و  شطارص 

هدروآ مثیم »  » لخن بایان  هویم ي  شفصو  هب 

----------

دمآ رگید  یباتفآ  ار  فرش  جرب  مدحبص 

( تدالو  ) دمآ رگید  یباتفآ  ار  فرش  جرب  مدحبص 

دمآ رگنشور  ار  حبص  باتفآک  یباتفآ 

دمآ رهوگ  دمآ  رهوگ  ار  نید  رحب  ار  نید  رحب 

یتشک
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دمآ رگنل  نافوط  جوم  رد  ار  دیحوت 

دمآ رواد  ّیح  کلم  ياورنامرف  نیمراچ 

دمآ روحم  دمآ  روحم  ار  فرش  نودرگ  خرچ 

كرابم اداب  نیبم  دنوادخ  نسح  ةولج 

كرابم اداب  نیما  لیربج  دنخبل  ۀلال 

كرابم اداب  نیمز  لها  رب  یحو  نامسآ 

كرابم اداب  نیقیلا  ّقح  ّقح  لها  هاگن  رد 

كرابم اداب  نیدباعلا  نیز  دالیم  ۀلیل 

دمآ ربهر  دمآ  ربهر  ار  قح  هار  ناکلاس 

شلامج تام  دش  دیشروخ  دص  هک  یهام  نآ  دمآ 

شلالج هوک  ینیگنس  زا  مخ  نودرگ  تماق 

شلامک رحب  زا  تسیّرُد  اعد  یناوخ  یم  هچنآ 

شلاح روش و  زا  اعد  رب  زامن و  رب  دشخب  لاح 

شلادم یتسه  قلاخ  زا  نیدباعلا  نیز  تنا 

دمآ رورس  دمآ  رورس  ار  نیدجاس  ار  نیدجاس 

یمایپ رهب  شبل  دای  اب  شوگ  ملاع  قلخ 

یماقم بسک  دنک  ات  شمودق  رب  رس  ار  خرچ 

یمالس ضرع  یپ  رد  شعیقب  رب  ور  ار  هام 

یمالغ رب  یمالغ  رخف  شرد  رب  ار  یعمسا 

یماما الوم  نآ  وچمه  دراد  هکنآ  لاح  هب  شوخ 
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دمآ رترب  دمآ  رترب  نودرگ  رهم  زا  شعلاط 

شناهد تسد و  بل و  ارهز  فسوی  هاگ  هسوب 

شنابز درو  قح  رکذ  تداهش  ات  تدالو  زا 

شناج دننام  لغب  رد  هتفرگ  يربک  بنیز 

شناکم ات ال  ناکم  زا  هللا  یلا  ریس  مدبمد 

شنایشآ اباب  شود  نمؤم  بلق  نامحر  شرع 

دمآ رب  رد  دمآرب  رد  ار  ناهج  ناج  ناج  وچمه 

شنید يالوم  نیدباعلا  نیز  دنناوخ  نادباع 

شنیفراعلا ماما  ملاع  رد  دنناوخ  نافراع 

نایشرع
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شنیمز يور  ایربک  شرع  دنناوخ 

شنینزان لامج  وحم  ناهج  نایورب  بوخ 

شنیتسآ رد  قح  تسد  شناتسآ  رد  قح  لذب 

دمآ روای  دمآ  روای  ار  ناسکیب  ار  ناسکیب 

ربکا هللا  مارحلا  تیب  دش  رای  قشع  لد ز 

ربکا هللا  ماظن  مظن  مهب  يداش  زا  تخیر 

ربکا هللا  ماقم ، نیا  هاج ، نیا  ردق ، نیا  رسپ  کی 

ربکا هللا  مارتحا ، نیا  تبترم ، نیا  لالج ، نیا 

ربکا هللا  مامت  هام  رگ  هولج  نابعش  جنپ 

دمآ رظنم  دمآ  رظنم  ار  ایربک  بیغ  نسح 

منیسحلا نبا  ّیلع  يوک  لئاس  نم  متسیک 

منیسحلا نبا  ّیلع  يور  قشاع  وک  لئاس 

منیسحلا نبا  ّیلع  يوم  ۀتسبلد  قشاع 

منیسحلا نبا  ّیلع  يوج  هنشت ي  وم  هتسب ي 

منیسحلا نبا  ّیلع  يوگ  تبقنم  وج  هنشت ي 

دمآ رهوگ  دمآ  رهوگ  منایب  زا  شیانث  رد 

درادن رب  تداهش  لخن  شا  هبطخ  نینط  یب 

درادن رس  يدرم  دازآ  رکیپ  شمایق  یب 

درادن رپ  نامیا  فاق  يامُه  شیّالوت  یب 

درادن رکیپ  رد  حور  تدابع  وا  ياعد  یب 
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درادن لرشحم  فصو  رد  یغارچ  سک  شغورف  یب 

دمآ رواد  دمآ  رواد  نسح  راونا  بحاص 

هدرک زاغآ  یهّللا  جارعم  ریس  تراسا  رد 

هدرک زاورپ  هلسلس  یب  هلسلس  نایم  رد 

هدرک زاب  نآرق  ياپ  زا  دنب  هتسب  تسد  ود  اب 

هدرک زاجعا  یلع  نوچمه  نیشنلد  مالک  و ز 

هدرک زان  یتیگ  ود  کلم  رب  هناریو  هشوگ ي 

دمآ رشحم  دمآ  رشحم  حبص  ماش  شمایق  اب 

----------

دندیرفآ رون  ار  رون  طیحم 

( تدالو ) دندیرفآ رون  ار  رون  طیحم 
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دندیرفآ روش  ار  روش  هاپس 

دنداد هام  تیالو  دیشروخ  هب 

دندیرفآ رون  یلعِرون  وگب 

وناز كاخ ، رب  دنز  بشما  رهپس 

ونابرهش يانث  دناوخ  کَلَم 

داد یلو  ار  شّیلو  بشما  ادخ 

داد یلج  يرون  یلجنم  یلامج 

نشور وت  مشچ  یلع  نب  نیسح 

داد یلع  قح  تاذ  وت  رب  بشما  هک 

تسا نیملاع  ماما  دجو  بش 

تسا نیسحلا  نبا  یلع  دالیم  هک 

نیا تسا  رواد  ِلاثم  یب  ِلامج 

نیا تسا  ربمغیپ  وخ  قلُخ و  قلَخ و  هب 

ای يا ، هدروآ  نیسح  يداز ، نسح 

نیا تسا  رگید  نینمؤملاریما 

دراب رون  وا  زا  رون  مشچ  هب 

دراد موصعم  هدراچ  لامج 

كرابم الوم  ةولج  الوم  هب 

كرابم یلعالا  یبر  لامج 

ایند هب  يدروآ  مراچ  ماما 
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كرابم ارهز  ترضح  سورع 

دمآ دای  ردیح  ياه  تدابع 

دمآ داجس  ترضح  دیع  هک 

دندیرفآ قلطم  رون  ممشچ  هب 

دندیرفآ قحای  رکذ  ممان  هب 

هرابود بشما  ارم  دشاب  نیقی 

دندیرفآ قدزرف  روش  رس  هب 

منیع ود  زا  دزیر  قوش  کشرس 

منیسحلا نبا  یلع  حادم  هک 

شنیرفآ تروص  ِنسُح  تروص  هب 

شنیرفآ شنیرفآ ، تروص  ز 

شتایحلا نیع  بل  هب  دناوخ  کلف 

شنیقیلا ّقح  خر  هب  دیوگ  کلم 

شناهد زا  دزیر  یحو  مالک 

شنابل زا  دریگ  هسوب  لگ  اعد 

قاتشم ادخ 
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تسوا برای  برای 

تسوا بش  رکذ  ةدادلد  رحس 

مّلکت شوهدم  هللا  میلک 

تسوا بل  لعل  ةدنز  احیسم 

شنیبج زا  دریگ  هسوب  تدابع 

شنیدباعلا نیز  هدومرف  ادخ 

شیالو ماج  ۀنشت  تیالو 

شیالبرک تشد  تساه ، لد  همه 

ماش ات  لادوگ  زا  زاورپ  لهچ 

شیالط ِتشط  ات  جارعم  لهچ 

تشاد ایربک  ات  ایربک  زا  رفس 

تشاد ایبنالا  متخ  وچمه  یجورع 

ییادتقم تراسا  رد  تقلخ  هب 

یئادخ راک  یگدنب  رد  دنک 

هتسب تسد  تراسا  زور  دنک 

یئاشگ لکشم  یملاع  راک  ز 

شرادتقا جوا  ۀقان  زارف 

شراقفلاوذ هبطخ  ماگنه  نابز 

هفیرش تایآ  وچمه  شمالک 

هفیطل تمکح ، ینشور ، هسامح ،
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ّالوت ِلها  ِلد  يایرد  هب 

هفیحص نتم  زا  تسا  يراج  رهگ 

ینامسآ یحو  تسوا  ياعد 

یناعم رد  یناعم  رد  یناعم 

هاگرحس ات  تجورع  ریس  الا 

هللا عم  هللا و  یلا  هللا و  نم 

ار دوخ  رارسا  اه  مشچ  زا  ناهن 

هام اب  وت  تفگ و  یم  هاچ  اب  یلع 

ینید وت  ینامیا  وت  ینآرق  وت 

ینینمؤملاریما اپ  ات  رس  وت 

تسام رواد  برق  تیب  ترازم 

تسام رگید  يالبرک  تعیقب 

تسود ات  شیوخ  زا  جورع  جارعم  هب 

تسام رپ  لاب و  امش  يالوت 

تیانع نیا  دش  لزا  زا  مثیم "  " هب

تیاده ددرگ  امش  رهم  اب  هک 
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----------

ناراهب رطع  يوب  دَروآ  میسن 

( تدالو ) ناراهب رطع  يوب  دَروآ  میسن 

ناراگن يور  وچ  مّرخ  هتشگ  اضف 

نایور هلال  خر  زا  رت  خرس  امس 

ناراذعلگ طخ  زا  رتزبس  نیمز 

وسیگ رطع  زا  دناشفا  کشم  کلم 

ناراب وچ  رتخا  دراب  نیمز  رب  کلف 

هظحل هظحل  بش  غرم  دهد  یم  ادن 

ناراد هدنز  بش  ِمشچ  هدش  نشور  هک 

تیالو تیب  هب  ار  ادخ  لامج 

! نارای دینیبب  نارای  دییایب 

بشما داز  یلع  دّمحم  سورع 

بشما داز  یلو  ار  ادخ  ِیلو 

ار ادخ  ملاع  قلخ  همه  يا  الا 

ار امش  ار  امش  بشما  هدناوخ  ادخ 

اه یگریت  ةدرپ  زا  دییآرب 

ار ادخ  يور  هدرپ  یب  دینیبب 

ملاع ود  تاجن  کُلف  شوغآ  رد 

ار اده  غارچ  نشور  دینیبب 
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نابعش ِجنپ  ۀلیل  رد  دینیبب 

ار ایربک  ِتّجح  نیمراچ  ِخر 

شلامج میرح  رود  دیدرگب 

ار افص  مه  ار  هورم  مه  دینیبب 

ار ناج  تسا  ناج  هک  نادیهش  ماما 

ار ناهج  ناج  شوغآ ، رد  هتفرگ 

****

شیوم رات  رب  هتسب  یملاع  لد 

شیور ِهام  لد  هدرب  یحضلا  سمش  ز 

شتایحلا نیع  نوهرم  تسا  تایح 

شیوج بآ  زا  کچوک  يا  هرطق  اقب 

تدالو زور  حبص  زا  هک  ییوگ  وت 

شیولگ يان  دعاص ز  یحو  دمد 

یتشهب نایقاس  یم ، هدیشونن 

شیوبس ياپ  هناتسم  دنداتف 

ار ناتسود  لد  اهنت  تسا  هدربن 

ۀتشک دَوب  نمشد  هک 
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شَیوخ قلخ و 

دّمحم شلامک  دّمحم  شلاصخ 

دّمحم شلامج  دّمحم  شلالج 

****

نیسای اهاط و  ِلآ  یلع  ُمالس 

نیکمت ّزع و  نیا  يوخ و  نیا  قلخ و  نیا  هب 

نآرق نسُح ، همطاف ، فحصم  شخر 

« نیتلاو »و« سمشلاو »و« لیللاو »و« ردق  » زا ُرپ 

وکین قلُخ  نآ  رب  یهلا  دورد 

نیریش يوخ  نآ  رب  دّمحم  مالس 

دیآ زاورپ  هب  شعوضخ  زا  زامن 

نیذآ هتسب  وا  ياه  سفن  زا  اعد 

رس دروآ  نامسآ  شا  هداجس  هب 

نیمآ دیوگ  ادخ  شیاعد  رکذ  هب 

شعوشخ عوضخ و  رب  ادخ  مالس 

شدوجس عوکر و  دوعق و  مایق و 

****

شلیلج یح  دنوادخ  دورد 

شلیمج لامج  لامک و  ردق و  هب 

راثیا قشع و  خلسم  رد  تسین  بجع 
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شلیلخ درآ  تسد  رب  هسوب  رگا 

العا شرع  ۀشرع  زک  تسین  بجع 

شلیئربج وسراچ  زا  درآ  فاوط 

شزینک نیتاوخ  شمالغ ، نیطالس 

شلیخد لیابق  شدیرم ، فیاوط 

شرادتقا تزع و  دهاش  رجح 

شلیلذ اه  کلملادبع  نبا  ماشه 

لگ رد  تفر  ورف  یهاش  تخت  اسب 

؟ لد مکاح  دوش  لِگ  مکاح  اجک 

ماما تزع  ماشه و  تلذ 

دیامن ات  رجح  مالتسا  ماشه » »

دیاشن قیالخ  ماحدزا  نآ  رد 

ینادردق دوش  يو  زا  هک  يردق  هن 

دیاشگ هر  وا  رب  سک  ات  دوب  سک  هن 

یناوج دمآ  دندید  هاگان  هب 

دیاتس یم  رجَح  ار  وا  هتسویپ  هک 
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هر وس ، راچ  زا  جاّجُح  دندوشگ 

دیایب اتکی  نسح  دهاش  نآ  هک 

دراذگ شیاپ  هب  رس  ات  تساوخ  یکی 

دیامن شراثن  ناج  ات  تفر  یکی 

اماشه دشاب  هچ  شمان  تفگ  یکی 

ار وا  مسانشن  تفگ : رگن - ار  دسح 

****

مد رد  دیشورخ  قدزرف »  » هگان هب 

! مرکم لوسر  لجن  تسا  نیا  هک :

؟ لهاجت شماقم  رد  ینک  یم  نوچ  وت 

مسانش یم  نتشیوخ  زا  هب  ار  وا  نم 

هریبک هانگ  وا  یب  تسا  زامن 

مّلسم ياطخ  وا  یب  تسا  باوث 

يراج تسوا  زا  مالسا  میلاعت 

مکحم تسوا  زا  دیحوت  نیناوق 

شنیرفآ ۀلق  رب  تسا  یغارچ 

ملاع قلخ  ۀلمج  رب  تسا  ماما 

وا زا  تسا  دوجس  عوکر و  مالس و 

وا زا  تسا  دوعق  مایق و  تونق و 

****
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دسانش یم  مما  ار  وک  تسا  یماما 

دسانش یم  مرک  ار  وک  تسا  یمیرک 

مزمز رجح ، رجح ، یعسم ، هورم ، افص ،

دسانش یم  مرح  فاطم و  فاوط و 

رعشم فیخ ، انم ، هکم ، نابایب 

دسانش یم  ملق  حول و  تاوامس و 

دسانش یم  نامز  دسانش ، یم  نیمز 

دسانش یم  مجع  دسانش ، یم  برع 

ار وا  دیشروخ ، هام و  هرطق و  می و 

دسانش یم  مسق  یهلا  تاذ  هب 

شمام دج و  با و  رب  ادخ  مالس 

شماما دناد  هک  ره  دوب  ناملسم 

----------

حدم

نیدباعلا نیز  ای  وت  يالبرک  ماش ، يا 

( حدم ) نیدباعلا نیز  ای  وت  يالبرک  ماش ، يا 

لد
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نیدباعلا نیز  ای  وت  يالتبا  مزب 

یمشاه ناناوج  قارف  رد  رمع  کی 

نیدباعلا نیز  ای  وت  ِياذغ  لد  ِنوخ  دش 

دنتسیرگ يداش  فک و  هدنخ و  نیب  رد 

نیدباعلا نیز  ای  وت  يارب  اهریجنز 

البرک نادیهش  مشچ  نیسح و  مشچ 

نیدباعلا نیز  ای  وت  يازع  رد  دنیرگ 

ام مشچ  کشا  ضوع  دوش  رپ  شاک  يا 

نیدباعلا نیز  ای  وت  ياپ  قاس  نوخ  زا 

دش هتسب  ریجنز  هب  هچ  زا  هک  متریح  رد 

نیدباعلا نیز  ای  وت  ياشگ  هرگ  تسد 

تفگن رفن  کی  یلزا  یفخم  زنک  يا 

نیدباعلا نیز  ای  وت  ياج  تسین  هناریو 

نامسآ رب  رس  ام  هیرگ  يادص  درآ 

نیدباعلا نیز  ای  وت  يادص  یب  کشا  زا 

دنلبرس تسا  نیسح  بالقنا  رشح  ات 

نیدباعلا نیز  ای  وت  ياه  هبطخ  ياپ  رد 

ماب ياه  گنس  طقف  ماش  ياه  هچوک  رد 

نیدباعلا نیز  ای  وت  يانشآ  دندوب 

هلهله مانشد و  هدنخ و  گنس و  كاشاخ و 
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نیدباعلا نیز  ای  وت  يامنور  دیدرگ 

ماش حبص و  رود  زا  دهد  یم  مالس  مثیم " "

نیدباعلا نیز  ای  وت  يافص  اب  نحص  رب 

----------

ار منت  دیراشفب  مه  رد  هعماج  لغ  اب 

( حدم  ) ار منت  دیراشفب  مه  رد  هعماج  لغ  اب 

ار مندب  وس  ره  دیئامن ز  گنس  فده 

اّما نم  روجنر  نت  زا  دیرب  تسوپ  ناوت  یم 

ار منهد  قیاقح  راتفگ  تخود ز  ناوتن 

يالوم نبلگ  هلال 
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متشهب ناناوج 

ار منمسای  نازخ  هدرک  ارس  هناریو  كاخ 

مباوج دوب  افج  گنس  ین و  بعک  هزین و 

ار منخس  مدرم  وچ  دندینش  رازاب  رس 

رهاظ همه  رب  دوش  زور  نآ  میمولظم  زار 

ار منهریپ  نت  دنرآرب ز  گرم  زا  سپ  هک 

هر نیا  رد  دوب  مردپ  مایپ  رشن  مفده 

ار منت  اپ و  رس و  تسد و  فده  درک  ودع  هک 

نایرع رکیپ  اب  هک  دیئوگب  قلخ  همه  هب 

ار منفک  یب ، ردپ  دمآ  نفک  یئایروب 

دیناوخب تیب  ره  هب  دیئوج و  همه  مثیم »  » مظن

ار منحم  لالم و  هودنا و  هّصغ و  هّصق 

----------

مراد رصب  کشا  بل  هب  نوخ و  لد  هب  هآ و  بل  هب 

( حدم ) مراد رصب  کشا  بل  هب  نوخ و  لد  هب  هآ و  بل  هب 

مراد رگج  رب  شتآ  بآ و  نازوس  عمش  نوچ  مدش 

مکشا رب  ماش  نانز  يا  دیدنخن  دش ، نوخ  ملد 

مراد ردپ  غاد  مه  هدید ، ردارب  غاد  مه  هک 

مئاد ما  هدید  نامسآ  یناشف  رتخا  دنک 

مرادرمق صرق  هدجیه  هزین  يالاب  رب  هک 
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هفوک رد  درب  مریسا  تسب و  ارم  تسد  ودع 

مرادرب كاخ  يور  ار ز  مباب  شعن  ات  دشن 

مزیر یم  کشا  منیب  بآ  اج  ره  رمع  مامت 

مراد ربخ  ارهز  فسوی  کشخ  ياه  بل  زا  نم 

هنشت بل  دنتشک  ار  هللا  راث  هک  يزور  نآ  زا 

مراد رت  مشچ  هظحل  هظحل  شکشخ  ماک  دای  هب 

اباب ِرس  ِهارمه  هک  دَوبَن  نم  وچ  سک  رفاسم 

مرادرفس نایرع  هقان ي  يور  هب  لزنم  لهچ 

زا
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ام نایشآ  زا  دود  تفر  الاب  هک  يزور  نآ 

مراد رت  هدنزوس  هتخوس  ياه  همیخ  زا  یلد 

نم زا  ریغ  دندرک  یگنشت  عفر  بآ  زا  همه 

مراد ررش  لد  رد  رتشیب  مشون  بآ  اجره  هک 

نم رب  نک  هیرگ  مثیم  داتفا  بآ  هب  تمشچ  رگا 

مراد رصب  رد  نوخ  بل و  رب  ناج  لد و  رد  شتآ  هک 

دنک یم  هیرگ  نم  رت  هدید ي  هب  ایرد 

( حدم  ) دنک یم  هیرگ  نم  رت  هدید ي  هب  ایرد 

دنک یم  هیرگ  نم  رجنح  زوس  شتآ ز 

ماب يور  مقرف ز  هب  دننزیم  هک  یگنس 

دنک یم  هیرگ  نم  رس  ةزات  مخز  رب 

کشا وچ  دکچ  یم  نوخ  هلسلس  ياه  هقلح  زا 

دنک یم  هیرگ  نم  رکیپ  هب  مه  ریجنز 

ین كون  هب  ربکا  هدید ي  کشرس  دزیر 

دنک یم  هیرگ  نم  ردارب  نم  هب  اجنیا 

ماش نانز  مکشا  هب  هدنخ  دندز  یتقو 

دنک یم  هیرگ  نم  رهاوخ  هلاس  هس  مدید 

یلو دنز  یم  رس  همه  رب  نیسح  سأر 

دنک یم  هیرگ  نم  ربارب  دسر  یم  نوچ 

نیمز رب  دیبوکن  ياپ  ماش  لها  يا 
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دنک یم  هیرگ  نم  ردام  هداتس  اجنیاک 

هاگن دنک  یم  لُگ  هب  هک  ره  رشح  زور  ات 

دنک یم  هیرگ  نم  رپرپ  ياه  هلال  رب 

دننک یم  هدنخ  هلهله و  ماش  ياهنز 

دنک یم  هیرگ  نم  رهطا  ّدج  هک  ییاج 

نایماش دندنخب  هناملاظ  راذگب 

دنک یم  هیرگ  نم  رکاذ  تسه  هک  مثیم » »

----------

داجس ترضح  ای  وت  ياپ  فک  كاخ  رس ،

( حدم ) داجس ترضح  ای  وت  ياپ  فک  كاخ  رس ،

داجس ترضح  ای  وت  يّالوت  تسم  ناج ،

داجس ترضح  ای  وت  ياّلجت  قرغ  لد 

داجس ترضح  ای  وت  ياطعا  نم و  تسد 

ار اعد  شرع  ات  وت  رکذ  دهد  زاورپ 

ار ادخ  يوب  تسفن  زا  دونش  تنج ،

ییادخ مشچ  ادخ ، تسد  ادخ ، هجو  وت 

ییاعد بلق  اعد ، لاب  اعد ، حور  وت 
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ییافص یعس و  وت  مزمز و  وت  هبعک و  وت 

ییانم یتافرع و  فیخ و  رعشم و  وت 

دندرگن دوصقم  هبعک  يا  وت  رود  ات 

دندرکن هللا  مرح  فاوط  جاجح ،

تیوضو بآ  زا  يا  هرطق  اقب ، بآ  يا 

تیوج بل  يزبس ، هلخن  یبن ، رضخ  يو 

تیور لگ  رب  ناهج  ود  ناج  ۀسوبلگ 

تیوس هب  دندوشگ  مشچ  اعد  بابرا 

وت ینمجنا  ره  هم  یتیگ  ود  دیشروخ 

وت ینسح  نیسح و  ارهز و  هنیئآ 

هفیظو تسار  لسر  لیخ  همه  وت  رهم 

هفیطل تسا  یهلا  حول  رد  وت  راتفگ 

هفیرش تایآ  ۀسوب  تبل ، لعل  رب 

هفیحص وت ، زا  همطاف و  زا  دوب  فحصم ،

یمانالاریخ ۀلسلس  زا  یلع  لوا 

یماما تشه  ردپ  قح  یلو  مراچ 

ییاده حابصم  ةدنزورف  رون  وت 

ییادهش ماما  لسن  ۀلسلس  رس 

ییادخ نوخ  ِربماغیپ  وت ، هللاو 

ییادج هتشگ  نت  ياهرس ز  رگنسمه 
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يراد هلسلس  دوخ ، ندرگ  رب  هک  دنچ  ره 

يراد هلسلس  ره  ۀتسکشب  لد  رد  اج 

وت نمچ  زا  یحو  ریاط  دنک  زاورپ 

وت نکش  نمشد  ۀبطخ  ادخ  ریشمش 

وت نخس  باوج  گنس  دش  هک  سوسفا 

وت ندب  مخز  هب  هیرگ  دنک  ریجنز 

تماب بل  گنس  تخیر ز  رس  هب  هک  لگ ، سب 

تماش ۀناریو  هب  دندرب  هک  سوسفا 

هدیهش يارهز  فسوی  يا  هک  وت  ریغ 

ياهرس روآ  مایپ  هدیدرگ 
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هدیرب

هدینش مانشد  همه  زا  تاولص  ياج 

؟ هدیکچ ریجنز  ۀقلح  زا  شلد  نوخ 

تبارخ ماش  يوس  درب  ودع  هک  مریگ 

تبارش مزب  يوس  درب  یمن  شاک  يا 

تخوس ترپ  لاب و  ور  هچ  ز  تمحر ، ریاط  يا 

تخوس ترگد  غاد  ۀلعش  زا  لد  هظحل  ره 

تخوس ترگج  مّرحم ، هام  رد  هک  سوسفا 

تخوس ترس  هب  ات  اپ  هرسکی  افج  رهز  زا 

هنیس هب  دوب  تلد  زوس ، الب  برک و  کی 

هنیدم رهش  تمغ  دش ز  الب  برک و  ات 

دوب ناهن  زوس  تا ، هتخوس  لد  هب  يرمع 

دوب ناور  هدید ، زا  مد  هب  مد  ترگج ، نوخ 

دوب ناشفْکشا  ادهش ، يازع  هب  تمشچ 

دوب ناشن  هتسخ  ندب  رب  تَا ، ین  بعک  زا 

دندیشک هآ  رگج  نارای ز  وت  لسغ  رد 

دندید هلسلس  رثا  تکاپ  رکیپ  رب 

تعیقب راّوز  هدش ، مراز  لد  بش  ره 

تعیقب راوید  هب  هرهچ  مهن  شاک  يا 

تعیقب رات  بش  هب  مزوسب  عمش  نوچ 
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تعیقب رادید  ۀظحل  منک ، هیرگ  نوخ 

تغارس كاخ  لد  بش ز  لد  هب  مریگ 

تغارچ عمش و  یب  تبرت  وت و  هب  میرگ 

میامش راز  ۀتخوسلد  مثیم  نم 

میامش راّمت  مثیم  مدق  كاخ 

میامش رادیرخ  چیه ، اب  هک  هدنمرش 

میامش راکهنگ  دبع  مدب ، دنچ  ره 

دیراپسب رطاخ  هب  فطل  هر  ممان ز 

دیراگنب يربک  ۀقیّدص  فحصم  رد 
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----------

تشادن رحس  تشذگ و  وت  تبرغ  ياه  بش 

( حدم ) تشادن رحس  تشذگ و  وت  تبرغ  ياه  بش 

تشادنرب تسد  وت  لد  زا  مغ  رحس  یتح 

رگم نینهآ  هلسلس  هک  متریح  رد 

تشادن رت  بوخ  وت  ندرگ  مخز  ییاج ز 

سکچیه دندید و  همه  ار  وت  نت  مخز 

تشادن ربخ  تنورد  مخز  ادخ ز  زا  ریغ 

وت زیزع  هدجه  هک  وت  اب  درک  هچ  ایند 

تشادن رس  دوب ، نیمز  يور  هب  ناشیاه  نت 

ماش ياهرازاب  رس  رب  دندز  تگنس 

تشادن رسپ  ارهز  فسوی  وت  زج  هکنآ  اب 

دنتسیرگ تیارب  هدیرب  رس  هدجه 

تشادن رثا  نمشد  لد  رد  زونه  تهآ 

تخوس باتفآ  رد  هک  زیزع  نآ  رب  مزوس 

تشاد ردپ  ِكاپ  ِرس  زج  هب  نابیاس  کی 

هاگلتق لادوگ  لد  رد  دوب  وت  لاح 

تشادن رپ  لاب و  دز و  لاب  هک  یلمسب  نوچ 

نابزیم وت  رهب  يدوب و  ماش  نامهم 

تشادن رگد  یناکم  هبارخ  هشوگ  زج 
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دوبن رگا  مثیم » » هنیس هب  امش  زوس 

تشادن رمث  وا  هتخوس  لخن  ردقنیا 

----------

تیب لها  ياه  لد  هب  زاب  غاد ، هزات  دش 

( حدم ) تیب لها  ياه  لد  هب  زاب  غاد ، هزات  دش 

تیب لها  يامظع  تبیصم  دش  رارکت 

تفخ كاخ  شوغآ  رد  كاچ  كاچ  بلق  اب 

تیب لها  يالوم  ربهر و  ماما و  مراچ 

قارف اه  لاس  زا  سپ  شومخ  دش  هک  ادرد 

تیب لها  ياحیسم  شخب  حور  ياوآ 

نایع دش  قلخ  همه  هب  شتداهش  دعب 

تیب لها  يادعاز  هدیسر  اه  هچ  اروک 

راثآ
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دوب زونه  مه  اه  هلسلس  مخز 

تیب لها  يانعر  لگ  نآ  وضع  وضع  رب 

دید هراتس  هدجه  هک  ریسا  نآ  تسا  نیا 

تیب لها  يارآ  لد  هام  درگ  هزین  رب 

دید هتسب  تسد  اب  هک  ماما  نآ  تسا  نیا 

تیب لها  ياپ  رب  هلبآ  شیوخ  غاد  نوچ 

دید گنس  راثآ  هک  زیزع  نآ  تسا  نیا 

تیب لها  ياربک  بنیز  يور  هام  رب 

دندمآ دید  یم  هک  تسا  یهّللا  تریغ  نیا 

تیب لها  ياشامت  رهب  ماش  ياهنز 

شا هّمع  هب  تراسج  تشگ  هنایزات  اب 

تیب لها  يارهز  هناخ ي  تخوس  هک  يزور 

تسا یندرکن  رواب  همطاف  هب  مسق  مثیم » »

تیب لها  ياج  دوش  هبارخ  رد  هک  مغ ، نیا 

----------

مرپ لاب و  ادج  هدیدرگ  ما و  یحو  ریاط 

( حدم ) مرپ لاب و  ادج  هدیدرگ  ما و  یحو  ریاط 

مرگج رب  نابز  مخز  ره  هدنام ز  اه  مخز 

دوب ماش  ات  هک  هدرک  رفس  رای  نآ  منم 

مرفس مه  ین  رس  رب  ادهش  كاپ  رس 
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نانس كون  رب  هک  دیدنخن  ماش  مدرم 

مردپ كاپ  رس  میارب  هیرگ  دنک  یم 

دیدز هنیک  هر  مقرف ز  هب  هک  ییاه  گنس 

مرس مخز  رب  نم و  لاح  هب  دندرک  هیرگ 

ماش زا  دیراذگب  کنیا  دش  هتشک  مردپ 

مربب هنیدم  هب  ار  دوخ  رهاوخ  همع و 

تسا سب  گنس  ین و  بعک  فک و  كاشاخ و  راخ و 

مرگج مخز  هب  دنخبل  همه  نیا  دینزن 

نم هزین و  رس  هب  اباب  رس 
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ماگ هب  ماگ 

مرپسهر دوخ  همع  اب  لتاق و  رس و  اب 

زامن لاح  رد  مناوخ و  یم  هلفان  بش  لد 

مرحس غارچ  تساباب  ینارون  رس 

تخیر شتآ  نم  رس  رب  ودع  هک  يدوجو  اب 

مرصب کشا  ریجنز ز  هقلح  دش  هتسش 

تسادیپ مثیم "  " هلان ررش  رد  اج  همه 

مرت مشچ  رگج و  زوس  هلان و  هلعش 

----------

؟ هدید هک  رپرپ  ار  یحو ، نالگ 

( حدم (؟ هدید هک  رپرپ  ار  یحو ، نالگ 

؟ هدید هک  رس ، یب  ریاط  نشلگ ، هب 

مانشد ریجنز و  لغ و  غاد و  بت و 

؟ هدید هک  رت  مشچ  کشخ و  يولگ 

هتسب يوزاب  اب ، هقان  راوس 

؟ هدید هک  رهاوخ ، نداتفا  نیمز 

هفوک ماش و  باتفآ  نایم 

؟ هدید هک  رتسکاخ  دیشروخ و  خر 

يدیفس ياج  اه  سای  يور  هب 

؟ هدید هک  رفولین  گنر  یلیس  ز 
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هام ِلّوا  ِلاله  راسخر  هب 

؟ هدید هک  رتخا  هدفیه  ایادخ 

هزین يالاب  رد  گنس  ناشن 

؟ هدید هک  ربکا  یلع  كاپ  رس 

یبوکیاپ نشج و  صقر و  دورس و 

؟ هدید هک  ربمغیپ ، لآ  رود  هب 

هنیکس هارمه  هب  لزنم  لهچ 

؟ هدید هک  روآ  بآ  ِسابع  رس 

نآرق ياوآ  هدیکشخ و  ِبل 

؟ هدید هک  رز  تشط  بوچ و  بارش و 

هتسْبتسد ماما  مثیم »  » وگب

؟ هدید هک  رفاک  همهنآ  ریسا 

----------

نم نابغاب  نوخ  هب  هتفخ  هک  ملگ  نآ  نم 

( حدم  ) نم نابغاب  نوخ  هب  هتفخ  هک  ملگ  نآ  نم 

نم نازخ  غاب  هب  هدنام ، هچنغ  هن  لگ ، هن 

راگزور روج  زا  ما و  یحو  تشهب  غرم 

نم نایشآ  هدش  ماش  ياه  هناریو 

باتفآ زوس  رد  مراد و  غاد  داتفه 

نم نابیاس  دوب  هدیرب  رس  هدجه 
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دندز نم  سومان  هب  هدنخ  ماش  ياهنز 

نم نادناخ  نم و  مارتحا  دوب  نیا 

دنتسیرگ نم  نت  مخز  هب  اهریجنز 

نم ناور  کشا  هب  محر  درکن  نمشد 

دیدرگ
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نایدوهی گنس  كاخ ز  شقن 

نم نابرهم  ردپ  رس  ین  كون  زا 

نیسح رس  الط و  تشط  الب و  ماش 

نم نابزیم  مردپ ، لتاق  دیدرگ 

تخیر بارش  وا  رصب ، متخیر ز  کشا  نم 

نم نأش  هب  رثوک  هیآ  دوب  هک  نآ  اب 

نارزیخ بوچ  وا  لد ، مدز ز  یم  هلان  نم 

نم ناج  تخوس  وا  مداد و  گرم  هب  نت  نم 

ام يازع  رد  دهد  تازج  ادخ  مثیم » »

نم ناهن  زوس  هدش  نایع  وت  مظن  زک 

----------

تبیصم

تبش کشا  هنشت  شنیرفآ  مامت  يا 

( تبیصم ) تبش کشا  هنشت  شنیرفآ  مامت  يا 

تبرای برای  قاتشم  وا  قلخ  ادخ و  يو 

تبل لعل  سفن ، ره  رد  اعد  ياحیسم  يا 

تبت بات و  زا  هلعش  کی  هتخوس  ياه  هنیس 

نید باب  نامیا  باب  تمحر  باب  تجاح  باب 

نیدباعلا نیز  داّجسدّیس ، نافرع ، بطق 

****
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رون مشچ  مشچ و  رون  تغارچ  یب  رازم  يا 

روبز ار  دّمحم  لآ  تبش  تاجانم  يا 

روط رون  رون و  روط  تدابع  رد  تهاگ  هدجس 

رود رود  ترینم  يور  وت و  زا  تملظ  مشچ 

هتخیر تناتسآ  رد  ناهج  قلخ  تجاح 

هتخیر تناهد  زا  تاوامس  رد  دعاس  یحو 

لجخ تیور  هولج  زا  باتهام  اباتفآ 

لجخ تیوب  زا  هلال  خر ، زا  تنج  دق ، زا  یبوط 

لجخ تیوک  ِرس  ِنایادگ  زا  ناهاشداپ 

لجخ تیوزاب  تسد و  زا  هلسلس  ياه  هقلح 

وت ناماد  رب  تسد  ار  ناتسود  اهنت  تسین 

فطل و رب  عمط  مه  ار  نانمشد 
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وت ناسحا  رب 

****

ینک یم  ربمیپ  زاجعا  يوخ  قلخ و  هب  وت 

ینک یم  ردیح  راک  تراسا  رد  یهاوخب  رگ 

ینک یم  ربیخ  حتف  دوخ  هتسب  تسد  ود  اب 

ینک یم  رشحم  حبص  نمشد ، مشچ  رد  ار  ماش 

تسا ردیح  رادتقا  تسد  وت  ریدقت  تسد 

تسا ردیح  راقفلاوذ  کی  وت  تشگنا  ره  هکلب 

دوب وت  مار  الب  ماش  هفوک و  البرک و 

دوب وت  مان  زا  تشحو  ار  رگدادیب  نمشد 

دوب وت  ماد  رد  مصخ  هن ، هلسلس  نایم  وت 

دوب وت  ماش  هبطخ  زا  یفطصم  لآ  حتف 

شورخ لد  زا  دشک  یم  دجسم  تسا  نرق  هدراچ 

شوگ هب  مئاد  تا  هکم  نبا  انا  گناب  دسر  یم 

****

تشذگرس زا  دش و  لد  رد  يا  هلعش  تتشذگرس 

تشذگ رت  نیگنس  وت  رهب  البرک  زا  موش  ماش 

تشذگ ربمغیپ  لآ  رب  اه  هچ  دناد  یمن  سک 

تشذگ ربعم  هچوک و  ره  زا  تنایرع  هقان 

دنتخیگنا رارش  نایغط  هنیک و  زا  نایماش 
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دنتخیر تقرف  هب  شتآ  اه  ماب  زارف  زا 

وت ياپ  قاس  نوخ  يراج  هعیش  مشچ  يا ز 

وت يامیس  رتسکاخ و  همطاف  باتفآ 

وت ياوأم  دش  هناریو  یشرع و  غارچ  وت 

!؟ وت يابیز  تروص  اجک و  هناریو  كاخ 

ترت مشچ  ردپ ، سأر  رب  هناریو  رد  دوب 

ترهاوخ تمشچ  شیپ  رد  دز  لاب  لمسب  وچمه 

****

ترپ يدوب و  یحو  يامه  وت 
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دنتخوس ار 

دنتخوس ار  ترذآ  رپ  هنیس  هظحل  هظحل 

دنتخوس ار  ترب  گرب و  يدوب و  نامیا  لخن 

دنتخوس ار  ترس  ات  اپ  متس  رهز  زا  رخآ 

همه نآ  تنحم  رازآ و  همْدص و  يدید  هچ  رگ 

همطاف زیزع  يا  دوب  ردپ  غاد  تلتاق 

لد هب  تغاد  هدجیه  يدوب  تشذگب و  اه  لاس 

لصتم نازوس  عمش  نوچمه  رمع  کی  یتخوس 

لعتشم دش  هتخوس  ياه  همیخ  نوچ  تا  هنیس 

لگ وت  نامشچ  کشا  زا  كاخ  هدجس  تقو  هب  يا 

یتخوس رپرپ  ياه  لگ  رب  هک  میرگ  یم  وت  رب 

یتخوس ربکا  غاد  زا  ناوج  يدید  اجک  ره 

****

بآ داد  یم  شا  هلال  غاب  هب  رگ  ینابغاب 

بات یتفر ز  ردپ  ناشطع  ماک  دای  هب  وت 

بابر موصعم  لفط  دای  هب  يدرک  یم  هیرگ 

بابک دش  یم  تلد  ربکا  یلع  کشخ  بل  رب 

رس باصق  رگا  ار  يدنفسوگ  يدیرب  یم 

ردپ موقلح  رمش و  غیت  يدرک ز  یم  دای 

لغب رد  مریگب  ار  تکاپ  ربق  دش  یم  شاک 
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لغب رد  مریگب  ار  تکاخ  هام ، رون  وچمه 

لغب رد  مریگب  ار  تکاندرد  ياپ  قاس 

لغب رد  مریگب  ار  تکاچ  كاچ  بلق  مخز 

تسیرگ یم  ترازم  درگرب  هعیش  دش  یم  شاک 

تسیرگ یم  ترانک  رد  مثیم »  » هتسویپ بش  زور و 

----------

( تبیصم ! ) تمالس رب  ادخ  مالس  يا  مالس 

! تمالک یهلا ، مالک  يا  دورد 

ینیدجاسلادیس مه  هدجس ؛ مه  وت 

هک
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تمارحلا تیب  تسا  نیسح  بلق 

مشابن مشابن  مشابن  ناملسم 

تماما قیالخ  رب  رگا  منادن 

تعوکر دوجس و  رب  ادخ  مالس 

تمایق دوعق و  رب  ادخ  دورد 

یگنس هعطق  تا  هناخ  رد  رب  رجح 

تماقم ياپ  هب  رس  دروآ  ماقم 

يداهج یتاکز  یتالص  یّجَح  وت 

يدابعلا نیز  ِمان  اب  حودمم  وت 

****

يرینملا جارس  اه  یگریت  رد  وت 

يریشب ار  رشب  ربمیپ ، نوچمه  وت 

ترایتخا رد  دنشرع  تاوامس و 

؟ يریسا یک  یملاع ، ةدازآ  وت 

یتشهب مه  اه  هناریو  جنک  رد  وت 

يریما مه  اهریجنز  ریز  رد  وت 

« يدنلبرس  » مخ درک  رس  وت  ياپ  هب 

يریز هب  رس  ادخ  ِدزن  هب  اهنت  وت 

ایرد هس  ِّرد  يرحب و  تشه  ِمی 

يریدق ّیح  دنوادخ  یلو 
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« يرون  » و ناقرف »  » وت كرابت »  » و ردق »  » وت

يروط وت  یسوم  وت  نودرگ  وت  یسیع  وت 

****

يدرک ماش  ار  ماش  تا  هبطخ  اب  وت 

يدرک مالسا  حتف  یلع  نوچمه  وت 

ار ادخ  نوخ  ماغیپ  ماش ، زا  وت 

يدرک مالعا  لسن ، ره  رصع و  ره  هب 

مّسبت يدومن  نمشد  يور  رب  وت 

يدرک مارکا  مه  ناورم »  » هب یتح  وت 

يدوشگ اه  نابز  مخز  شیپ  لد  وت 

يدرک ماب  ِبل  ِگنس  توعد ز  وت 

ار یلع  تخد  هظحل  کی  هفوک  رد  وت 

يدرک مارآ  ندیشورخ  جوا  هب 

ربص و اب  وت 
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تماقتسا اب  ملح و  اب 

تمایق ات  يا  هداد  اقب  نآرق  هب 

ییافص یعس و  وت  هورم ، وت  مزمز ، وت 

ییانم فیخ و  وت  هبعک ، دنزرف  وت 

ارهز وت  ردیح ، وت  دمحا ، وت  نآرق ، وت 

ییابتجم ۀنییآ  نسُح ، رد  وت 

دبیز وت  زا  يربمغیپ  یماما و ،

ییالبرک ِروآ  مایپ  اهنت  هک 

میوگ هچ  دعاص  ِیحو  دَوب  تمالک 

ییادخ ِمالک  رس  ات  ياپ  زا  وت 

درآ هسوب  تبل  ناهد و  رب  اعد 

ییاعد حور  وت  انامه  انامه 

دیوگ وت  يانث  مثیم »  » هک رتهب  هچ 

دیوگ وت  يارب  دناوخ ، وت  يارب 

----------

اعد رکیپ  تسفن  اب  هتفرگ  ناج  يا 

( تبیصم  ) اعد رکیپ  تسفن  اب  هتفرگ  ناج  يا 

اعد رتخا  ار  وت  مشچ  نامسآ  يو 

قشع ياه  هیآ  ترحس  سّدقم  رکذ 

اعد رهوگ  تبش  همین  کشرس  ّرد 
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یگدنب قوط  وت ، ّتبحم  هداّلق 

اعد رگنس  وت ، تدابع  هداّجس 

زاین نامسآ  رازه  هتفکش  تبش  کی  رد 

اعد ِرد  نارازه  هدوشگ  تمد  کی  و ز 

نید ماما  مراهچ  یّلع و  نیمّود  يا 

نید مامت  تیالو  رفک و  مامت  تضغب 

قشع نیتملا  لبح  وت  يالو  هتشر  يا 

قشع نیرفآ  حبص  وت  هاگماش  حیبست 

ناجهویحلا نیع  وت  يازفناج  راتفگ 

قشع نیمالا  حور  وت  شخبحور  ياهبل 

ار لاصو  دنلب  لخن  هدرک  زبس  رس 

قشع نیمزرس  رد  وت  کشا  نیسح و  نوخ 

ادخ زا  مهاوخ  نم و  نید  تسامش  قشع 

قشع نیدب  مریمب  راب  رازه  يزور 

دوبن وت  رهم  یب 
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یتداعس دشابن  و 

یتدابع دریذپن  ادخ  سکچیه  زا 

درادن رمث  شیاین  ضایر  وت  رهم  یب 

تشادن رب  هلعش ، ءزج  تعاط  دنلب  لخن 

دوبن سفن  مه  رگ  وت  مرگ  ياه  هلان  اب 

تشادن رحس  فیطل  میسن  ادخ ، يوب 

ار شیوخ  دیچیپ  وت  فیرش  رکیپ  رب 

تشادن رتبوخ  نیا  زا  یئاج  قشع ، ریجنز 

تشاد هزین  هب  تیالو  سمش  هراتس  هدفه 

تشادن رمق  کی  دوخ  هزین  ياپ  وت  لثم 

نیع ود  ره  رون  یبن  هب  يا  وت  رد  دندید ،

نیسح تریغ  نسح ، ناور  یلع ، حور 

ربص مایپ  بل  رب  وت  توکس  الب  رد  يا 

ربص ماما  نیتسخن  زور  ار ز  بّویا 

تسوا صخش  ثاریم  وت  ربص  هک  یفطصم  زج 

ربص ماقم  رد  يرتدنلب  ایبنا  زا 

اضر هبعک  وت  سدقم  هنیس  مه 

ربص مارحلا  تیب  وت  رادغاد  بلق  مه  -

اضر هدجس  لزا  حبص  وت ز  ياپ  رب 

ربص مامز  تیّدبا  ات  تسا  وت  تسد  رد 
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دوبن رثا  نآرق  دوبن ز  رگ  وت  ربص 

دوبن رمث  ار  یبن  يوزرآ  يابوط 

تا هناقشاع  همزمز  ریسا  نودرگ 

تا هنارت  قوش  هب  شومخ  رحس  غرم 

زامن رد  هک  تدابع  وت  زا  تفرگ  تنیز 

تا هناگی  يادخ  هدناوخ  دابعلا  نیز 

تسا رگید  نآرق  هک  هفیحص  رساترس 

تا هنابش  رکذ  تسا ز  یترابع  نیریش 

یگدنب كاخ  رد  یبرق و  فاق  ياقنع 

تا هنایشآ  دنلب  تسایربک  شوغآ 

؟ وت ماقم  دسانش  هنوگچ  نیمز  قلخ 

وت مالغ  ياعد  هب  نامسآ  هدیراب 

وت قارب  نایرع  هقان  ماش و  جارعم ،

رپ هقلح  هقلح  ریجنز 
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وت قایتشا  زا 

تشونیم كاخ  رب  هک  دوب  حتف  ریسفت 

وت قاسز  فتک و  دیکچ ز  یم  هک  ینوخ 

اه جنر  درد و  همه  اب  ماش  ياهبش 

وت قارف  ماش  هن  دوب  لاصو  حبص 

ربص اضر و  ملح و  تماقتسا و  راثیا و 

وت قاور  یب  مرح  رب  هدجس  دنرآ 

نیدهاجملا ماما  نیدجاس و  يالوم 

نیدباعلا نیز  ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

دندز یم  دالوف  لد  رب  مخز  هک  اجنآ  -

دندز یم  دادیب  شتآ  داد  ناج  رب 

مدبمد دوب و  ناهن  هنیس  نورد  تهآ 

دندز یم  دایرف  وت  مخز  هب  اهریجنز  -

دنتخیر ماب  زا  ترس  رب  هک  اه  گنس  نآ 

دندز یم  داد  تا ، یسک  یب  هب  لد  زوس  زا 

رادغاد نالفط  هلان  ياه  هلعش  زا 

دندز یم  داب  تلد  نورد  شتآ  رب 

دنتسیرگ نوخ  ادخ  يایلوا  وت  رهب 

دنتسیرگ نوخ  ادهش  رس  اه  هزین  رب 

درک مارتحا  ار  وت  صخش  بوخ  هچ  تّما 
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درک ماب  يالابز  راثن  ترتسکاخ 

نیمز رد  هک  میوگ  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

درک ماقم  ناریو  هشوگ  هب  ادخ  شرع 

طقف الب  ماش  هفوک و  البرک و  رد 

درک مالس  هبارخ  تشپ  وت  رب  لاهنم 

ار مصخ  شیب و  نیا  زا  ملظ  دوبن  نکمم 

درک مامت  ار  متس  تیب  لها  هب  تّما ،

راوس اه  هقان  رب  وت  مشچ  شیپ  دندوب 

رابگنز ناریسا  لثم  لوسر  لآ 

اهراید نآ  زا  يدمآ  هدنز  هکنآ  اب 

اهراب تشک  ار  وت  مصخ  هک  ادخ  دناد 

ماش ياهرازاب  هفوک و  ياه  هچوک  رد 

اهراذگهر وس  همه  زا  دندز  تگنس  -
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زابشیپ دندوب  هدمآ  تسدب  لعشم 

اهراد هزین  ادهش  رس  اب  وت  يوس 

نوگلین دوب  امش  يازع  لفحم  رد 

اه راذعلگ  خر  هایس  هماج  نوچ 

تمغ رد  هحفص  مد  همه  دنک  هیس  مریگ 

« تمثیم  » مرظن رد  دجنگن ، تمغ  فصو 

----------

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مظعا  مسا  ار  ادخ  يا 

( تبیصم ) نیسحلا یب  ّیلع  ای  مظعا  مسا  ار  ادخ  يا 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّسجم  حور  تنت  يو 

لزا زا  ییادخ  حور  تمد  زا  هدیمد  يا 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مدآ  اّوح و  نت  رب 

حور هدیشخب  نامسآ  رد  تبش  تاحانم  يا 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  میرم  نب  یسیع  نت  رب 

متفای تمالک  رد  مدرک  ریس  هحفص  هحفص 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مکحم  تایآز  یفحصم 

تیب لها  روبز  اهنت  تینارون  فحصم 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  ملعا  دواد  دصز  دوخ 

حیسم راک  دنک  هدرم  لد  اب  دناوتیم 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مد  دنز  تحدم  زا  هک  ره 
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نامسآ هس  هم  يرهم و  تشه  نامسآ 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  میاهتنا  یب  هس ، ّرُد 

ماش حبص و  ره  يرپ  روح و  کلم ، ّنج و  مدآ و 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مه  اب  دنناوخ  تتحدم 

افص یعس و  هداز ي  اهاط ، روپ  هّکم ، لجن 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مزمز  بلق  هبعک  ناج 

مرک زا  یشخبب  لئاس  کی  هب  ار  ملاع  ود  رگ 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مک  دوب  تناسحا  شیپ 

ادخ هجو  يا  میوگ  ییادخ  میوگ  یمن  نم 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّدقم  تقلخ  زا  يدوب 

شیوخ ِریس  زاغآ  نامه  زا  شنیرفآ 
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ار

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّظنم  ترکذ  اب  هدرک 

ادخ نوخ  هسوب ي  لگ  زا  رپ  تیور  ّتنج 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّرخ  زبس و  تنسح  غاب 

تسوت حدم  تقلخ  رکذ  یهلا  حیبست  دعب 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مظعا  شرع  ات  نیمز  زا 

رون تاقیم  مرُحم  دزاسن  ات  ار  دوخ  حور ،

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مرُحم  وت  يوک  رد  تسین 

ریط شحو و  ات  رشب  ّنج و  ات  هتفرگب  کلم  زا 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مه  نم  وت ، يوک  لئاس 

ماقمالاو تترضح  صخش  وچ  تدنزرف  تشه 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّرکم  تئابآ  وچ  دوخ 

طارص رشح و  خزرب و  گرم و  ربق و  تافو و  رد 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  ماوت  رهم  اب  تسین 

موش تنامالغ  سوب  نیمز  ات  مراد  تسود 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مخ  نامسآ  نوچ  منک  دق 

ادخ زا  مریگ  رمع  تمایق  ات  مراد  تسود 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مد  منز  تحدم  زا  مد  ره 

ماش رهش  ياه  هچوک  رد  هقان ت  ات  مراد  تسود 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  ممشچ  يور  دراذگ  اپ 
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جوم جوم  رحب و  رحب  لیس و  لیس  مراد  تسود 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  متام  گشا  مزیر  وت  رب 

ماش رازاب  رد  هدید  کشرس  اب  مراد  تسود 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  میوش  تاپ  قاسز  نوخ 

ندب تاحارج  رب  ددرگ  هدینشن  سکچیه 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مهرم  ریجنز  هقلح ي 

بابر گنچ و  فد و  ّيداش و  هدینشن  سکچیه 

ای مّسجم  دیحوت  رود 
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نیسحلا یب  ّیلع 

دننک نامهم  رب  هلال  ياج  هدینشن  سکچیه 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مهارف  رتسکاخ  راخ و 

دنتخیر تقرف  هب  شتآ  نایماش  میوگ  هک  اب 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مدقم  ریخ  ضرع  ياج 

البرک رسکی  تشگ  هنیدم  وت  يازع  اب 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّرحم  غاد  دش  هزات 

دوبن سب  لد  هلال ي  رب  تفسوی  هدجه  غاد 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مس  شتآ  زا  یتخوس 

ادخ زا  ریغ  دش  ماش  ریسم  رد  وت  اب  هچنآ 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مّلسم  دناد  یمن  سک 

دوب سبح  تدوجو  رد  يرمع  هک  ییاهررش  نآ 

نیسحلا یب  ّیلع  ای  مثیم »  » لخن زا  دیشک  رس 

----------

تیازف حور  سفن  اب  اعد  هتشگ  اعد  يا 

( تبیصم ) تیازف حور  سفن  اب  اعد  هتشگ  اعد  يا 

تیاپ هب  هسوب  اعد  ماگنه  هدز  تباجا  يو 

تتسد هب  زاب  وس  همه  زا  مرک  بابرا  مشچ 

تیالو ناماد  هب  هتسب  اعد  بابرا  تسد 

نمشد تسود و  اج  همه  تیوکن  قلُخ  قشاع 
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تیانث حدم و  ناج  لد و  زا  دنک  تسود  نمشد و 

تدوجو نمی  زا  همه  یهلا  قلخ  ترثک 

تیارس نحص و  دوب  دنوادخ  کلم  تعسو 

تسا لوسر  لآ  فحص  روبز و  هک  وت  فحصم 

تیاعد تاجانم ، حور  يا  دَُوب  لَزنُم  یحو 

یتاجن یتشک  نشلگ  دبسرس  لگ  وت 

تیاده حابصم  ۀسوب  زا  هتخادنا  لگ  خر 

ییاشگ وت  ملاع  ۀتسبورف  راک  زا  هرگ 

تیاشگ هدقع  دی  ریجنز ، هب  تسا  هتسب  هچرگ 

اپارس شوگ ، امس  ضرا و  رشب ، نج و  کلم و 

، شخب ناج  بل  زا  دنونش  بش  لد  ات 
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تیادص

ترکذ ۀقلح  رد  هرسکی  اه  هلسلس  ۀقلح 

تیانث ریجنز ، ۀقلح  زا  دسر  یم  کلف  هب 

تسا بیجع  ماب ، بل  گنس  رب  وت  دنخبل  لگ 

تیارب هیرگ  ودع  گنس  دنک  هک  يدوجو  اب 

ییادخ نوخ  يولگ  نوخ  روآ  مایپ  وت 

تیارح راغ  نوخ  لتقم  الب  برک و  رد  هدوب 

یتفکش زاب  یتشاد و  لد  هب  غاد  هدجیه 

تیاضر دنخبل  هب  هدنخ  اضر  ربص و  هدز  يا 

نمؤم لد  رد  دوب  دنوادخ  وچمه  وت  ياج 

تیاج هدش  ناریو  ۀشوگ  ودع  دید  ًارهاظ 

تنیسح يوب  ازف  حور  سفن  زا  دمد  یم 

تیادخ نوخ  نورد  دایرف  جوم ز  دنز  یم 

تلامج رادید  هب  دنا  مشچ  هرسکی  اه  لسن 

تیاسر ياوآ  هب  دنا  شوگ  هرسکی  اه  لسن 

یلاعت هللا  یلا  برق  هر  هدوب  وت  یعس 

تیافص دوب  الب  ماش  هدش ، هورم  البرک 

تراسا نامرف  وت  هب  تداهش  مکح  ردپ  هب 

تیالب ماج  یکی  دوب  یلع  نب  نیسح  اب 

هتسب هلسلس  رد  وت  يوزاب  ود  هک  يدوجو  اب 
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تیاطع هب  لئاس  ةدید  فرط  راچ  زا  دوب 

هتسب ِرد  ِتشپ  وت و  رب  ناهج  ياهرد  هتسب 

تیادگ دنتسه  هرسکی  رشب ، نج و  کلم و 

يراذگ بارحم  هب  ياپ  نوچ  هک  تسین  بجع  نیا 

تیادن دابع ، دیس  دهد  دوبعم  تاذ 

شمشچ ۀمرس  دنک  شرعلا  کلم  رگ  بجع  هن 

تیادر هب  دنیشنب  ارحص  هک ز  يرابغ  نآ 

تمایق يادرف  وت و  فطل  ۀیاس  و  مثیم » »

تیامه لظ  ازج  زور  رد  همه  هانپ  يا 

----------

يا هداز  ملاع  هاش  ناریا ! يوناب  نیهم  يا 

( تبیصم ) يا هداز  ملاع  هاش  ناریا ! يوناب  نیهم  يا 

مّسجم دیحوت  دیحوت ! ردام 
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يا هداز 

يا هداز  نیرمز  رتهب  یلو  میرم  یتسین 

يا هداز  متاخ  هب  ات  مدآ  لسن  راختفا 

يا هداز  مظعا  هللا  یلو  یمظع ، تیآ 

يا هداز  مدآ  شقن  رد  ار  هللا  هجو  هکلب 

رسپ نیا  تسا  نید  ناج  نامیا ، نکر  نآرق ، بلق 

رسپ نیا  تسا  نیدباعلا  نیز  داّجسدّیس ،

يا هدروآ  رگداد  نسُح  تآرم  اذّبح ،

يا هدروآ  ربماغیپ  هنمآ ، نوچمه  هک  ای 

يا هدروآ  رگد  يدولوم  هبعک  فوجز  ای 

يا هدروآ  ربش  ریّبش و  یئارهز و  هک  ای 

يا هدروآ  رسپ  ابیز  یلع  نب  نیسح  رب 

يا هدروآ  ردپ  تقلخ  ملاع  يارب  ای 

تسا یلو  مراچ  یلع  مود  نیا  موصعم  مشش  نیا 

تسا یلع  نب  نیسح  نایرگ  مشچ  غورف  نیا 

دنا هدناوخ  شنید  هار  غارچ  هر ، ناکلاس 

دنا هدناوخ  شنیس  وای  ردق و  اهاط و  نایراق ،

دنا هدناوخ  شنیمز  هام  همه  اه  ینامسآ 

دنا هدناوخ  شنیبم  دنوادخ  هجو  نادهاش ،

دنا هدناوخ  نیمراچ  ماما  نید ، ناوریپ 
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دنا هدناوخ  شنیدباعلا  نیز  هتسویپ  نادباع ،

زامن ددرگ  شرد  كاخ  نیبج ، درآ  كاخ  هب  نوچ 

زامن ددرگ  شرس  رود  اعد  جارعم  تقو 

تسادتقم ملاع  قلخ  رب  نیا  تسا  لفط  کی  هن  نیا 

تسادخ اپاترس  دبع  کی  نیا  دازون  کی  هن  نیا 

تساجّدلاردب يدهلارون  یحّضلا  سمش  نامه  نیا 

تسادف شیوک  رد  قلخ  مه  ادخ  یئادف  مه 

تسادتباغارچ نیا  اهتنا و  غورف  نیا 

تسادج رکیپ  زا  ياهرس  ةدنز  نابز  نیا 

شا هقان  هار  درگ  اه  نامسآ  شخب  بیز 

ۀتشر رب  یملاع  ناج  هتسب 
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شا هقادنق 

زونه ناج  نت  رب  تسار  تدابع  شمرگ  مد  زا 

زونه ناتسلخن  كاخ  شکشاز  دشون  یم  بآ 

زونه نآرق  ۀیآ  رد  وا  حدم  دشخرد  یم 

زونه نامیا  شرد  كاخ  رب  هسوبلگ  دنز  یم 

زونه ناحیر  هلال و  شهار  كاخ  زا  دمد  یم 

زونه ناراب  نامسآز  شمالغ  ضیف  زا  دراب 

شوگ هب  دیآ  نیمالاحور  مد  زا  شحدم  فصو 

شوگ هب  دیآ  نیدباعلا  نیز  تنا  ياه  همغن 

ماشه ینعی  کلملادبع  ةداز  يدینش  نیا 

مالتسا ار  رجح  درآ  ادخ  تیب  رد  تساوخ 

ماهدزا زا  دوب  هتسب  شیور  رهب و  هر  کیل 

مارحلا تیب  رد  تفات  هبعک  دیشروخ  ناهگان 

مقم نکر و  زا  جاجح و  زا  تیب و  زا  لد  درب 

مالس اب  دورد و  اب  وا  رب  دندوشگب  هار 

دش هدنز  دوب و  هدرم  یئوگ  هبعک  شهاگن  اب 

دش هدنک  اج  زا  لابقتسا  قوش  زا  رجح  ای 

وا ناریح  مرح  ماّدخ  توهبم و  نایجاح 

وا نابات  هم  نوچمه  خر  فوط  رد  تیب ،

وا ناوخ  تحدم  دیدرگ  همزمز  مزمز ، تشاد 
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وا نادرگرس  قاتشم و  دش  هبعک  نامسآ 

وا نابرق  دنک  ناج  اج  ناک  لیعامسا  تساوخ 

وا ناش  ردق و  مان و  زا  ماشه  زا  يدرم  تساوخ 

تسیک هک  مسانشن  تفگ  لهاجت  اب  رگمتس  نآ 

تسیلع نب  نیسح  دنزرف  تسنادیم  هچ  رگ 

شوج هب  دمآ  بضغ  زا  قدزرف  نوخ  ناهگان 

شورخ لد  زا  دیشک  نافوط و  رحب  اپارس  دش 

؟ شوگ مشچ و  لهاجت  زا  تسب  ناوت  یم  یک  ات  تفگ 

مک
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شوپ هدرپ  رد  ار  بات  زا  ملاع  دیشروخ  خر 

شومخ يدنام  ناج  مارآ  نآ  فیصوت  رد  هچ  زا 

شون هعرج  شمادم  ضیف  رثوک  زا  دنملاع 

همه شدنسانش  یم  نودرگ  خرچ  شرف و  شرع و 

همه شدنسانش  یم  نوماه  تشد و  گنس و  هوک و 

مرح ّلح و  هّکم و  دسانش  یم  ار  ناوج  نیا 

مدق دسوب  یمه  وا  زا  ماگ  ماگ  احطب  رهش 

ممالاریخ يرولا  فهک  یبن  دنزرف  تسوا 

ملق حول و  رد  هتسب  شمالس  شقن  ادخ  زا 

مرتحم ار  رجح  شتسد  فک  ضیف  زا  دزاس 

مجع مه  شهاج  ردق و  رب  دوب  فراع  برع  ره 

نیملاع ناج  ناج  دشاب  شیسانشن  هک  نیا 

نیسحلا نب  یلع  ارهز  هداز  دمحا ، لجن 

تسایقتا ياوشیپ  نیا  دابعلاریخ  نامه  نیا 

تسا یفطصم  زیزع  نیا  ایربک و  ّیلو  نیا 

تسا یضترم  ِّیلع  قح  ریش  لجن  یمارگ  نیا 

تسامنهر مدآ  هب  نیا  ادتقم و  ملاع  هب  نیا 

تسادخ اپ  اترس  دبع  نیا  مرح  دنوادخ  نیا 

تسام يالوم  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نیا 

نید تسوا  اب  یتسود  رفک و  تسوا  اب  ینمشد 
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نیرخآ ونیلّوا  قلخ  تسوا  هانپ  رد 

یلع نب  نیسح  ناج  تسدقا  دوجو  يا 

یلع نب  نیسح  ناحیر  وت  يور  لگ  يو 

یلع نب  نیسح  نآرق  تسد ، يور  هب  يا 

یلع نب  نیسح  نایرگ  مشچ  غارچ و  يا 

یلع نب  نیسح  نابات  دیشروخ  تخر  يو 

یلع نب  نیسح  ناشوج  نوخ  تمالک  يو 

اهریجنز لغ و  ریز  زا  تمرگ  ياه  هبطخ 

دنز یم 
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اهریت تمایق  ات  نمشد  بلق  رب 

دنک رهپس ال  جارعم  وت  نوچمه  ات  تسیک 

دنک العالا  هنج  ار  ارس  ناریو  نماد 

دنک الاو  تّمه  زا  الببرک  ار  ماش 

دنک الاب  ملاع  ریِس  هقان  زارف  رب 

دنک الاپ  نوخ  مشچ  اب  ار  قشع  هار  ِّیط 

دنک الالؤلؤل  قرغ  کشا ، زا  ار  كاخ 

دهد یم  مثیم )  ) بلق رب  اه  هّصغ  تیاه  هّصق 

دهدیم مّرحم  يوب  مه  وت  دالیم  زور 

----------

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ام  یتسه  تیالو  يا 

( تبیصم  ) نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ام  یتسه  تیالو  يا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اپارس  قح  لامج  يا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اوقت  ناج  نآرق  حور 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اهاط  لصا  نیسای  لسن 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ارهز  لجن  ردیح  روپ 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

تبش تاجانم  وحم  مدحبص  ياعد  يا 

تبتو بات  شتآ  رد  رحس  غرم  هتخوس 

تبل لعل  زا  تسا  هداتفین  یتآ  قح  رکذ 
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تبکوک درگ  هناورپ  اهدیشروخ  اههام 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اوجن  خرچ  دراد  وت  اب 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

هتفای تنیز  وت  زا  تداعس  دجم و  تّزع و 

هتفای تنیز  وت  زا  تدابع  دهز و  تعاط و 

هتفای تنیز  وت  زا  تداهش  راثیا و  قشع و 

هتفای تنیز  وت  زا  تدایس  حور  یّیس 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ابیز  يور  ار  ادخ  يا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

وت دالوا  رب  ءابآ و  رب  هللا  مالس  يا 

وت دابآ  دبا  ات  نافرع  زبس  ناتسوب 
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وت دای  دشاب  هک  اج  ره  ادخ  ياج  دوب  لد 

وت دالیم  بش  زا  تنیز  تفای  نابعش  هام 

نیسخلا نبا  ّیلع  ای  اباب  شوغآ  تنیز 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

رگد ینآرق  وت  ياهاعد  نیماضم  يا 

رگد یناج  وت  شخباج  مد  زا  ار  اعد  يا 

رگد یناقرف  رون  روهظ  تدالیم  دیع 

رگد یناسحا  رحب  دشوج  وت  كاخ  زا  مد  ره 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ایرد ، وت  لذب  اب  تسیچ 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

یلع مّود  تّجح و  مراچ  موصعم و  مشش  يا 

یلو اردمرس  ّیح  يا  یصو  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا 

یلجنم لد  هنییآ ي  تتعلط  دایب  يا 

یلو منایصع  قرغ  رس  ات  ياپ  مهایس  ور 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اورپ  هچ  مران  وت  اب 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

تا هدنب  ملاع  ود  قلخ  هدنب و  ار  ادخ  وت 

تا هدنخ  کی  زا  مّرخ  ّتنج  تشه  خرچ و  تفه 

تا هدنمرش  مرک  توهبم و  وفع  ناریح ، دوج 

تا هدنز  يرابدرب  داهج و  راثیا و  قشع 
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نیسحلا نبا  ّیلع  ای  احیسم  دص  حیسم  يا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

تسام ناج  زا  رتبوخ  ام  رکیپ  رد  وت  رهم 

تسام نامیا  ام  دیحوت  ام  يایند  ام  نید 

تسام نازیم  ام  رشح  ام  رشحم  ام  همان ي 

تسام ناوضر  ام  سودرف  ام  روح  ام  ّتنج 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اداب  وت  نابرق  هب  ناج 

الوم هللاراث  نبای 
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نیسحلا نبا  ّیلع  ای 

يرعشم انم و  فیخ و  ةداز  وت  یتسیک 

يرواد تیب  هکلب  یماقم ، ینکر ، یمزمز ،

يربکا ّجح  هکلب  یئافص ، ییعس ، يا ، هورم 

يربمغیپ اپب  ات  رس  يردیح  رس  ات  ياپ 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  ادیپ  وت  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

درک زاغآ  يرگید  يالبرک  وت  هبطخ ي 

درک زاب  ار  ودع  تشم  تا  هتسب  ياهتسد 

درک زاجعا  حیسم  دص  تراسا  رد  تمالک  ره 

درک زاس  ّتبحم  لها  ۀنیس  رد  اهزوس 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اشفا  تشگ  ملاظ  ّرس 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

اهریجنز لغ و  رد  تداهج  لزنم  لهچ  يا 

اهریسفت ار  قاّشع  ۀمان  نوخ  تمد  زا 

اهریدقت وت  ربص  زا  ین  هب  هدرک  يرس  ره 

اهریبکت کلف  جوا  رب  تفر  یم  نیمز  زا 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اشنا  هبطخ  يدرک  وت  ات 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

ترگید يالبرک  ناریو  ماش  نیسح و  وت 
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ترگشل ترادغاد  نارهاوخ  اه و  هّمع 

ترس درگ  رب  دندیدرگ  دیشروخ  هدجیه 

ترگنس مه  دش  هاگتدابع  مه  ناریو  جنک 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  اهنت  ياهنت  بش  همین 

نیسحلا نبا  ّیلع  ای  الوم  هللاراث  نبای 

----------

دیور ماش  هب  ناج  ياپ  اب  همه  نایناهج 

( تبیصم ) دیور ماش  هب  ناج  ياپ  اب  همه  نایناهج 

دیونش ادخ  همغن ي  يوما  دجسم  هب 

شورخ هب  هدمآ  تخس  نایدجسم  داهن 

شوگ رب  دسر  یم  داّجس  ترضح  يادص 

تسادخ نوخ  شورخ  شکاپ  هنیس ي  نورد 
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تسادهّشلا دّیس  دایرف  هک  شوگ ! مامت ،

ماش زا  رت  هریت  ماش ، هدش  ماش ، لها  هب 

ماب زا  نایدیزی  دیزی و  تشط  هداتف 

ربمغیپ تعن  دنوادخ و  يانث  زا  سپ 

رشب ّنج و  ماما  نآ  ادن  داد  قلخ  هب 

ماش کچوک  گرزب و  قیالخ  مامت  يا  هک 

ماقم تفه  لالج و  شش  ام  هب  هداد  يادخ 

لاعتم رداق  تاذ  ام  هب  هداد  هچنآ  ره 

لامج تسا و  تعاجش  تحاصف ، ملع و  لامک و 

هدیشخر ام  رون  هب  ناکاپ  هنیس ي  هرامه 

دیشخب نینمؤم  هب  ار  ام  ّتبحم  ادخ 

تسام زا  ایبنالا  متخ  یبرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تسام زا  ایلوا  هاش  ادخ  ّیلو  یلع 

ادخ ریش  هزمح  راّیط و  رفعج  تسامز 

ادهّشلا دّیس  هب  بّقلم  دوب  هتشگ  هک 

تسام زا  ربمایپ  طبس  ود  نیسح  نسح ،

تسام زا  رَظتنم  ِّيدهم  ترتع  دیما 

میوگ امش  اب  دیسانشن  رگا  ارم 

میوکین مان  تسیچ  ردپ ، ّدج و  تسیک  هک 

نم میانم  هنادرُد ي  هّکم و  زیزع 
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نم میافص  مزمز و  مرح و  هلالس ي 

ادخ رما  زک  يرورس  نآ  هلالس ي  منم 

ادر تسد و  هب  اجز  ار  رجح  درک  دنلب 

نانک فاوط  نیرت  یمارگ  زیزع  منم 

ناگمه زا  رتهب  درک  ّجح  هیبلت  تفگ  هک 

راقو دنلب  ربهر  نآ  هلالس ي  منم 

راوس قارب  رب  دنوادخ  رماز  دش  هک 

جورخ تفای  هّکمز  یصقا  يوس  هب 

جورع تفرگ  کلف  جوا  هب  ماقم  نآزو 

درب هک  سکنآ  هلالس ي  منم 
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لییاربج

لیلج ّبر  تاذ  رما  زا  شا  هردس  جوا  هب 

زاین لها  ياوشیپ  نآ  هلالس ي  منم 

زامن دراذگ  نامسآ  هکئالم ي  اب  هک 

لد روشک  رایرهش  نآ  هلالس ي  منم 

لزان وا  رب  ادخ  يوسز  هتشگ  یحو  هک 

دنناوخ يدّمحم  كاپ  هلالس ي  ارم 

دنناوخ یلع  یضترم  لد  زیزع  ارم 

هاپس ود  ره  نیب  هک  سکنآ  هلالس ي  منم 

هایس كاخ  هب  ار  رارشا  ینیب  دناسر 

راداد قلاخ  تابثا  هب  هک  یسک  نامه 

رارقا نارفاکز  شغیت  مد  اب  تفرگ 

لاعتم رداق  ریش  نآ  هلالس ي  منم 

لاتق تسا  هدرک  ریشمش  ود  هزین  ود  اب  هک 

درک ترجه  رابود  وکنآ  هلالس ي  منم 

درک تعیب  رابود  درک و  ترجه  رابود 

زورف هلعش  غیت  هب  وک  یسک  زیزع  منم 

زوریپ دش  نینُح  گنج  هب  ردب و  گنج  هب 

راداد رداق  دنوادخ  ِّیلو  نامه 

راچد كرش  هب  ندز  مه  رب  هژم  کی  تشگن 
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مّدج دوب  ناربمغیپ  ثراو  هک  منم 

مّدج دوب  نانمؤم  ربهار  هک  منم 

دیدرگ نیکرشم  لیخ  نک  هشیر  غیت ، هب 

دیدرگ نیملسم  مالسا و  روشک  ریما 

یلع دوب  داهج  لها  هدید ي  غارچ 

یلع دوب  دابع  ِّلک  تنیز  هرامه 

نییاَّکب راختفا  لد  زیزع  منم 

نیرت رابدرب  دوب  ناهج  نیرباصز 

لجوّزع راگدنوادخ  هاگشیپ  هب 

لضفا زامن  رد  دوب  یبن  تیب  لهاز 

لیربج دیّؤم  كاپ  هلالس ي  منم 

لییاکیم دربن  رد  وا  روای  دوب  هک 

ناناملسم یماح  لد  زیزع  منم 

همه رد  دوب  هک 
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نانآ روای  لاوحا 

دیگنج نیقرام  لیخ  اب  شلدع  غیت  هب 

دیگنج نیطساق  لیخ  اب  دز و  نیثکان  هب 

شیرق ماما  نیرتوکین  هلالس ي  منم 

شیرق مامت  زا  رتالاب  رترب و  دوب  هک 

دوب نمؤم  هک  یسک  لّوا  هلالس ي  منم 

دومیپ ربمایپ  رانک  هب  ادخ  هر 

نامیا رد  تفرگ  تقبس  همه  نیملسمز 

نایمز وا  غیت  تشادرب  ار  نارگ  متس 

دوب رواد  ریت  هک  يدرم  هلالس ي  منم 

دوب ربکا  يادخ  ملع  لماح  هشیمه 

ابیز یحطبا ، درمناوج ، گرزب ، یخس ،

اضر كاپ و  دوب و  ماوّص  دّیس و  روبص و 

مه زا  ار  رفک  بالصا  هشیر ي  دیرد 

متس ملظ و  ياه  هزاریش  هرس  کی  تخیسگ 

مکحم يا  هدارا  اب  نایژ  ریش  ناس  هب 

مه رب  اه  هزین  دروخ  یم  هک  هنایم  نآ  رد 

دیدرگ رو  هلمح  دنوادخ  نانمشد  هب 

دیبوک ناشبایسآ  طسو  رد  هناد  وچ 

یبن ریش  زاجح  قارع و  هاگمزر  هب 
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یبقع یفیخ و  دوب  یندم  یّکم و  هک 

يرگ هولج  هرامه  شلامج  هام  دومن 

يرجش يردب و  دوب و  يدحا  يرجاهم 

دوب ربهر  ادتقم و  برع  نامدود  هب 

دوب رعشم  ود  ثراو  فرش  لالج و  زا  هک 

نینح ردب و  حتف  هب  یهلا  ریش  هناگی 

نینسحلاوبا ادخ  ِّیلو  هّمئالاوبا 

تسا یلع  لضف ، لالج و  دراد  همه  نیا  هک  یسک 

تسا یلزی  مل  يادخ  ِّیلو  قلخ و  ماما 

ارس ود  هعیفش ي  ارهز  هلالس ي  منم 

ابّجنلا هّمئالا  ّما  همطاف  هنیما 

برک و هیرگز 
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دش اپ  رب  هرابود  يالب 

دشاو نایدیزی  دیزی و  تشم  هرابود 

الوم دز  هلان  درد  ُرپ  لد  زا  هگان  هک 

الب برک و  دیهش  كاپ  هلالس ي  منم 

وا رس  ین  هب  دش  هک  سکنآ  هلالس ي  منم 

وا رکیپز  رس  دندیرب  هنشت  يولگ 

درد رپ  یلد  اب  هک  سکنآ  هلالس ي  منم 

درک شنادناخ  دنزرف و  نز و  اب  عادو 

شنت هنهرب  دش  هک  سکنآ  هلالس ي  منم 

شندب رب  مخز ، يور  یسب  مخز ، دندز 

دنتشغآ شنوخ  هب  وکنآ  هلالس ي  منم 

دنتشک اهراب  رابکی  هن  ربص  لتق  هب 

دندرزآ شبلق  هک  سکنآ  هلالس ي  منم 

دندرب اهرهش  هب  ار  وا  هدیرب ي  رس 

شمرح دش  ریسا  وکنآ  هلالس ي  منم 

شمرتحم تیب  لها  رب  همه  زا  دش  متس 

همه میدش  الب  ماش  هفوک و  ریسا 

همه میدش  التبم  وکن  يالتبا  هب 

تنخس زا  هدنز  مالسا  تقیقح  الا 

تنهد رب  هسوب  رود  زا  هدز  ردپ  رس 
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ادخ نوخ  ياهدایرف  روآ  مایپ 

ادهّشلا دّیس  حتف  دنس  تا  هباطخ 

يروآ مایپ  نادیهش  مامت  زا  وت 

يدروآ ماش  هب  ار  الب  برک و  مایق 

دیآ یمن  رب  هدهع  زا  مثیم »  » رازه

دیاشگب وت  هبطخ ي  وت و  فصو  هب  بل  هک 

----------

بیجع سب  یلاس  دوب  یلاس  کشخ 

( تبیصم ) بیجع سب  یلاس  دوب  یلاس  کشخ 

بیکش اهلد  زا  دربیم  یگنشت 

اهغاب دوب  هدرمژپ  اه  لخن 

اهغاد لد  هب  ار  ناشاه  هلال 

مالغ کی  مدید  هک  دیوگ  یمعصا 

مامت هام  زا  رتهب  یهایس  رد 
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يرفولین لگ  کیرس  ات  ياپ 

يرتخا تمدخب  شدیشروخ  هدرک 

داتسیا هوک  يالاب  دمآ و 

داهن تروص  یگدنب  نیمز  رب 

بلب يراج  شرای  برای  رکذ 

بلط ناراب  دوخ  دوبعم  زا  درک 

باجتسم مدنآرد  وا  ياعد  دش 

باتشاب دمآرب  يربا  ناهگان 

مالغ نآ  رابکشا  مشچ  وچمه 

ماک هنشت  ریوک  رب  ناراب  تخیر 

وا لاح  روش و  قوش و  مدید  وچ  نم 

وا لابند  زا  متفر  نازیر  کشا 

نید رازلگ  رفولین  لگ  نآ 

نیدباعلا نیز  تیب  رد  ناور  دش 

دوب هام  نآ  وترپ  زا  غارچ  نیا 

دوب هللا  لآ  تیب  راگدای 

مالغ نآ  يور  وحم  اپارس  نم 

ماما زا  انمت  مدرک  متفر و 

نمب دشخب  ار  دبع  ناک  متساوخ 

نت هب  مناج  وا  ضیف  زا  دسر  ات 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4534 

http://www.ghaemiyeh.com


موش وا  مالک  حور  زا  هدنز 

موش وا  مالغ  نم  الوم  وچ  وا 

وِرب يراج  دش  هدازآ  نآ  کشا 

وخ هزیکاپ  ياک  درک  نم  رب  يور 

ادج مد  ره  دوش  ناج  ممسج  زرگ 

ادج مدرگ  دوخ  يالوم  زا  هک  هب 

یگدنب نم  رب  هناخ  نیا  رد  رب 

یگدنز مّعنت  زانرد و  هک  هب 

مدش نوزحم  یسب  دیوگ  یمعصا 

مدش نوریب  مرح  نآ  زا  دیماان 

یکدنا مدرپس  هر  نازیرکشا 

یکی دناوخ  ارم  مدید  افق  زا 

مالغ لصو  زا  دیمون  هدش  یک 

ماما تیب  رد  درگرب  یمعصا 

نیدباعلا نیز  يوس  متشگزاب 

نیمز رب  شمالغ  هداتفا  مدید 

نیع رون  نآ  مغ  زا  يراج  دوب 

یلع مشچ  زا  کشا 
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نیسحلا نبا 

نینزان مالغ  نآ  يرآ  يرآ 

نیبم دنوادخ  تاذ  اب  تفگ 

نم رارسا  دش  شاف  اهلاراب 

نم راکفا  لد  لاح  رب  ياو 

یگدنب زار  وچ  نم  زا  دش  شاف 

یگدنز مهاوخن  رگید  نیا  زا  دعب 

درپس ناج  داتفوا و  تفگب و  نیا 

درپس ناناج  ترضح  يوکب  ناج 

نید لها  يا  ارم  دمآ  دای  زاب 

نیدباعلا نیز  كرت  مالغ  زا 

تسالو لها  لفحم  عمش  هک  وا 

تسالبرک شدایب  یکاپ  لد  ره 

هتخاب لد  هتفرگب و  فکب  ناج 

هتخادنا رسب  یساّبع  روش 

لاتق مخز  قشاع  اما  قشاع 

لاصو بآ  هنشت  اما  هنشت 

قشع ریت  راظتنا  رد  شا  هدید 

قشع ریشمش  هداجس  شا  هنیس 

هتخیر ناناج  ياپ  رب  دوخ  تسه 
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هتخیمآ مهب  شنوخ  اب  قشع 

نیع ود  زا  يراج  دوب  شقوش  کشا 

نیسح الوم  زا  تساوخ  نادیم  نذا 

لاح روش و  اپ  ارس  یک  اتفگ : هاش 

لاتق نذا  ناتس  تیالوم  ز  ور ،

نیقی اپ  ات  رس  دبع  نآ  تفرگ  نوچ 

نیدباعلا نیز  نادیم ز  تصخر 

رگ هولج  شیور  ِهام  نادیمب  دش 

رو هلمح  رگشل  يایرد  رب  تشگ 

لالج هاج و  نادب  ار  وا  دید  هک  ره 

لالب ای  نیا  تسا  ربنق  هللا ، تفگ 

تسوا يورین  رد  راّمع  تریغ 

تسوا يوزاب  رد  ساّبع  تردق 

نوخ تخیر  شرهق  ریشمش  زا  هکسب 

نوگ هلال  یتشد  هنشت  ریوک  دش 

راسی زا  نیمی و  زا  درک  یم  هلمح 

رازراک رد  دش  راز  نمشد  راک 

هاگن يدرکیم  داّجس  دیّس 

زا ار  وا  گنج 
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هاگ همیخ  نورد 

نت داتفه  نارفاک  نآ  زا  تشَک 

نتشیوخ ماما  يوس  دوش  زاب 

نیرخآ عادو  رد  دریگب  ات 

نیدباعلا نیز  ور  زا  يا  هشوت 

� لوسر دنزرف  تسد  رب  دز  هسوب 

لوبق نک  ملوبق  الوم  يا  تفگ :

تسامش زا  میوربآ  مهایس ، نم 

تسامش زا  میوخ  قلُخ  متسه  هچ  ره 

ماما زا  تصخر  تفای  رگید  راب 

مامت رهق  اب  مصخ  بلقب  دز 

نیک غیت  وا  رب  دیراب  ردقنآ 

نیمز شقن  دش  گربلگ  نوچ  هک  ات 

تشاد دونشخ  یلد  مغ  نارازه  اب 

تشاد دولآ  نوخ  ياهبل  رب  هدنخ 

شنت زا  دیآرب  ناج  هکنآ  زا  شیپ 

شندرگ رب  دش  هقلح  یتسد  دید 

تسانشآ یتسد  تسد ، نیاک  سح  درک 

تسادخ تسد  هداز  تسد  دید 

شرب رد  ّتبحم  زا  تفرگب  هاش 
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شربکا لثم  داهنب  خرب  خر 

وا رادید  زا  هدید  نوخرپ  درک 

وا راسخر  رب  تخیر  ار  دوخ  کشا 

مامت هام  نآ  داهنب  دوخ  يور 

مالغ يور  رب  دنزرف و  يور  رب 

تسیکی الوم  اب  دبع  اجنیا  ینعی 

تسیکی ام  اب  دش ، تسین  ام  رد  هک  ره 

تسا نم  دنوادخ  دبع  نم  دبع 

تسا نم  دنزرف  لثم  ّتبحم  رد 

نینچ نیا  مثیم »  » زومآ يرکون 

نیدباعلا نیز  كرت  مالغ  زا 

----------

عمش درِگ  رب  اه  هناورپ  نوچ  قلخ 

( تبیصم ) عمش درِگ  رب  اه  هناورپ  نوچ  قلخ 

عمج دنتشگ  نیدباعلا  نیز  درِگ 

نیسح بلق  ةویم  هناگی  نآ 

نیع ود  زا  يراج  هتشگ  شکشا  لیس 

شا هنیس  رد  البرک  هتشگ  هدقع 

هنیئآ رگج  نوخ  زا  هتسش 
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شا

راز راز  هتسد  هتسد  برثی  لها 

رایتخا یب  خر  هب  يراج  ناشکشا 

دوشگ بل  مظعا  هللا  یلو  نآ 

دورد ار  دمحا  ودمح ، ار  قح  دناوخ 

نابرهم ّیح  فطل  زا  ام  تفگ 

ناحتما میداد  تخس  یئالب  رد 

زاب غاد و  يور  میدید  اه  غاد 

زارفارس نوریب  میتشگ  ناحتماز 

نیلسرملا متخ  غاب  ياه  هلال 

نیمز شقن  نازخ  گرب  نوچ  تشگ 

البرک نیمز  زا  تمصع  لآ 

الب ماش  رد  تفر  يریسا  اب 

لُسُر متخ  ترتع  رهب  مصخ 

لُگ هتسد  هدجیه  دروآ  زابشیپ 

درک هیرگ  نوخ  نامسآ  تبیصم  نیز 

درک هیرگ  نوماه  رحب ، ارحص ، تشد و 

یسب ربمغیپ  لآ  رب  دش  ملظ 

؟ یسک رگید  نیا  زا  دعب  ددنخب  نوچ 

درک هراوآ  نطو  زا  ار  ام  مصخ ،
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درک هراپ  ار  ام  بلق  نآرق  لثم 

گنس جامآ  دش  ماب  زا  ام  قرف 

گنهرف مور و  زا  میدوب  ایئوگ 

اهرازاب رس  رب  تمصع  لآ 

اهرازآ نانمشد  زا  دنا  هدید 

نادناخ ام  رب  تفگ  یم  یبن  رگ 

ناوت دح  ات  درک  دیاب  ملظ 

تشادن یئاناوت  نمشد  نیا  زا  شیب 

تشاک هنیک  رذب  تسناد  یم  هچ  ره 

الب نیا  بئاصم  نیا  دیادش  نیا 

ام هب  دش  ناسآ  تسود  ياضر  رد 

----------

ارآ ناهج  رهم  هماج  دز  رس  ماگنهابش 

( تبیصم ) ارآ ناهج  رهم  هماج  دز  رس  ماگنهابش 

� ارهز فسوی  مشچ  دیدرگ  شخر  رب  نشور  هک 

یناریا مام  نآ  هزیکاپ  نماد  رب  یهز 

اهاط لگ  دز  رس  نیس  ای و  يوب  گنر و  اب  نآ  زک 
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تمصع رتخا  نآ  زک  دوب  نابعش  مجنپ ز  بش 

ایند هصرع  رب  هدراهچ  هام  درک  یّلجت 

برثی رد  زاب  دمحا  هدروآ  هنمآ  یئوگ  وت 

العا یلاع  یّلع  هداز  دسا  تنب  ای  و 

نامیا هبعک  نافرع  بطق  لظعا  هللا  یلو 

اتکی قلاخ  تاذ  دناوخ  شنیدباعلا  نیز  هک 

يدنزرف داد  نادزی  تاذ  ار  یلع  نبا  نیسح 

اپ ات  رس  هللا  یلو  رس ، ات  اپ  هللا  لوسر 

مجنپ تیآ  مراچ  يالوم  مود و  یّلع 

الوم وا  دندبع و  تهج  شش  رد  ّسح  جنپ  حور و  هس 

زجاع وا  فصو  رد  ملق  نکلا  وا  حدم  رد  نابز 

یمعا وا  ّدح  زا  لامک  هتوک  وا  تعن  زا  مالک 

نطاب وا  مه  رهاظ  وا  مه  رخآ  وا  مه  لّوا  وا  مه 

ادیپ وا  مه  ناهنپ  وا  مه  بجاو  وا  مه  نکمم  وا  مه 

یکشخ نماد  زا  نوزف  شفطل  هفک  را  یفک 

ایرد تعسو  زا  نورب  شدوج  همشچ  زا  یمن 

یناث دمحا  نآ  درک  هک  ینافرع  جارعم  یهز 

يرسا يذلا  ناحبسف  ریس  اب  هقان  راوس 

شرادید يادیش  کلم  شراوید ، ّلظ  رد  کلف 

ایوپ یمه  ناج  دقن  هب  شرازابب ، فسوی  دص  ود 
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نکمم دشن  یم  ار  کلملادبع  هداز  يدینش 

اه تعاس  دنام  لطعم  درآ  مالتسا  ار  رجح 

هبعک رد  دیبات  همطاف  باتفآ  هگان  هب 

الوم نآ  يور  هام  دیدرگ  نایجاح  فاطم 

شزاورپ هب  وس  ره  رجح  شزارفارس  دمآ  ماقم 

اشگب مرس  رب  شزاون  تسد  ادخ  تسد  يا  هک 

شتوهبم ماّدخ  همه  شناریح ، جاّجح  همه 

نیا تسیک  اماشه  اتفگ  یکی 
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؟ امیس ادخ  دبع 

ینادانب دز  ار  نتشیوخ  لد  هیس  نآ  خساپ  هب 

اناد ار  ردق و  نارگید  زا  شیب  دوب  هچ  رگا 

مد نآ  رد  درک ، نوچ  کلملادبع  هداز  لهاجت 

اسآ دنپس  اج  زا  تسج  هدازآ  رعاش  قدزرف 

یه یه  دز : دایرف  نورد  زا  تشگ و  دعر  اپارس 

؟ ار وا  یتخانشن  نوچ  وت  شدنسانش  ملاع  همه 

شدسانش قح  شحب  ار  وا  یتخانشن  نوچ  وت 

یعسم هورم و  افص و  تیب و  مزمز و  ماقم و 

فراع دوب  وا  ردقب  فقاو ، دوب  وا  هاجز 

احطب يداو  ياه  هّلق  برثی ، ياهنابایب 

شدنیاتس رعشم  يداو  ياه  گیر  رسارس 

ارهز ربمغیپ و  هدید  غورف  نیا  تسا  نیا  هک 

کی کی  مرح  نکر و  رجح و  نادوان و  فاطم و 

ام زا  رتشیب  فراع  دنتسه  همه  وا  ردقب 

نیا تسا  نیع  رون  ار  یّبن  نیا ، تسا  نیملاع  ماما 

دابآ یهز  ءانبا  یهز  نیا ، تسا  نیسحلا  نب  یلع 

شّمع یبتجم  ماما  شّدج ، یضترم  لوسر و 

اباب یلع  نبا  نیسح  ردام ، شرهطا  لوتب 

شدنناوخ هللا  لامج  شدنناد ، هللا  یلو 
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ایرد نماد  رد  کمس  نودرگ ، هّلق  رب  کلم 

وا يایربک  لوبق  وا  يالو  یب  ددرگن 

اوقت تعاط و  داهج و  جح و  هزور و  زامن و 

« مثیم  » ار تسود  حدم  تفگ  نمشد  شیپ  قدزرف 

اجیب يوعد  اهنت  هن  دهاوخ  ناحتما  ّتبحم 

----------

دایز قایتشا  تشاد  يا  هعیش 

( تبیصم  ) دایز قایتشا  تشاد  يا  هعیش 

داّجس ترضح  هب  هنیدم  رد 

رود زا  اه  لاس  هیده  یکی  اب 

روضح هب  ار  ماما  يدیسر  یم 
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لاسکی وا  لایع  وا  اب  تفگ 

لآ دمحا و  یلع و  ّبحم  یک 

رتهب دوب  رس  ود  زا  یتسود 

ربمغیپ نادناخ  رد  هصاخ 

راربا هش  رب  هیده  يرب  وت 

رابکی وا  وت  رب  هیده  دهدن 

رتهب يا  هیده  هچ  رهوش  تفگ 

ربمغیپ لجن  تاقالم  زا 

هتسب رد  قاطا  رد  نخس  نیا 

هتسهآ مه  اب  دنتفگ  ود  ره 

زاب شماما  ندید  رب  درم 

زاجح يوس  تفر  لاس  کی  دعب 

مامت يافص  اب  لاس  ره  لثم 

ماما رهب  دوب  هدروآ  هیده 

ناهج ود  ره  ماما  وا  زا  تساوخ 

نامهم دوخ  ماما  رب  دوش  هک 

تشگ غراف  ماعط  فرص  نوچ ز 

تشط کی  وا  رانک  رضاح  دوب 

بآ دزیر  هک  وا  زا  الوم  تساوخ 

باوث رهب  تسد  ود  دیوشب  ات 
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رورس نآ  تسد  ضیف  زا  بآ 

رهوگ رهاوج و  ّرُد و  تشگ 

رایسب رهوگ  ّرد و  نیا  تفگ 

رادرب ترسمه ، هب  دشاب  هیده 

افص قدص و  وگب ز  تلایع  اب 

ادخ ّیلو  هیده ي  دوب  نیا 

دنکن ام  يا ز  هوکش  رگد  ات 

دنکن ادخ  تّجح  زا  هلگ 

لجخ شیوخ  ماما  زا  دش  درم 

لد يور  رب  شیگدنمرش  راب 

نطو يوس  زاجح  زا  دش  زاب 

نز نآ  نمادب  رهوگ  تخیر 

هللا ّیلو  ناک  وت  زا  ياو  تفگ 

هاگآ همه  تا  هتفگ  زا  دوب 

زاجعا همه  نیا  فطل و  نیا  زا  نز 

زادگ زوس و  ياپ  هب  ات  رس  تشگ 

نم تفگ 
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مهاوخ یمن  رز  میس و 

مهاوخ یمن  رگد  ایند  لام 

مراک رگد  رز  میس و  اب  تسین 

دراد ار  ماما  يور  قوش 

دندرپسب هار  ود ، نآ  دعب  لاس 

دندروآ هنیدم  يوسب  ور 

راومهان دوب و  رود  هر  هکسب 

رامیب هر  جنر  نز ز  نآ  تشگ 

درب ینما  ياج  هب  ار  وا  رهوش 

درم شناگدید  شیپ  نز  کیل 

مامت باتش  اب  تسب و  وا  مشچ 

ماما فیرش  رضحم  رد  تفر 

وا هب  يور  فطل  الوم ز  درک 

؟ وک تلایع  يدمآ  شوخ  تفگ 

داینب وکن  نآ  هک  خساپ  داد 

داد ناج  ارسناوراک  یکی  رد 

يراوخمغ قیرط  زا  دوبن  سک 

يرای ارم  دنک  شنفد  رهب 

ترادلد هک  ورب  الوم  تفگ 

ترادید راظتنا  رد  تسه 
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تسا هدنز  ایربک  فطل  زا  ترای 

تسا هدنیاپ  ماک و  داش  ملاس و 

زاب شرای  دید  دیدرگ و  زاب 

زاجعا هر  زا  هدیدرگ  هدنز 

دوب نوچ  وت  لاح  رای ، يا  تفگ 

دوب نوخ  رپ  لالم  زا  ملد  هک 

تفر یم  ناور  منت  زا  نوچ  تفگ 

تفر یم  نامسا  هب  محور  غرم 

نز نیا  تفگ  دیسر و  يرایرهش 

نم ترایز  رب  قاتشم  هدوب 

دناوخ ییاعد  بل  ریز  مرک  زا 

دنادرگ رب  مسج  هب  ار  نم  حور 

دروآ ور  هنیدم  يوسب  نز 

درک الوم  لامج  رب  هگن  ات 

تمرح لد  هاگ  هلبق  يا  تفگ 

تمرک زا  يدرک  هدنز  ارم  وت 

داب تکاخ  رهپس  ُهن  همه  يا 

نابرق هب  ناج 
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داب تکاپ  مسج 

هدنز ناهج  نیا  رد  مشاب  هک  ات 

هدنمرش تسا  وت  فطل  زا  مناج 

دادیب زک  كاپ  مسج  نیا  زا  فیح 

دادیم وا  هب  اهرازآ  مصخ 

دوب هلفاق  باتفآ  دوخ  هک  وا 

دوب هلسلس  نایم  شیاپ  تسد و 

تخیر یم  نوگ  هلال  يور  زا  قرع 

تخیر یم  نوخ  شاپ  قاس  زا  مئاد 

دناوخ یم  بت  بات و  هب  ار  قح  رکذ 

دناوخ یم  بش  زامن  هبارخ  رد 

؟ اجک بانط  اجک  نآرق  تسد 

؟ اجک بارش  سلجم  اجک  وا 

رشب ّنج و  ماما  نآ  رس  رب 

رتسکاخ دنتخیر  نایماش 

دندید ار  ماما  مشچ  گشا 

دندیدنخ دندز و  فک  یگمه 

ملاع یتسه  هلعش  نیز  تخوس 

« مثیم  » نخس زا  دنب  ورف  بل 

----------

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4550 

http://www.ghaemiyeh.com


نم اب  ناوخب  نم ! عبط  یطوط 

( تبیصم ) نم اب  ناوخب  نم ! عبط  یطوط 

نم اب  ناوخب  نخس ! شوخ  ریاط 

راقنم وت  نابز و  میاشگ  نم 

رای ِمد  اب  ود  ره  میناوخب  ات 

دوش هتفکش  لگ  هک  نک  رس  همغن 

دوش هتفگ  هدنام  هتفگان  هچنآ 

دوش تسم  حور ، هک  نک  رس  همغن 

دوش تسه  هک  ره  تسم  هن ، حور 

دنناوخ اه  لخن  هک  نک  رس  همغن 

دنناشفارب لگ  غاب ، رد  وت  اب 

نم اب  ناوخب  ناوخب  نک  رس  همغن 

نم ای  ییوت  نیا  دننادن  هک 

ناوخب تیمک  يدبع و  مد  اب 

ناوخب تیب  لها  هداّجس  حدم 

تسا نابعش  جنپ  هک  نک  رس  همغن 

تسا ناحیر  حور و  قرغ  تهج  شش 

ناج هک  نک  رس  همغن 
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دمآ نید 

دمآ نیدباعلا  نیز  ترضح 

نیا تسا  نیع  غورف  را  ّقح  نیع 

نیا تسا  نیسح  مّود  یلع 

تسا نت  ِجنپ  راگدای  رسپ  نیا 

تسا نمجنا  زورف  لفحم  عمش 

تسادهّشلا دّیس  ناج  رسپ  نیا 

تسادهّشلا دّیس  ناحیر  حور و 

تمحر می  شینارون  لد 

تمحر مزمز  ود  شمشچ  ود  ره 

شبل لعل  هب  اعد  ياه  هسوب 

شبش زامن  رس  رود  رب  هتشگ 

وا هفیظو ي  مرک ، تداع ، فطل ،

وا هفیحص ي  رد  دیحوت  ّلک 

نآرقلا خا  همه  شنانخس 

ناهرب رس  هب  رس  رون و  رس  هب  رس 

شهگن رد  هتفهن  لَزنُم  ِیحو 

شهگماش ياعد  دعاص  یحو 

تسارهز نماد  خرس  لگ  نیا 

تساروشاع ماما  اباب  دعب 
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مالس مالس  نیدباع ، هبعک ي 

مالس مالس  نیدجاّسلا ، دّیس 

نامیا هلبق ي  نافرع و  بطق 

» آرق تقیقح  نید و  ناج 

ادخ لوسر  فسوی  فسوی 

ادهّشلا دّیس  نیریش  ناج 

تیاه گر  هب  ادخ  نوخ  نوخ 

تیاّرغ ياه  هبطخ  مدهاش !

حّوبُس ای  گناب  وت  ناهد  زا 

حور تدابع  نت  رب  دهد  یم 

حیسم ياعد  اعد  حیسم  يا 

حیبست زا  رتشوخ  تاه  سفن  يا 

يا همئاق  لالج ، شرع  هب  وت 

يا همطاف  نیسح  نیسح  وت 

مرح نکر و  راچ  تاقیم و  جنپ 

مزمز افص ، هورم و  رجح و 

همه دنفراع  وت  ماقم  هب 

همه دنا  فقاو  وت  لالج  زا 

تیبلا لها  حدم  هب  یهایگ  ره 

تیمک تسا و  قدزرف  تسا و  لبعد 
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هبعک ّجح 
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تسوت هناخ ي  فاوط 

تسوت هنایشآز ي  یتشخ  نکر ،

دنک مالس  تدوسالا  رجح 

دنک مالتسا  تتسد  فک  رب 

يدش مارحلا  دجسم  دراو 

يدش مارتحا  هبعک  زا  رتهب 

فاطم هب  نایجاح  لیخ  هبعک و 

فاوط لاح  هب  ترس  رود  همه 

لیلجت نیا  زا  کلملا  دبع  روپ 

لیلذ دبع  ناس  هب  هداتسیا 

دنک مالتسا  هک  ات  یهر  هن 

دنک مارتحا  يو  زا  یسک  هن 

دسج وچ  نتشیوخ  ياج  رب  هدنام 

دسح ریت  هدروخ  تخس  شلد  رب 

لاؤس درک  ماشه  زا  یبرع 

؟ لالج ماقم و  نیدب  دشاب  هک  نیا 

تسیرگن وا  يوس  هب  لهاجت  اب 

تسیک منادن  شمسانشن  تفگ 

اپ ات  رس  شورخ ، قدزرف  دش 

اسآ دنپس  دوخ  ياج  زا  تسج 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4555 

http://www.ghaemiyeh.com


ارهز فسوی  نأش  رد  دناوخ 

آّرغ يا  هدیصق  تحاصف  اب 

تسیچ زا  تلهاجت  یه ! یه  تفگ 

تسیک نیا  تمیوگب  ات  نک  شوگ 

تاقیم مزمز و  نکر و  رجح و 

تافرع ینم ، افص  یعس و  هورم ،

رس ات  رس  زاجح  ياه  هوک 

رعشم يُدقم  ياه  گیر 

میطح رجح و  ماقم و  راجتسم و 

میرح تسه  هک  اجک  زه  ات  هّکم 

ناورذاش فاطم و  نادوان و 

ناوج ریپ و  تیب ، جاّجح  ّلک 

ارح راغ  فیخ  همحّرلا  لبج 

ار وا  کی  هب  کی  دسانش  یم 

دنتسب شتیالو  رب  لد  همه 

دنتسه شتیاده  ریسم  رد 

تسا یلزا  تقیقح  غورف  نیا 

تسا یلع  ّیبن و  هشوگ ي  رگج  نیا 

ّتبحم زا  ُرپ  نمؤم  لد 
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تسوا

تسوا تدّوم  ادخ  مکح  ّصن 

تایح هتفرگ  وا  يّالوت  اب 

تاکز سمخ و  تالص ، موص و  ّجح و 

تسارهز نبلگ  خرس  لگ  نیا 

تسادهّشلا دّیس  بلق  هویم ي 

هتشگ مرک  وا  لذب  زا  مرک 

هتشگ مرح  وا  ضیف  زا  مرح 

زاورپ دنک  اعد  وا  مد  زا 

زامن تسین  لوبق  شتیالو  یب 

دنناوخ شدمرس  ّیح  تّجح 

دنناوخ شدّمحم  غاب  لگ 

یلو تسا  یلو  ار  دنوادخ  نیا 

یلع تسا  یلع  يو  يوکین  مان 

تاقوا همه  رد  هداتسرف  قح 

تاولص شردام  ّدج و  با و  هب 

دوب دهاوخ  تسا و  هدوب  ناهج  ات 

دورد داب  دورد  قدزرف  هب 

تفرگ هناش  هب  دوخ  راد  هبوچ ي 

تفرگ هناشن  ار  مصخ  هنیس ي 
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ماما حدم  دورس ، نمشد  نیب 

مالس هرامه  دهد  یم  شمثیم » »

----------

تسا رتهب  رهوگ  دقع  دص  زا  هلمج  ره  وت  لضف 

( تبیصم ) تسا رتهب  رهوگ  دقع  دص  زا  هلمج  ره  وت  لضف 

تسا رتهب  رواخ  دیشروخ  زا  هّرذ  ره  وت  لذب 

رت بوخ  نودرگ  هام  باتفآ و  زا  تا  هرهچ 

تسا رتهب  ربونص  ورس و  تماق  زا  تتماق 

رتهدنزوس رقس  رهق  شتآز  ترهق  ران 

تسا رتهب  ردام  ناماد  زا  وت  فطل  ۀیاس 

رت بوخ  ناراگن  فلز  زا  تریجنز  ۀقلح 

تسا رتهب  ربنع  کشم و  زا  تا  هقان  ياپ  كاخ 

دابعلا نیز  تا  هینک  یلع و  تنیریش  مان 

تسا رتهب  رکیپ  هب  دیآزاب  هک  یناج  زا  ترهم 

تبش تاجانم  ضیف  زا  هناریو  ۀشوگ 

تسا رتهب  رعشم  انیس و  ۀنیس  ینم و  زا 
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تبش تاجانم  کشا  اب  دنویپ  دروخ  رگ 

تسا رتهب  رهوگ  ایرد و  زا  مکشا  ياه  هرطق 

یتسود رهم و  حرط  دزیر  وت  اب  رگ  منمشد 

تسا رتهب  ردارب  زا  ممشچ  هب  مراد  شتسود 

دهد مبآ  ودع  يزیر  مرس  رب  شتآ  وت  رگ 

تسا رتهب  رذآ  مناتسب  وا  زا  بآ  رگ  مرفاک 

اطخ دشاب  نانج  رازلگ  هب  وت  یب  منتفر 

تسا رتهب  رشحم  يارحص  رد  وت  شیپ  مندنام 

نیسحلا نب  یلع  يا  تیانث  رد  میوگ  هچ  نم 

تسا رتهب  ربمیپ  قطن  اب  وت  حدم  نتفگ 

رفک وت  اب  یتسود  نم  اب  دنیوگ  نانمشد 

تسا رتهب  ِرفاک  وت  مصخ  زا  میوگ  خساپ  نم 

قح تاعاط  همه  زک  میوگ  متفگ  شاف 

تسا رتهب  ردیح  دالوا  نمشد  اب  ینمشد 

نامسآ رب  دزو  یم  تنیمز  زک  يداب  درگ 

تسا رتهب  رورپ  حور  میسن  حبص و  مد  زا 

دارملا باب  ای  تساوت  عیقبلا  باب  متّنج 

تسا رتهب  رد  نیا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  تشهب و  زک 

تسیلع ماج  زا  رثوک  ترهم  موقز و  وت  مشخ 

تسا رتهب  رثوک  ماج  ام  رب  مّوقز و  ودع  رب 
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تساقب نیع  ندش  یناف  امش  يّالوت  رد 

تسا رتهب  رس  زا  رس  كرت  ناجز  اج  نیا  ناج  كرت 

رپ لاب و  یب  ریاط  ام  یشرع و  يامه  وت 

تسا رتهب  رپ  یب  غرم  زا  امه  يزاون  لد 

تتبرت هنیدم  كاخ  اب  تسا  ناسکی  هچ  رگ 

تسا رتهب  رّهطم  ربق  نآ  هبعک  زا  نم  شیپ 

تحدم رارکت  زا  هک  ات 
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دوش نیریش  ناج  ماک 

تسا رتهب  رّرکم  دنق  نوچ  وت  فصو  ناهد  رد 

ماش رازاب  يوس  رگا  بوقعی  فسوی 

تسا رتهب  رهطا  يارهز  فسوی  دیوگ  شاف 

نتشاذگب تا  هقان  ياپ  كاخ  يور  هبور 

تسا رتهب  روشک  تفه  رب  يرورس  ماقم  زا 

رود هار  زا  مالس  کی  تغارچ  یب  رازم  رب 

تسا رتهب  ربکا  ّجَح  زا  دتفوا  تلوبق  رگ 

نوزف تاحارج  ریجنز و  مخز  دوجو  اب 

تسا رتهب  رّهطم  حور  زا  وت  حورجم  مسج 

هار درگ  زا  باقن  دوخ  لامج  رب  یتسب  هچ  رگ 

تسا رتهب  رّونم  رهم  دصز  تراسخر  هام 

رت كاپ  ناطلغ  دیراورمز  تنامشچ  کشا 

تسا رتهب  رمحا  توقای  زا  تاپ  قاس  نوخ 

رت مشچ  کشخ و  ماک  مصخ و  نعط  هار و  جنر 

تسا رتهب  رت  نوزف  هچ  ره  الب ، قح ، ياضر  رد 

قح فرح  يازس  مثیم )  ) الب راد  دوب  رگ 

تسا رتهب  رت  ۀلخن  زا  ام  راد  کشخ  بوچ 

دنکیم قح  قح  هنیس ، رد  ناج  غرم 

( تبیصم ) دنکیم قح  قح  هنیس ، رد  ناج  غرم 
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دنکیم قدزرف  زاجعا  مقطن 

تیمک حور  منت  رد  هدرک  صقر ،

تیب لها  حدم  هدیشوج  ممد  زو 

قشع درد  اب  لزا  زا  سنا  متشاد 

قشع درم  يراوخریش  زا  ما  هدوب 

يریمح كاخ  هب  مدروآ  هدجس 

يربلد ینعم  لها  زا  ما  هدرک 

نیسحلا نب  یلع  قح  ِّیلو  يا 

نیع رون  ار  یلع  نب  نیسح  يا 

موش تناوخ  اون  ات  نک  ملبلب 

موش تناوخ  انث  ات  نک  ملبعد 

نوخ يارحص  دصاق  يا  مالسلا 

نوخ ياروشاع  روشنم  لماح 
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يدهلا حابصم  مشچ  غارچ و  يا 

ادخان لد  یتشک  رب  دبا  ات 

نیدجاس يادتقم  ملاع  بطق 

نیدباعلا نیز  دابعلا ، دّیس 

تا هقادنق  ۀتشر  اروح  فلز 

تا هقان  ياپ  كاخ  ناوضر  مشچ 

وت دالیم  بش  ام  مالس  يا 

وت دالوا  وت و  رب  تمایق  ات 

تساشگلد نآرق  يور  نوچ  وت  يور 

تساشگ لکشم  تا  هتسب  ياه  تسد 

وت ریوصت  زا  یشقن  نودرگ  هام 

وت ریجنز  رد  دیشروخ  ندرگ 

ادخ مشخ  یبن  مشخ  وت  مشخ 

ادخ مشچ  زا  هدرب  لد  وت  مشچ 

تفک رد  نآرق  ّلُک  لزنم  یحو 

تفحصم ياه  هیآ  دعاص ، یحو 

زاین تکاخرب  هدروآ  زاین  يا 

زامن حور  ترورپ  ناج  مد  يا 

تبش تاجانم  وحم  بش ، غرم 

تبرای برای  رکذ  رب  لد  هداد 
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یئوت نم  زاین  زار و  خساپ 

یئوت نم  زامن  زاورپ  لاب و 

تا ینارون  تعلط  اه  ناج  عمش 

تا یناشیپ  ۀنیپ  اه  لد  غاد 

تساعد دالیم  وت  دالیم  دیع 

تساعد دای  ادخ  دای  وت  دای 

يدمآ اباب  دالیم  هرمه 

يدمآ ایند  هب  يزور  بجع  هب 

تا هنیئآ  البرک  يا و  هبعک 

تا هنیس  رد  الب  برک و  ناهج  کی 

يروحم شنیرفآ  خرچ  هب  مه 

يروآ ماغیپ  هللاراثز  مه 

لامک دیشروخ  تشه  رهپس  يا 

لاوز یب  تنارتخا  مامت  يا 

تسا رواد  ّیح  حیبست  وت  حدم 

تسا رعشم  ياه  گنس  بان  رکذ 

وت ماک  ماک  هنشت  رثوک  ضوح 

وت ماج  كاچ  هنیس  مزمز  هاچ 

ماگنه دوج ،
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تا هدنمرش  اعد 

تا هدنب  ياعد  اب  دراب  ربا ،

تسوت راسخر  ندید  هبعک ، ّجح 

تسوت راوید  ۀیاس  رد  دوخ  هبعک 

مالس تدنیوگ  تیب  ياه  گنس 

مالتسا ار  رجح  تتسد  دنک  ات 

وت يوس  لد  ار  هبعک  نکر  راچ 

وت يور  درگ  دندرگ  نایجاح 

مارحلا تیب  رد  وت  ياشامت  اب 

ماشه مشچ  رد  ماش ، دمآ  زور ،

تسا لِگ  رد  رگمتس  تخت  ۀیاپ 

تسا لد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  تلود 

دنک یم  تماما  اه  لد  رب  هک  نآ 

دنک یم  تمایق  کی  شتمایق  ره 

تسوت يابیز  تعلط  زا  حبص  حبص ،

تسوت ياّرغ  ۀبطخ  زا  ماش  ماش ،

تسخن ماگ  زا  هقان  تقارب  يا و 

تسرد لزنم  لهچ  تجارعم  ریس 

رطخ لزنم  لهچ  یط  یپ  رد 

رز تشط  دمآ  وت  نیسوق  باق 
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تسا مک  وت  نأش  هب  یسیع  زجعم 

تسا ملاع  ناج  هدنز  وت  زا  هک  يا 

دوش یم  ایحا  وت  زا  لد ، ةدرم 

دوش یم  احیسم  دص  تمالک  یه 

یلع مّود  يا  موصعم  مشش  يا 

یلو ار  قح  يا  مراچ  ماما  يا 

نم حدم  اجک و  وت  نم  رب  ياو 

؟ نخس دیوگ  نوچ  دیشروخ  زا  هّرذ 

تسوت ناّنم  قلاخ  اب  وت  فصو 

تسوت نأش  رد  نیدباعلا  نیز  تنَا 

ردپ تدالیم  حبص  رد  دزس  یم 

رس هب  ات  اپ  اپ ، هب  ات  رس  تدسوب 

اهریسفت دوب  ار  وا  ۀسوب 

اهریجنز ۀقلح  ناشن  زا 

مالکمه تیاهریجنز  هقلح 

زا دنداد  اه  گنس 
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مالس تماب 

دوب هتسب  تتسد  ریجنز ، رد  هچ  رگ 

دوب هتسویپ  نانچمه  تتسد  لذب 

يا هدوس  كاخ  هب  رس  نم  متسیک 

يا هدولآ  يا  هراچیب  یمرجم ،

تسیچ هراچیب  ۀلمج  متفگ  هچ  هو 

تسین هراچیب  وت  رهم  دراد  هک  نآ 

تساهدرس لد  زوس  وت  رهم 

تساهدرد ّلک  ناکمرد  وت  رهم 

تشز هاوخ  ابیز ، هاوخ  متسه  هک  ره 

تشهب ینعی  وت  رهم  میوگ  شاف 

تسامش يّالوت  مثیم )  ) ّتنج

تسامش يّالجت  رون  رد  قرغ 

----------

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما 

تدالو

میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  الا 

( تدالو ) میوش لالجلاوذ  راونا  رد  قرغ  هک  الا 

میوش لاله  هدزرس ، بجر  هام  لاله 

میوش لامک  ۀلق  ۀتفای  لامک 
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میوش لآ  یلع و  مودق  كاخ  هرامه 

تسا یلزی  مل  لامج  نسح و  یلجت  هم 

تسا یلع  تسا و  دّمحم  هام  هک  داب  هتسجخ 

دوجس رکذ و  اعد و  مایق و  زامن و  ِهم 

دودو ّیح  راگدنوادخ  لاصو  هم 

دوجو نکر  راچ  تدالو ز  راهچ  هم 

دوعوم يدهم  دنخبل  كرابم  هم 

تسا یلزا  قلاخ  تامارک  لوزن  هم 

تسا یلع  ود  تدالو  دّمحم ، ود  تدالو 

يربخ دهد  یم  هدنخرف  هم  نیا  عولط 

يرمق فرش  تزع و  قفا  زا  دزرس  هک 

يرهگ تفرعم  يایرد  نماد  ای ز  و 

يرسپ لگ  داد  داجس  ترضح  هب  ادخ 

شمدق رد  دنتخیر  کلم  نابز  لگ ، هک 

شمک تسایبنا  حدم  منکن  طلغ  رگا 

هداز نسح  نسح - تنب  همطاف - هک  یهز 

هداز نمجنا  هام  ادخ ، باتفآ  رب 

هداز ننملاوذ  دنوادخ  هجو  هک  وگب 

و
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هداز نمسای  دیحوت ، ۀلخن  هک  ای 

شیور ۀلال  داجس ، ترضح  تشهب 

شیوجلد لامج  رب  دنز  هسوب  نیسح 

وا تدالو  بش  رب  الو  لها  دورد 

وا ترضح  هب  ادخ  لوسر  هداد  مالس 

وا تمدخ  هب  فص  دندیشک  ملع  هاپس 

وا تداع  دوج ، فطل و  مرک و  تیانع و 

نیا تسا  مولع  ةدنراب  هرسکی  ِباحس 

نیا تسا  مولع  ةدنفاکش  رون و  ِطیحم 

یمَن تسوا  لضف  يایرد  ملع ز  مامت 

یمرک وا  تسد  لذب  کی  دوج ز  مامت 

یمرح وا  رهب  دنوادخ  کلم  مامت 

یمد تسوا  زیزع  رمع  رهد ز  مامت 

دزان نیرفآ  تروص  وا  تروص  شقن  هب 

دزان نیدباعلا  نیز  وا  تعاط  دهز و  هب 

تاولص وا  لامج  نسح و  ضراع و  هام  هب 

تاولص وا  لاصخ  نسح  هب  قلخ و  نسح  هب 

تاولص وا  لآ  ءابآ و  هب  باب و  مام و  هب 

تاولص وا  لامک  لضف و  شناد و  ملع و  هب 

تسوکین وا  قلُخ  مانشد ، خساپ  هب  نانچ 
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تسود شهاگن  کی  ضیف  زا  دوش  یم  مصخ  هک 

شود هب  شیتیعر  لیب  ملاع و  ریما 

شوگ اپارس  نایشرع  شا  همزمز  قوش  هب 

شوج شناد  ملع و  رحب  وا  قطنم  دنز ز 

شوه دناتس  کلم  زا  وا  برای »  » يادص

وا رب  داب  راثن  ربمیپ  صخش  دورد 

وا رب  داب  راگدرورپ  ترضح  مالس 

هاگرد نیا  رد  ربب  تدارا  يور  ایب و 

هاوخب مولعلا  رقاب  زا  همه  تجئاوح 

هللاراث مشچ  رون  یلع ، ود  ۀلالس 
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هاگن مین  هب  افش  رباج »  » ةدید هب  دهد 

راداد قلاخ  مشچ  نامه  تسوا  مشچ  وچ 

ران ةرارش  زا  لگ  درآرب  هراظن  کی  هب 

تسام لماک  نید  تبث  دنس و  شتیالو 

تسام لگ  ةدننک  مدآ  شتبحم  لگ 

تسام لصاح  مامت  شیالو  رشح  زور  هب 

تسام لد  رد  عیقب ، كاخ  هب  هن  وا  رازم 

ار ملاع  رایرهش  نآ  تمارک  یهز 

ار مثیم »  » شانث حدم و  هب  هدیزگرب  هک 

----------

مامت یهام  رگ  هولج  دش  بجر  هام  لّوا 

( تدالو ) مامت یهام  رگ  هولج  دش  بجر  هام  لّوا 

مالس شنودرگ  رهم  نامسآ و  تفه  زا  دماک 

رهم تفه  نامسآ  نامسآ و  راچ  رتخا 

مانالا ریخ  لد  رون  همطاف  ود  فسوی 

رشبلا ریخ  ارولا  ریخ  همه  شلسن  رد  لسن 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  دوخ 

مولع ّلک  رقاب  فراعم  مزب  لعشم 

ماع صاخ و  يامنهر  ناج ، هلبق ي  لد ، هبعک ي 

دنک او  مّلکت  رب  بل  نوچ  هک  یتسه  ملاع 
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مالک دزیخ  شبل  زا  میلک و  دشوج  شمد  زا 

تانکمم مامت  زک  ناکما  کلم  رایرهش 

مادم دشوج  وا  ضیف  هرامه  دزیخ  وا  رکذ 

رگ هولج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ّلک  شترضح  دوجو  رد 

مان تشاد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم شرون  تقلخ  زا  رتشیپ 

شود هب  يزرواشک  لیب  ارو  ناتسلخن  هب  هگ 

مامز دریگ  ار  دیشروخ  نامسآ  ماب  هب  هگ 

تسردان ملاع  راتفر  همه  وا  يالو  یب 

مامتان تقلخ  تاعاط  همه  وا  دوجو  یب 

نیسحلا نب  ّیلع  انالوم  هک  دوبن  بجع  نیا 

وا زا  دریگ 
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مارتحا ارهزز  ربمغیپ  وچمه 

وا رهم  درادن  دهاز  رگا  قلخ  باوث  اب 

مارح اداب  شتّنج  لالح و  اداب  شخزود 

سولج دراد  وا  سیردت  یسرک  ياپ  ملع ،

مایق هدرک  شرباج  ياپ  شیپ  رد  تفرعم 

شا هنیس  رد  وا  ملع  غارچ  نشور  دوب  ات 

ماشه دیآ  قطن  هب  نوچ  ددرگ  ماش  نمشد  زور 

تسیرفعج نم  بهذم  ّيرقاب و  نم  بتکم 

مارم منیا  زج  تسین  قیرط و  منآ  زج  تسین 

اه هنیس  رد  ناج  دننام  وا  منادنزرف  رهم 

ماین رد  ناّرب  غیت  نوچ  وا  نادرگاش  قطن 

اجتلا تناتسآ  يوس  هب  ار  نیطالس  يا 

ماحدزا تعیقب  راوید  هب  ار  قیالخ  يو 

نیدباعلا نیز  لجن  دّمحم  لآ  رقاب 

مارک تدادجا  ءابآ و  ردام و  باب و  ّدج و 

بش زور و  لد  رد  وت  رهم  ار  شرف  ناورهر 

ماش حبص و  بل  رب  وت  حدم  ار  شرع  نانکاس 

دوب هنیس  رد  ششناد  رحب  هک  یفعج  رباج 

ماج هب  ار  وا  يا  هرطق  تملع  يایرد  زا  دوب 

نز درم و  تمایق  حبص  ات  وت  يوک  لئاس 
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ماع صاخ و  یتسه  نایاپ  ات  وت  مکح  عبات 

عیقب رد  دشخرد  یم  تغارچ  یب  ربق  هچ  رگ 

ماقم يراد  ادخ  نادرم  بلق  رد  ادخ  نوچ 

تتمکح ملع و  رازاب  رد  هک  دوبن  بجع  نیا 

مالغ ناونع  هب  فسوی  دنک  ییامیپ  هار 

تشهب ناتسلگ  رب  نمؤم  زان ، دشورف  یم 

ماشم رب  تعیقب  كاخ  زا  رگ  ییوب  شدیآ 

لاس نارود  همه  رد  لد  هبعک ي  يا  بجع  ین 
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مارحلا تیب  تا  هبعک  درگ  هب  درآ  فاوط  رگ 

دورد دیوگ  ّقح  يوس  زا  ار  وت  ربمغیپ  صخش 

مالس درآ  تترضح  رب  لسر  متخ  زا  رباج 

ملع ریت  نایب و  غیت  اب  دوب  تلاس  راچ 

ماش وچ  نایفسوب  روپ  مشچ  هب  يدرک  ار  ماش 

دیزی دادیب  رصق  رد  تا  هدنز  نایب  اب 

مایتلا دّمحم  لآ  هنیس ي  مخز  تفای 

توکس ملاظ  رب  رد  زیاج  تسین  ییوگب  ات 

مایپ يداد  یکدوک  زا  اه  لسن  مامت  رب 

رگ هولج  نامیا  ملع و  باتفآ  هتشگ  وت  زا 

ماوق ار  ترتع  نآرق و  بتکم  دشاب  وت  زو 

دنب دنب  رطس و  رطس  مثیم »  » لخن باتک  رد 

ماتخ نسح  وت  حدم  عورش و  نسح  وت  فصو 

----------

تسد زا  ضیف  يدامج  هام  رد  هداد  يا 

( تدالو  ) تسد زا  ضیف  يدامج  هام  رد  هداد  يا 

تسم رس  میدرگ  بجر  ماج  زک  زیخرب 

دیحوت هام  شیاین  هام  اعد  هام 

دیع نآ  حبص  ره  اعد  ماش  نآ  ماش  ره 

میشونب یبآ  بجر  رهن  زک  زیخرب 
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میشونب یبان  ةداب  یقاس  تسد  زا 

ییاجک یقاب ، دوب  يرمع  ات  زیخرب 

ییاجک یقاس  دهد  یم  اروهط  ماج 

نز يا  هناش  تدابع  فلز  رب  زیخرب 

نز يا  هناورپ  نوچ  قشع  راش  رد  رَپ 

زیخرب زیخرب  هدمآ  دیحوت  مزب  لد 

زیخرب زیخرب  هدمآ  دیع  هدمآ  دیع 

مجنا يایرد  نیمز  تسا و  هام  زاغآ 

مجنپ دیشروخ  الو  جرب  زا  هدیبات 

تسا نیدجاّسلا  ماما  دنزرف  دالیم 

تسا نیدباعلا  نیز  هام  يور  هولج  رد 

ار یملاع  يا  نسحلا  تنب 
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نشلگ هدرک 

نشور وت  مشچ  يا  هداز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم بشما 

تسا نیع  رون  ار  الو  دیشروخ  راچ  نیا 

تسا نیسح  هام  نسح  رهِم  یلع  لجن 

تسا مام  باب و  زا  مامه  ناماما  لسن 

تسا ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  يرآ 

تسا باصتنا  رد  همطاف  ود  فسوی  نیا 

تسا بآم  یمتخ  دمحا  راگدای  نیا 

ناج لفحم  رد  ار  رون  دزورف  یم  نیا 

ناهرب غیت  اب  ار  ملع  دفاکش  یم  نیا 

تیاده نازورف  دیشروخ  تسا  نیا 

تیالو لخن  زا  دنیچ  یم  اه  هویم  نیا 

شریخ رکذ  انامه  دشاب  ادخ  رکذ 

شریزُع زا  ای  منک  وا  زیزع  زا  فصو 

هنیرق ییابیز  هب  دوبن  ار  هام  نیا 

هنیدم دیشروخ  هتشگ  وا  رس  رود 

هدیرفآ دمحا  تآرم  ادخ  بشما 

هدیرفآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ام  رب  رگد  راب 

دیشخرد يرهم  بجر  هام  لّوا  رد 

دیشخب رون  تمایق  ات  ملاع  مشچ  رب 
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تسا نیسح  دنبلد  دنزرف  نینزان  نیا 

تسا نیسح  دنخبل  تام  ادخ و  وحم 

دید یلع  نبا  نیسح  ار  شیور  هام  ات 

دیسوب دیسوب  لسر  متخ  فحصم  نوچ 

شمارک ّدج  زا  هک  يدنزرف  تسا  نیا 

شمالس ضرع  بدا  اب  رباج  هدروآ 

داد افص  ار  یتسه  رازلگ  وا  راسخر 

داد افش  ار  رباج  نامشچ  وا  تشگنا 

شعیفر ناویا  یتشخ ز  نامسآ  تفه 

شعیقبلا باب  رب  لیربج  ۀسوبلگ 

نیا تسا  قذاح  بیبط  ار  لد  يرامیب 

نیا تسا  قطان  نابز  ار  تماص  نآرق 

رس يا 
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هداهن ربمغیپ  لآ  ّطخ  هب 

هداوناخ نیا  زا  دیریگ  ارف  نآرق 

دنیادخ ّرس  نزخم  انامه  نانیا 

دنیانشآ نآرق  هب  ربمغیپ  وچ  نانیا 

دیسرپ رکب  مالک  نآرق  زا  دیهاوخ 

دیسرپ رکذ  لها  دیاب ز  مسق  هللااب 

تلاسر لآ  یب  نآرق  مسق  هللااب 

تلالض رد  دناشک  ار  دوخ  هدنناوخ ي 

تسا دود  ران و  شناد  ملع و  ترتع  رون  یب 

تسا دوعس  لآ  دود  ران و  نیا  نکش  مزیه 

دنتسکش رس  نآرق  مالسا و  زا  هک  نانیا 

دنتسکش ربمغیپ  نادند  ناشدادجا 

دنعیطم ار  ناطیش  دادجا  زا  هک  نانیا 

دنعیقب ناماما  ربق  رگناریو 

دنشاب راخ  اهنت  هن  هعیش  بهذم  رد 

دنشاب رازیب  نیملسم  مامت  نانیا  ز 

دنا گنج  هب  ربمغیپ  دالوا  اب  هتسویپ 

دنگنجب ردیح  اب  هدرک  ین  رس  نآرق 

دوب رگ  هلیح  صاع  رمع  کی  ناشزاب  نب 

دوب رتروک  شروک  مشچ  زا  شلد  مشچ 
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میلوسر لآ  وریپ  ینعی  هعیش  ام 

میلوتب ياهلگ  بان  رطع  باداش 

زاغآ هدوب ز  تّزع  ناماد  ام  ناماد 

زاغآ هدوب ز  ترتع  نآرق و  ام  نازیم 

میریدغ لسن  زا  هک  هن  هفیقس  زا  ام 

میریت هتسویپ  یلع  مصخ  ۀنیس  رب 

میناورهر زا  دبا  ات  ار  قح  ریش  ام 

میناورهن هن  لمج  هن  نیّفص  لها  هن 

میدیزگرب نوراه  هار  یسوم  دعب  ام 

میدیرب رس  تمایق  ات  اه  يرماس  زا 

شوج زا  دیحوت  ۀمغن  دتفین  زگره 

شوماخ شوماخ  يرماس  ياه  هلاسوگ 

تسا ریدغ  متس  قرب  ام  مشخ  رد 

هن زورما  ام  دالیم 
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تسا ریدغ  زور 

هفیرش تایآ  هللا و  لآ  مییام و 

هفینح وب  هن  یلبنح  هن  یعفاش  هن 

تسام رقابلا  لاق  دابآ  نید  يایند 

تسام رقابلا  لاق  دایرف  زا  رپ  ملاع 

میراد هنیرید  یتفلا  وا  ترضح  اب 

میراد هنیس  نورد  رد  یعیقب  بش  ره 

میغاد لها  زوس و  لها  درد و  لها  ام 

میغارچ یب  ربق  راچ  غارچ  کی  ره 

ار اهربق  نیا  رون  يایرد  کی  میدید 

ار اهربق  نیا  رود  هار  زا  میا  هدیسوب 

هبعک رایسب  اه  ضیف  دریگ  راچ ، نیز 

هبعک راچ  نم  یناوخ و  شربق  راچ  وت 

هنیس هب  ار  ترتع  رون  دراد  هک  مثیم » »

هنیدم رهش  رب  رود  زا  مالس  دیوگ 

----------

دمآ برط  راهب  هک  اراگن  زیخرب 

( تدالو ) دمآ برط  راهب  هک  اراگن  زیخرب 

دمآ برع  طاشن  نشج  مجع و  دیع 

دمآ بش  زور و  یکی  راونا  ترثک  زا 
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دمآ بجر  هام  دش و  يدامج  نایاپ 

دّلخم دلخ  ناهج  کلم  دوش  هک  یهام 

دّمحم ود  یلع و  ود  مودق  نمی  زا 

زورما هدش  دّیؤم  دیع  الو  لها  رب 

زورما هدش  دمرس  رواد  خر  هولج  رد 

زورما هدش  دمحا  بل  رب  نایع  دنخبل ،

زورما هدش  دّمحم  نویامه  دالیم 

دش رمق  صرق  نایع  دیشروخ ، نماد  رد 

دش ردپ  داّجس  دّیس  ناهج  ود  رخف 

داز يرهگ  تیالو  رحب  فدص  بشما 

داز يرسپ  ابیز  همطاف ، نسح  تخد  ای 

داز يرمق  تیالو  دیشروخ  ۀناخ  رد 

داز يربماغیپ  هنمآ  رگد  راب  ای 

نیع ود  رون  ار  همطاف  ود  هک  تسا  نیا 
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تسا

تسا نینسح  لجن  دشاب و  یلع  ود  روپ 

تسا لوقع  يایرد  ۀنادکی  رهوگ  نیا 

تسا لوصا  لصا  شیتسود  نید  بتکم  رد 

تسا لوسر  يارآ  لد  رهم  یلع  ود  هام 

تسا لوتب  ود  زیزع  تسا و  نیسح  دنزرف 

تسا ماقم  دناودخ  دبع  همه  يالوم 

تسا ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  رشح  ات 

تسا ملع  ةدنبات  رتخا  نید  روحم  نیا 

تسا ملع  هدنیازف  رون  نامز ، بلق  رد 

تسا ملع  ةدنیامن  تسا و  ملع  ةدنرآ 

تسا ملع  ةدنفاکش  تسا و  ملع  دنیوگ 

شمان هدش  رقاب  رفعجوبا و  هینک  رد 

شمالس هداتسرف  مالسا  ربمغیپ 

شریخ ترثک  زا  لجخ  توادع  هب  نمشد 

شریغ دوخ و  تمارک  هاگ  دنکن  یقرف 

شریس يداو  رد  هدش  مگ  نیما  لیربج 

شیریزُع نیریش  هصق  ناج  ینیریش 

شلامک يایردز  هرطق  کی  همه  ملع 

شلالج فیصوت  هب  لقع  دوش  هناوید 
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بانرُد تفه  می  رحب و  شش  رهوگ  يا 

باتناهج رهم  تخر  راونا  لئاس  يا 

بآ رب  هدمآ  شقن  وچ  تاعاط ، وت  رهم  یب 

باطقا وت  ناتسبد  لفط  مدق  كاخ 

یماما تفه  ردپ  ربمیپ  دنزرف 

یماقم شرع  مه  یتسه و  ناکم  شرف  مه 

وت همز  رتوکن  يور  زا  لد  راونا 

وت هپس  کئالم  لیخ  رشب و  نج و 

وت هر  كاخ  ناهج  نابوخ  همه  ناج 

وت هگن  رباج  یئانیب  ثعاب  دش 

یهایس يور  زج  هب  تسین  هنگز  ار  ام 

یهاگن هب  نک  مرک  دنوادخ ، مشچ  يا 

هب غاد  نوچ  وت  رهم  نوچ  وت  قوش  زا 
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هنیس

هنیدم يوس  ملد  تسا و  عیقب  هب  ممشچ 

هنیما ود  نیما و  جنپ  لد  عمش  يا 

هنیفس وت  هانگ و  يایرد  هب  قرغ  ام 

میراد وت  ناسحا  هب  مشچ  یلو  میقرغ 

میراد وت  ناماد  هب  تسد  یهت  تسد  اب 

ار ام  لصاح  یسب  هتشگ  رمث  وت  رهم 

ار ام  لد  عیقب  هداد  افص  وت  ّبح 

ار ام  لفحم  دهد  روش  یمه  وت  فصو 

ار ام  لگ  لوا  زا  دنتشرس  هنوگنیا 

ام لِگز  دیور  وت  رهم  لُگ  رشح  ات 

ام لدز  دیآرب  هتسویپ  وت  ياوآ 

تعیقب راتفرگ  هبعک  يا و  هبعک  وت 

تعیقب راّوز  لئاس  کلم  هتسویپ 

تعیقب رات  بش  عمش  ام  لد  ناج و 

تعیقب راوید  هب  میراذگ  هرهچ  ات 

نک اود  تسا  ناج  هب  هک  یقارف  درد  نیا 

نک اطع  همانرذگ  فطل  هر  ام ز  رب 

وت نهد  ارهز  فسوی  هگ  هسوب  يا 

وت نخس  لقَن  همه  ام  نهد  لقن 
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وت نت  ناج و  وت و  نابرق  همه  ناج 

وت نمچ  غرم  هدش  مثیم )  ) هک رکش  دص 

دیوبن رازلگ  هب  وت  رهم  لگ  زا  ریغ 

دیوگن راهطا  ترتع  وت و  حدم  زج 

مامت هام  عولط  هام و  لوا  عورش 

( تدالو ) مامت هام  عولط  هام و  لوا  عورش 

مالس عولط  نیا  هب  ودورد  عورش  نیا  هب 

يدنزرف داد  داجس  ترضح  هب  ادخ 

ماکحتسا تفرگ  تلیضف  يانب  وا  زک 

تسه هک  مولعلارقاب  یلع ، نبدّمحم 

ماما ود  ۀلالس  دوخ  ردپ  ردام  ز 

مام همطافود  ردپ  شماما  راچ  تسه  هک 

وا دج  نسح ، ماما  ومع 
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نیسح ماما 

مانا لوسر  ردیح و  وا  رگید  دج  ود 

وا رب  هداد  مالس  دّمحم  هک  يدّمحم 

ماقم تفرگ  یلع  نوچردپ  تسد  يور  هب 

مولع مامت  ةدنفاکش  قح و  یلو 

ماظن تفرگ  وا  زا  تلیضف  رهش  تفه  هک 

رباج وا  تسد  ار ز  دوخ  ةدید  تفرگ 

مارکا نینچ  نیا  تسد و  نآ  رب  داب  مالس 

وا تبرت  مارحلا  تیب  بناج  وچ  يور 

مارحا ناگتشرف  لاب  شوپب ز  نت  هب 

كاپ رهوگ  تفه  رحب  می و  راهچ  رُد 

مادم مالس  رُد  تفه  می و  راهچ  نآ  رب 

لسر متخ  یصو  مجنپ  مجنپ و  ماما 

ماظعا شترایز  رب  لسر  دنوش  یم  هک 

وا هب  زین  ملع  متخ  وا ، هب  ملع  عورش 

ماتخ نسح  هب  یهزو  عورش  نسح  هب  یهز 

بقل مولعلارقاب  لزا  زور  تفرگ 

مامتا وا  مان  هب  شناد  هتفای  هک  نانچ 

نیمز هب  دوب  شا  يزرواشک  لیب  هچرگا 

مار ددرگ  رهپسُهن  وا  ةراشا  کی  هب 
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رباج اهرازه  شسرد  یسرک  ياپ  هب 

ماشه رازه  دوب  شلالج  دجم و  لیلذ 

لاصخ قلُخ و  هب  مدق  ات  رس  تسا ز  دّمحم 

مان دّمحم ، قح  تاذ  ارو  داهن  نآ  زا 

هدش هصالخ  وا  رد  دّمحم  صخش  مامت 

مارمو يوخو  لاصخو  قلُخو  تزعودجمز 

يرگن شتبرت  هب  تریصب  مشچ  هب  رگا 

مارح تسوا  میرح  رد  ندز  تشهب  زا  مد 

دننکن انتعا  چیه  نیرب  شرع  هب  رگد 

مادختسا کیالم  شیوک  هب  دنوش  رگا 

تسوا اهنت  دوجو ، لک  مجنپ  ماما 

ریسا دور  ای  دوب  هنیدم  رد  هچ 
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ماش هب 

شسفن یب  ملع ، هک  یهلا  تاذ  هب  مسق 

ماب بل  رب  تسا  برغم  مد  باتفآ  وچ 

ینغ ریقف و  وا  ناسحا  هگرد  ریقف 

ماوع صاوخ و  شا  يدنوادخ  مکح  عیطم 

مد هدز  وا  شخب  حور  سفن  اب  حیسم 

مالک ملع  يو  قطنم  زا  هتفای  میلک 

دوجس عوکر و  وا  رهم  اب  هتفای  لامک 

مایص تالص و  وا  بح  اب  هدش  قح  لوبق 

اپرب نامسآ  تسا و  نیمز  هک  ات  هرامه 

مایا شدرگ  تسا و  نامز  هک  ات  هشیمه 

دورد دورد  قح  تاذ  زا  شکاپ  حور  هب 

مالس مالس  ناجو  سنازا  شناجو  مسج  هب 

!« مثیم  » نانمشد میب  زا  يو  نایلاوم 

مادم دننز  یم  هسوب  شمرح  رب  رود  ز 

----------

تسا رقاب  ماما  دابآ  دیحوت ، نشلگ 

( تدالو ) تسا رقاب  ماما  دابآ  دیحوت ، نشلگ 

تسا رقاب  ماما  دای  سفن  ره  رد  لد  غرم 

تسا رقاب  ماما  داشرا  رون  یّلجت  رد 
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تسا رقاب  ماما  دالوا  دادجا و  يداش 

تسا رقاب  ماما  دالیم  دیع  نارای  هدژم 

نیدباعلا نیز  ناج  نآرق  حور  لد  هبعک ي 

مامت یهام  بجر  هام  لّوا  رد  هدز  رس 

مالس ضرع  مد  حبص  ره  دروآ  شباتفاک 

مان هب  دش  دّحم  رقای  بقل  رفعجوب  هینک 

ماع صاخ و  مولع  شملع  همشچ ي  زا  يا  هرطق 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  ربمغیپ  لجن 

نیتسار ياوشیپ  ناتسار و  يامنهر 

نمجنا غارچ  ار  مجنا  دولوم  نیا  تسیک 

نلع ّرس و  فقاو  دوبن و  ودوب  فراع 

ننملاوذ ِّیح  تاذ  ملع  نایاپ  یب  رحب 

نمتؤم لوسر  زا  شمالس  هدروآ  رباج 
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نسحلا تنب  وا  مام  نیسحلا و  نبا  وا  باب 

نیملاعلل ٌهمحر  شّدج  ارهز و  شا  هّدج 

وا يوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يوخ  ادخ  يوذر  وا  يور 

وا يوک  كاخ  هب  اه  ینامسآ  دنرآ  هدجس 

وا يور  تحالم  دراد  نسح  زا  نیسح و  زا 

وا يوب  رطع  تسم  ّتنج  غاب  ياه  هلال 

وا يوج  رانک  يانعر  ورس  یبوط  لخن 

نیما لیربج  لییاکیم و  لخن ، نآ  یطوط 

يا هداز  دمرس  دیشروخ  نسح ! جرب  رتخا 

يا هداز  دّمحم  بشما  نیسحلا  نب  ّیلع  رب 

يا هداز  دّیؤم  هام  تمصع و  رهپس  دوخ 

يا هداز  دّرجم  حور  تنماد  راثن  ناج ،

يا هداز  دمحا  لآ  يارب  رگید  يدمحا 

نیمز مشچ  رب  ياپ  هداهن  بشما  نامسآ 

وت هاگرد  هدنب ي  ملاع  نایوجادخ  زا 

وت هار  تقلخ ، ّلک  میقتسم  طارص  يا 

وت هاج  ردق و  قلخ  يانث  زا  رتارف  يو 

وت هام  زا  رت  بوخ  يور  یحو  باتفآ 

وت هاگآ  لد  ّقح  بیغ  رارسا  نزخم 

نیقیلا ملع  تبتکم  باتکلا و  ملع  تقطنم 
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ینک یم  شیایتوط  ددرگ  وت  كاخ  رگا  گنس 

ینک یم  شیایمیک  دهاوخ  وت  زا  ریسکا  وچ  سم 

ینک یم  شیامنهر  يریگ  وچ  یهارمگ  تسد 

ینک یم  شیانشآ  ینیب  هناگیب  اجک  ره 

ینک یم  شیاعد  وت  دیوگ  مانشد  را  نمشد 

نیشنلد ینایب  اب  ازفناج و  یمالک  اب 

شورخ رد  کیالم  تتاجانم  توص  زا  هاگ 

شوگ ّرُد  تمالک  ار  اه  نامسآ  لها  هاگ 

هب ار  تمحر  رحب  يرآ  هدید  گشاز  هگ 
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شوج

شون هب  خساپ  یهد  ار  نمشد  شین  باوج  هگ 

شود هب  تلیب  دوب  نازرواشک  دننام  هاگ 

نیبج زا  ناطلغ  دیراورم  هتسویپ  تدزیر 

وتز ارآ  ناهج  دیشروخ  ماو  هتفرگ  يا 

وتز ارهز  تمصع  لوسر و  قلُخ  نایع  يا 

وتز ارحص  نماد  تشد و  هوک و  نیزم  يا 

وتز يربک  رشحم  مایق  ات  تیاده  يا 

وتز اروشاع  زوسناج  همانترایز ي  يا 

نیشتآ مالک  رد  ادیپ  تاروشاع  روش 

ریخ رکذ  دشاب  وت  زا  ار  نایسوّدق  لفحم 

ریط شحو و  سنِا و  ّنج و  دراد  سنُا  مئاد  وت  اب 

ریس دوبعم  ات  هداّجس  نماد  زا  يا  هدرک 

ریغ وت  راتفگ  وحم  انشآ و  تضیف  تسم 

ریزُع تسا و  زیزع  بان  هّصق ي  ابیز  وت  زا 

نیرخآ نیلّوا و  ملع  يایرد  تا  هنیس 

عیقب دراد  ناج  شوغآ  رد  هتسویپ  ار  وت  ات 

عیقب دراد  نادواج  حور  وت  كاپ  نت  زا 

عیقب دراد  نابیاس  نودرگ  دیشروخ  زا  هچ  رگ 

عیقب دراد  نامسآ  غارچ  رب  بش  ره  زان 
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عیقب دراد  ناج  سنا و  قرف  هب  تمحر  هیاس ي 

نیمی زا  راسی و  زا  شیوس  دنرآ  ور  قلخ 

متمصع نادناخ  يارس  تحدم  ما  یک  نم 

متمصع نادناخ  ياپ  كاخ  متسه  هک  ره 

متمصع نادناخ  يالو  ماج  زا  شوخ  رس 

متمصع نادناخ  ياطع  نوهرم  هکلب 

متمصع نادناخ  يالب  راد  مثیم » »

نیّمآ ناشادف  نک  ار  میتسه  اهلاراب 

----------

تسادخ هام  یبن ، هام  بجر ، ضیفرپ  هام 

( تدالو ) تسادخ هام  یبن ، هام  بجر ، ضیفرپ  هام 

تسا و رکذ  هم  تمحر ، هم  هبوت ، هام 
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تساعد

نتسویپ ادخ  هب  ندیرب  شیوخ  زا  هام 

تسادج شیوخ  زاو  لصاو  قح  هب  هک  سکنآ  هام 

یلع ود  دّمحم  ود  فیرش  دالیم  هام 

تسامس ضرا و  ناشخر  هام  ةولج  زا  رپ  هک 

یلزا لامج  هام ، نیا  لوا  ۀعمج 

تسادیپ رقاب  ترضح  خر  ياشامت  رد 

تسا رگد  یگرزب  دیع  بجر  هام  مود 

تساضر نب  داوج  نب  یلع  دالیم  دیع 

قح بجح  نیمهد  نآ  بجر  هام  موس 

تسافج رهز  ررش  زا  نوخ  ۀتخل  شرگج 

داوج راسخر  لگ  اب  بجر  هام  مهد 

تساضف هب  تیالو  رطع  ۀحیار  نز  جوم 

بجر هام  هدزیس  رد  هک  هللا  كراب 

تسالعالا بر  رهظم  یلع ، دالیم  دیع 

مه زا  نابیرگ  وچ  هدوشگ  شوغآ  هبعک 

تساشگ هدقع  یلع  هللا ، مرح  بلق  هک ز 

دسا تنب  يا  هک  داد  ادن  هناخ  بحاص 

تسامش هب  قلعتم  نکیلو  تسام  زا  هناخ 

میرم ماقم  قوف  دوب  وت  هاج  ردق و 
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تساسیع وا  رسپ  تسا و  یلع  وت  رسپ 

میرم لجن  هب  تسا  ماما  وت  كاپ  لجن 

تسام روآ  مایپ  شاسیع  میرم و  وا  هچرگ 

مزمز میطح و  تسا و  ماقم  نکر و  رسپ  نیا 

تسافص اعسم و  هورم و  رجح ، رجح و  رسپ  نیا 

بنیز تافو  زور  بجر  هام  ۀمین 

تساضر تسا و  ربص  ردام  یلع و  تخد  هک  وا 

زونه هک  تراسا  نادیم  حتاف  نآ  بنیز ،

تسالب برک و  ۀعقاو  وا  ۀبطخ  زا  هدنز 

نسح تخا  همطاف و  یلع و  تخدریش 

تساروشاع شسفن  تسا و  رگد  نیسح  هک 

زا بجر  جنپ  تسیب و 
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یلع نابحم  رهب 

تسازع تسا و  کشا  هلان و  مغ و  هودنا و  زور 

لوتب يارهز  ینادنز  يدازآ  زور 

تساسوم قداص ، ترضح  فلخ  لتق  زور 

زونه لاچ ، هیس  کیرات  لد  رد  اییوگ 

تسالوم نآ  بل  ود  زا  دنلب  وفعلا  گناب 

ضوضرم قاس  هدمآ  يو  ةرابرد  هک  نآ 

تساور دنناشفب  نوخ  شمغ  رگ ز  اه  مشچ 

ردپ غاد  بجر  هام  مشش  تسیب و  زور 

تسادخ ریش  ۀتخوس  رگج  رب  لد و  رب 

دنام بلاطوبا  غاد  لسر  متخ  لد  رب 

تساه نامیا  ۀمه  قوف  شنامیا  هک  نآ 

رگید یگرزب  دیع  تسا  بجر  تفه  تسیب و 

تساهاط رون و  رثدم و  لمزم و  دیع 

دیشوپ تلاسر  تخر  یبن  هک  تثعب  دیع 

تساحضا مایص و  دیع  زا  هب  هکیدیع  هچ  هب !

نآرق لوزن  دیع  رشب ، زاورپ  دیع 

تسادخ يالجت  دیع  تب ، يدوبان  دیع 

گرزب تس  یقارف  زاغآ  بجر  تشه  تسیب و 

تسارحص تشد و  مزاع  یلع  نب  نیسح  هک 
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رحس ماگنه  همطاف  رسپ  ناوراک 

تسالب برک و  يوس  هب  مزاع  دراد و  فک  هب  رس 

دنیب یم  هر  لوا  رد  دراد و  جح  مزع 

تسالط تشت  افص  هورم ، وا  رب  تسا  هاگلتق 

ربکا یلع  سابع و  بنیز و  مدق  مه 

تسارهز وا  رس  تشپ  یلع و  شیور  شیپ 

درگن یم  دوخ  ربکا  یلع  قرف  رب  هاگ 

تساقس تسد  ود  هب  شمشچ  دیرگ و  یم  هاگ 

ساسحا ار  نانس  كون  دنک  هنیس  رد  هاگ 

تسافق شکاپ ز  رس  هدیرب  هک  دنیب  هاگ 

رگج هب  نتفرگ  ریت  نتشاد و  فک  هب  رس 

گنس رپس 
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تسادهش ماما  جح  ندش 

وت رب  رد  دوب  هشوگ  شش  تبرت  نآ  !« مثیم »

؟ تساجک رای  مرح  يدیدن  هچ  زا  نم ! ياو 

----------

يدّمحم هام  هک  مالس ! بجر  هام 

( تدالو  ) يدّمحم هام  هک  مالس ! بجر  هام 

يدمحا ناتسلگ  هوکش  ِروآدای 

يدمرس دنوادخ  رون  ِراد  هنییآ 

يدزرس زاب  یلزا  ِتمحر  ِقرش  زا 

دهد رظن  لها  لد  رب  رون  وت  هام 

دهد ربخ  ار  قح  تجح  راچ  دالیم 

****

تسا ربمیپ  مان  هب  هک  وت  هام  زاغآ 

تسا ربکا  ِهللا  یلو  نیمجنپ  دالیم 

تسا رهوگ  هدنزورف  رون ، ِرحب  راچ  زک 

تسا ردیح  كاپ  ِفلَخ  همطاف ، ود  ِلجن 

تسوا دوجو  لّوا  دّمحم  یلع ، زا  دعب 

تسوا دورد  تاولص و  همه  کلم  رکذ 

تسا دمرس  دنوادخ  ِمولعلارقاب  نیا 

تسا دمحا  هجو  ادخ ، نسُح  باتفآ  نیا 
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دّمحم لآ  ِدّمحم  نم  يالوم  $ تسا

تسا دّلخم  دلخ  همه  شمدقم  یتیگ ز 

داب مادتسم  شمرک  ۀیاس  قلخ  رب 

داب مالس  تاولص و  شدمحا  صخش  زا 

****

شرگید دج  نسح  نیسح و ، دَوب  شدج 

شردام زین  نسح  تنب  باب و  داجس 

شرد ةدنب  همه  رهد ، ناروشناد 

شرهوگ ّرد و  اج  همه  بل  لعل  يراج ز 

شادف مرس  یتسه ، ملاع  هب  اپ  تشاذگب 

شادف مردام  ردپ و  رس ، ناج و  هن  اهنت 

رسپ نیا  تسا  نیسح  ماقم ، رد  ردق و  رد 

رسپ نیا  تسا  نیسح  مامت ، مدق  ات  رس 

رسپ نیا  تسا  نیسح  مایق ، رد  ملع و  رد 
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رسپ نیا  تسا  نیسح  ماما  ۀنییآ 

تسوا ریمض  رد  یلزا  تمکح  ناتسب 

تسوا ریفس  اپ ، دهن  هک  اجک  ره  هب  شناد 

****

شوگ هب  شتمکح  ۀمزمز  شرع  هب  یهاگ 

شود هب  شا  يزرواشک  لیب  غاب ، هب  یهاگ 

شون لامک ، لها  هب  هداد  مالک  اب  هگ 

شومخ شرضحم  رد  هرسکی  مالک  لها 

دنز یم  جوم  شنهد  ۀمشچ  ایرد ز 

دنز یم  جوم  شنخس  رد  یحو  تایآ 

مولعلارقاب ای  وت  يالو  نید  لصا  يا 

مولعلارقاب ای  وت  يانث  قح  رکذ  يو 

مولعلارقاب ای  وت  ياپ  كاخ  شرع ، يو 

مولعلارقاب ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

نم مایص  تالص و  ناج  ناج  وت  رهم 

نم مالس  تاولص و  وت ، فقو  هتسویپ 

****

اهرادتقا امش  رهم  هب  ار  هعیش  يا 

اهرابتعا وت  هتفرگ ز  بجر  هام 

اهراثن ناج  زا  یکی  ترد  رب  دیشروخ 
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اهراهن لیل و  وت  يوک  رود  دندرگ 

تسا لد  ناوراک  دص  وت  عیقب  رد  هظحل  ره 

تسا لفحم  عمش  مأوت  رازم  مور  اج ، ره 

؟ موش امش  يارس  كاخ  هک  متسیک  نم 

موش امش  يارس  هدیصق  منکاو ، بل 

موش امش  يانث  حدم و  هب  رختفم  ای 

موش امش  يادگ  يادگ  ات  هک  دشاب 

نم نابز  الوم  وت  يانث  رد  تسا  لال 

نم نابز  اب  یلو  يوگب  دوخ  فصو  وت 

****

ازسان تفگ  وت  ترضح  هب  ودع  یتقو 

لگ اب  قلخ و  نسح  اب 
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ادتبا زا  دنخبل 

اعد وا  رب  ناج  زا  لد و  زا  خساپ  هب  يدرک 

امش تزع  تلزنم و  ردق و  تسا  نیا 

لد هدوبر  نم  زا  وت  مان  هکنیا  هن  اهنت 

لد هدوبر  نمشد  تیدّمحم ز  قلخ 

اه مالس  شلوسر  ادخ و  زا  وت  رب  يا 

اه مالک  تمالک  ار ز  مالک  لها 

اه « ماشه  » تماقم لیلذ  هراچیب و 

اه مامز  اه  لد  همه  زا  وت  ۀجنپ  رد 

وت ماش  حبص و  سفن  زا  هدنز  دیحوت 

وت ماشه »  » قطن هب  هدرک  رخف  مالسا 

****

وت عیطم  تقلخ  یعاطم و  ار  قلخ  وت 

وت عیفر  ماقم  مهو ، جوا  رترب ز 

وت عیضر  ِلفط  هرسکی  لقع  ناریپ 

وت عیقب  ِنیشن  كاخ  هتشگ  سودرف 

هدش امش  يارس  هدیصق  رگا  مثیم » »

هدش امش  ياطع  فطل و  لذب و  لومشم 

----------

مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  لاله 
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( تدالو ) مامت هام  هب  نک  زان  بجر ! هام  لاله 

مالس مالس  ار  وت  رگید  هم  هدزای  ز 

دبات یم  وت  نماد  رد  هک  وت  رب  مالس 

ماما راچ  لامج  زا  ادخ  نسح  غورف 

یلع ود  تدالو  دمحم ، ود  تدالو 

؟ ماقم تسا و  تداعس  شنینچ  هام ، مادک 

بش نیتسخنرد  هک  ییازف  حور  هام  هچ 

مالعا شتدالو  دش  ام  مجنپ  ماما 

دیشخب یلگ  نسح  تنب  همطاف  هب  ادخ 

ماشم هب  دسر  وا  زا  ینیسح  ِغاب  رطع  هک 

مود دمحم  ینعی  رقاب  ماما 

مانالاریخ یصو  مجنپ  رقاب  ماما 
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نآرق تقیقح  ینعی  رقاب  ماما 

مالسا یمامت  ینعی  رقاب  ماما 

تشهب تشه  تشهب  ینعی  رقاب  ماما 

ماظن تفه  ِماظن  ینعی  رقاب  ماما 

لمع ملع و  ماما  ینعی  رقاب  ماما 

مایق نوخ و  لوسر  ینعی  رقاب  ماما 

هنرو دنک ، ددم  مراهچ  ماما  رگم 

؟ مادقا دنک  وا  حدم  رد  هک  هرهز  تسار  هک 

اجنیا روح  سنا و  نج و  کلم و  لدو  ناجز 

مادم دنروآرب  وا  ِیتسود  هب  سفن 

رشح فص  رد  ماج  دنناتسن  وا  زا  رگا 

مارح تسایبنا  هب  یتشهب  لالح  یم 

عیقب باتفآ  رد  شمیرح  نارئاز  هب 

مارحا ۀّلح  هدیدرگ  هکئالم  رپ 

یقاس دشک  یم  هلعش  مرگج  یگنشتز 

ماک هب  زیرب  ارم  ّتبحم  بارش  ایب 

تسین یتاجن  هر  شیودع  ضغب  ریغ  هب 

مارآ دوش  یمن  لد  شا  یتسود  هب  زج  هب 

اه هثداح  مامت  رد  رگا  تسین  بیجع 

مار نودرگ ، دنمس  شمالغرما  هب  دوش 
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دنوش هرارز »  » یملاع وا  ةراشا  کی  هب 

« ماشه  » دنوش یم  قلخ ، وا  ةراظن  کی  هب 

حور ششخب ، حور  راتفگز  حور ، هدناتس 

ماک شیازفناج  ياه  بلز  ملع ، هتفرگ 

شرعز هک  ، بش زور و  هتسب  شمرحِرد  وگم 

مازعا دنوش  کلم  شربق  ترایز  یپ 

هام بش ، ره  هک  نیبب  درادن  غارچ  وگن 

ماو دناتس  یم  رون  شمرح  زا  هنوگچ 

لامک جوا  لامک ، خرچ  هب  تسوا  لامک 

ناج مولع ، ّلک  هب  تسوا  مالک 
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مالک

ریبک ریغص و  وا  هاگرد  هب  هدرب  هانپ 

ماوع صاوخ و  شرد  كاخز  هتفرگ  افش 

هداهنن دوجو  کلم  هب  ياپ  زونه 

مامه ماما  نآ  هب  دمحم  هداد  مالس 

دیزی هب  نانچ  نآ  دیشورخ  هلاسراهچ 

ماش زا  رت  هریت  ماش ،»  » وا هدید  هب  دش  هک 

" مثیم  " دنک یم  زان  ناهج  ود  یهاش  هب 

مالغ مالغ  شدناوخ  شرد  ِمالغ  رگا 

----------

حدم

ینآرق ياه  جنگ  ناهنپ  تا  هنیس  هب  يا 

( حدم  ) ینآرق ياه  جنگ  ناهنپ  تا  هنیس  هب  يا 

ینارون مالک  اب  هدنفاکش  ار  ملع 

یناسنا سابل  رد  قح  لامج  رهظم 

یناتسبد كدوک  تشیپ  یلع  وب  وچ  دص 

یناب ار  دوجو  مه  روحم  ار  رهپس  مه 

یناث هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دوخ  رفعج  ابا  تا  هینک 

هدنبات باتفآ  ار  شناد  نامسآ 

تقطنم ار  قیاقح  لعشم 
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هدنخ زا  رپ  بل  اب  هتفریذپ  ار  مصخ 

هدنمرش وت  زا  نمشد  نادنخ  مّرخ و  تسود 

هدنب ار  يادخ  يا  يدنوادخ  ار  قلخ 

ینّابر لالج  اب  وت  نوچ  يا  هدنب  تسین 

ترون می  رد  قرغ  روط  هوک  رازه  يا 

تروط يداو  شقن  نارمع  یسوم  وچ  دص 

تروتسد هب  کلف  مه  تنامرف  هب  کلم  مه 

ترومأم تسا  کلام  تنیکسم  تسا  نزاخ 

تروش رپ  مالک  زا  اروشاع  ياعد  يا 

ینارون ياعد  نیز  اهلد  رب  رون  هداد 

ار تمان  دنرب  یم  برق  دصق  هب  نایسدق 

ار تماج  دنشک  رس  روش  قوش و  هب  نایشرع 

ار تمالغ  يدّیس  دننامالغ  ناورسخ 

رد هدرک  فصو 
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ار تماقم  ایربک  نآرق 

ار تمالس  دروآ  دمحا  يوس  زا  رباج 

ینآ تتیانع  زا  نشور  هدش  وا  مشچ 

ییّالجت می  وت  يارونا  رهپس  وت 

ییاتکی لامج  اب  دنزرف  همطاف  درب و 

ییایرد راچ  ّرُد  یحور  هس  كاپ  حور 

ییالوم تفه  باب  هللا  یلو  نیمجنپ 

ییارآ ملاع  هام  زین  ار  تهج  شش  هکلب 

یناب ار  رهپس  ُهن  بحاص  ار  دلخ  تشه 

وت عیقب  دبا  ات  اهلد  هنیدم ي  يا 

وت عیرس  ششخب  اه  تمحر  ّلک  ربا 

وت عیضر  كدوک  شرمع  اب  ریپ  خرچ 

وت عیطم  دش  هک  ره  داب  شعیطم  نامسآ 

وت عیفر  ۀناخ  زاغآ  ایربک ز  شرع 

یناشیپ تسا  وت  كاخ  رب  ار  نایشرع  هکلب 

رقاب ترضح  تسیک  نم  مالس  نم  رکذ 

رقاب ترضح  تسیک  نم  مایق  نم  ّجح 

رقاب ترضح  تسیک  نم  مامت  ةوسا 

رقاب ترضح  تسیک  نم  ماقم  مزمز و 

رقاب ترضح  تسیک  نم  ماما  نیمجنپ 
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ینابهگن وا  رهم  منییآ  دنک ز  یم 

ار یلاعت  قح  تاذ  اتکی  یگدنب  هب  يا 

ار العا  ّیلع  ود  يدنزرف  هناگی  وت 

ار اتکی  كاپ  تاذ  یتسا  مولعلا  رقاب 

ار ایند  ود  تلئاس  دشخب  رگا  بجع  ین 

ار ام  نارم  ترد  زا  ارهز  تردام  ناج 

ینادنز تسیا  هدنب  قشاع  نانج  رد  وت  یب 

يدید الب  تنحم و  مئاد  یکدوک  وت ز 

يدید الم  رب  ملظ  تموصعم  مشچ  ود  اب 

يدید البرک  تشد  يدرک  یط  ماش  هار 

يدید التبم  راز و  ار  تمصع  تیبلها 

دوخ ّدج  سأر 
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يدید الط  زا  یتشط  رد  ار 

ینآرق ياه  همغن  تشاد  بل  رب  بوچ  ریز 

يدوب اجک  يدّیس  تخوس  شتآ  زک  اه  همیخ 

يدوب اه  هّمع  نیب  یتفخ  اهراخ  ریز 

يدوب اپ  تسد و  ریز  ناج  زیزع  يا  دیاش 

يدوب ادج  وا  زا  ای  ردام  هناش ي  يور 

يدوب ادخ  ادخ  رد  ین  بعک  ریز  هب  ای 

یناشیرپ نانچ  اب  دوب  ّتنس  لاس  راچ 

تمولظم ّدج  لثم  شیوخ  رهش  بیرغ  يا 

تمومغم بلق  هب  نوخ  مئاد  یکدوک  دش ز 

تیمورحم هناملاظ  دندرک  دوخ  قوقح  زا 

تمومسم درک  مصخ  دولآرهز  نیز  يور 

تموصعم تیبلها  تغاد  زا  دنتخوس 

یناملظ ماش  وچمه  دیدرگ  مغ  ناشزور ز 

هعیش لد  رد  هشیر  هدرک  وت  رهم  لخن 

هعیش لد  رد  هکلب  تسا  كاخ  رد  هن  وت  ياج 

هعیش لصاح  هدوب  تیّالوت  هویم ي 

هعیش لباقم  رد  رازآ  بش  زور  هدید 

هعیش لفحم  عمش  هتشگ  تمثیم »  » زوس

یناشفا رُد  دنک  یم  کشا  اب  هگ  مظن و  هب  هگ 
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----------

وت يارس  شناد  لّصحم  ناج  سنا و  يا 

( حدم  ) وت يارس  شناد  لّصحم  ناج  سنا و  يا 

وت يالولاراد  ۀشوگ  رهپس  هن  يو 

مولعلارقاب لسر  متخ  یصو  مجنپ 

وت يازف  ناج  سفن  رد  مولع  ّلک 

تا ییادخ  تسد  تفرگ ز  افش  رباج 

وت ياپ  كاخ  زا  درب  یم  ضیف  لیربج 

ایبنالا متخ  وت  تدالو  بش  زا  شیپ 

وت يارب  دتسرف  مالس  لد  ناج و  زا 

حیسم زجعم  تشوخ  مالک  زا  دشوج  یم 

ياعد ناج  دهد  هدرم  هب  بجع  دَْوبن 
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وت

تسا دّمحم  رسکی  ، وت يوخ  قلخ و  وت ، مان 

وت يامن  دّمحم  يور  تسادخ  ِهجو 

؟ مینز مد  وت  حدم  هک ز  ات  هرهز  هچ  ار  ام 

وت يانث  شلوسر  يارب  ادخ  دیوگ 

قح ناگدادلد  زونه ز  نخس  لها 

وت يابر  لد  ِنخس  اب  دنرب  یم  لد 

تا هنیدم  ار  ام  لد  درب  یم  هکنآ  اب 

وت ياج  تسام  لد  عیقب  رد  هتسویپ 

؟ ام دورد  لباق ، وت  دزن  هب  اجک  دشاب 

وت يادخ  مالس  هظحل  هظحل  وت  رب  يا 

دنلب یسب  دشاب  وت  ردق  بارخ و  تربق 

وت يافص  اب  مرح  ایربک  شرع  يا 

ام تشهب  دشاب  وت  عیقب  ۀناریو 

وت يادگ  يادگ  تشهب  نزاخ  يا 

بش زور و  تسا و  بیرغ  هنیدم  رد  وت  ربق 

وت يالبرک  ام  لد  ۀنیدم  دشاب 

باوج اعد  اب  دهد  هک  ار  مصخ  مانشد 

وت يادص  رد  ناج  توالح  يا  وت ، زا  ریغ 

منک ادا  ار  تنخس  کی  قح  هک  اشاح 
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وت يادف  ناج  منک  راب  رازهدص  رگ 

نیمز رب  هدیبات  هک  باتفآ  رون  نوچ 

وت يادن  فراعم ، رهپس  رد  هدیچیپ 

گرزب وت ، تایانع  میکچوک و  فرظ  ام 

! وت ياطع  فرظ  همه  ناهج  تعسو  يا 

رون تفه  يایرد  يرحب و  راچ  رد  وت 

وت ياین  رابت و  هلمج  رون  دنرون 

ناهج رد  وت  قاط  نمؤم  قاط ، تسا  قاط 
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؟ وت ياوس  درآ  هک  ماشه  هزمحوب و 

تیگلاسراچ ةرطاخ  مروآ ز  دای 

وت يالب  ِماش  هفوک و  البرک و  زا 

بش وچمه  تشگ  ترظن  رد  هایس  ملاع 

وت ياه  همع  ندب  دش  دوبک  یتقو 

دیرپ وا  گنر  مه ، هب  تخیر  دیزی  مزب 

وت ياسر  يادص  تشگ  دنلب  یتقو 

انم رد  لاس  هد  همه  نایجاح  هک  یتفگ 

وت يازع  مه  اب  همه  مه  رود  دنریگ 

وگب وگب ، ملاع  ملعم  نیمجنپ  يا 

؟ وت يازج  دش  هنگ  هچ  اب  ماشه  رهز 

ام ماش  حبص و  لد  زوس  تسوت  میدقت 

وت ياهتنا  یب  مغ  دَوب  ام  بلق  رد 

عیقبلا هضور  رد  هک  هورگ  نآ  رب  نیرفن 

وت يارب  زا  منک  هیرگ  دنتشاذگن 

ناج نورد  شزوس  نت و  رد  حور  تسه  ات 

وت يارس  هدیصق  هرامه  دَوب  مثیم » »

----------

مالس رواد  قلاخ  زا  وت  هب  يا 

( حدم  ) مالس رواد  قلاخ  زا  وت  هب  يا 
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مالس ربمیپ  شخبناج  بل  زا 

همه یتسه  ملاع  ردپ  يا 

همطاف ود  فسوی  یلع  لجن 

يرتخا بسن  هب  ار  رمق  سمش و 

يردام ردپ و  زا  ماما  لسن 

ییوت شناد  هدنبات  رتخا 

یئوت شناد  هدنفاکش  هکلب 

يرداق دحا  ملع  ملاع 

يرقاب يرقاب  يرقاب و 

تبتکم زا  يا  هتکن  لک  شناد 

تبل رب  ینخس  ّیندل  ملع 

تسا ین  زا  ادخ  لوق  زا  وت  حدم 

تسا یبن  قلخ  هنیآ  وت  قلخ 

لوتب لجن  هناحیر  وت  مام 

مالس هدروآ  ترباج 
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لوسر زا 

بجر هام  هدنبات  رتخا 

بجر هام  هدنزورف  رهم 

یبکوک نیهب  وت  ار  بجر  رهش 

یبش نیتسخن  نازورف  هام 

تسا یمی  شناد  هک ز  یفعج  رباج 

تسا یمن  تملع  همشچ  زا  شبل  رب 

وت ناتسلگ  یلاهن ز  ملع ،

وت ناتسبد  لفط  درخ  ریپ 

لامک زا  یلگ  غاب  تسفن  ره 

لاؤس اهدص  خساپ  تنخس  ره 

نیع رون  یلعب  يا  تخر  رهم 

نیسح ارهز  فسوی  هگ  هسوب 

شودب تلیب  يزرواشک و  هاگ ،

شوگ ّرُد  تنخس  ار  کلم  هاگ ،

ازسان ودع  تفگ  ار  وت  مام 

اعد تفأر  شیتفگ ز  وت  هچ  زا 

وت ملع  فرش و  لضف و  همه  اب 

وت ملح  زا  لجخ  دش  وت  نمشد 

لامک نآ  اب  ینارصن  ملاع 
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لال تشگ  نخس  ار و ز  وت  دید 

شومخ هتسشن  هتسب ، دوخ  بل  وت 

شوگ مشچ و  مدقب  ات  رس  هدش  وا 

زیب گشم  تنخس  زا  زونه  تسه 

زیزع زیَزُع و  يابیز  هّصق 

دیزی مزب  هب  تیریسا  زور 

دیدش باذع  داب  وا  رب  هکنآ 

ریسا ربمیپ  دالوا  وچ  دوب 

ریگتسد یب  روای  یب  سک و  یب 

باوج نارای  همه  زا  دیزی  تساوخ 

بارتوب مرح  اب  دنک  هچ  ات 

زیت غیت  اب  هک  دنتفگ : هرسکی 

زیرب ار  ناگمه  فیرش  نوخ 

هام ود  لاس و  ود  دوب  یم  وت  نس 

هایس ور  نآ  رب  تخس  يدز  گناب 

ادج ربمیپ  دنوادخ و  ياک ز 

ادخ ریفس  ود  نوراه ، یسوم و 

، دنتفاتشب وچ  نوعرف  بناج 

رب
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، دنتفای شتمس  تخت  رس 

بل دیحوت  هب  دندوشگ  ود  ره 

بش تشگ  نورد  هریت  نآ  رب  زور 

نت ود  نیا  رب  هک  راّضح  هب  تفگ 

؟ نمجنا نیا  رد  تسیچ  امش  يأر 

نارضاح ودب  دنتفگ  هرسکی 

نارحاس همه  زا  نک  توعد 

دنرب تلاسر  راب  رگا  ود  نیا 

دنروآ لیلد  رحِس  رب  هزجعم 

داد يأر  نینچ  نوعرف  رگشل 

داشگ بل  ام  نتشک  رب  موق 

لالض رفک و  همه  اب  وا  رگشل 

لالح زا  همه  دوب  ناشتنیط 

تسادخ لوسر  مشخ  نوچ  وت  موق 

تسام نوخ  نتخیر  بلط  رد 

دنا هداد  ام  يزیرنوخ  هب  يأر 

دنا هدازانز  هک ، درادن  ههبش 

نیشتآ مالک  هنوگنیا  كدوک و 

نیشنلد اج  همه  تتاملک  يا 

مردام ردپ و  تیادف  هب  يا 
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مرهوگ ناهد  جرُد  رد  وت  حدم 

مَاوت عیطم  دبع  و  ممثیم » »

مَاوت عیقب  رادید  قشاع 

----------

همه نابز  رب  وت  يانث  يا 

( حدم ) همه نابز  رب  وت  يانث  يا 

همه ناج  زرح  وت  مالک  يو 

دوجو مامت  رد  وت  لضف  رون 

همه نابز  رب  وت  تعن  ّرُد 

ناهج کلم  باتفآ  تتعلط 

همه ناتسوب  ورس  تتماق 

ام بهذم  ياوشیپ  یئوت  مه 

همه ناما  یتشک  یئوت  مه 

زور بش و  دهد  یم  وت  ملع  رون 

همه ناور  نم و  ناور  رب 

مادم تسوت  نابز  زک  یقداص 

همه نایب  رب  قدص ، نخس 

ادخ وت  تعلط  ياشامت  اب 

همه ناشن  ار  شیوخ  دهدیم 

نآرق ۀیآ  وچمه  وت  حدم 
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همه ناهد  رد  شوگ و  ِرُد 

يوک
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کلم نج و  هاگ  هدجس  وت 

همه نامسآ  هام  وت  يور 

شخب یناوت  ارم  مناوتان 

همه ناوت  نم و  ناوت  يا 

لوسر لآ  حون  ارهز و  لجن 

همه نابرهم  ریپ و  ردپ 

یلزی مل  لامج  باتفآ 

یلع نب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نب  رفعج 

مّود دنب 

شناد رکیپ  حور  تمد  يا 

شناد رورپ  حور  یسیع 

لزا حبص  باتفآز  رت  شیپ 

شناد رس  رب  هدوب  تا  هیاس 

تنارمح ماشه و  ماما و  وت 

شناد ربمیپ  یمارگ  ود 

بدا ولامک  ِرُد  تتاملک 

شناد رهوگ  وت  نانخس 

ملع یسرک  هدنام  دیواج  وت  زا 

شناد ربنم  تساپ  رب  وت  زو 

نامیا زکرم  وت  هاگیاپ 
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شناد رگنس  وت  هاگیاج 

وت سدقم  ۀناخرد  زا 

شناد رد  دش  زاب  همه  هب 

قاط نامیا  هب  وت  قاط  نموم 

شناد رگایمیک  ترباج 

دوب تسادخ  ادخ  ات  وت  يور 

شناد رّونم  باتفآ 

رشح ات  وت  ثیدح  نایاور 

شناد رگنس  نازاتشیپ 

دیحوت ۀتشر  تسوت  فک  رد 

شناد رسفا  تسوت  رس  رب 

هللا باب  وت  يا  تسا  شقن  وت  رد 

هللا باتک  رد  هتفگ  قح  هچنآ 

مّوس دنب 

رون رس  ات  ياپ  دیشروخ ، وچ  يا 

رود وت  لامج  زا  داب  دب  مشچ 

قیّدص هدراچ  نیب  رد  هک  يا 

روهشم وت  دوجو  قداص  هب  دش 

مشچ نارازه  دوب  ار  یسک  رگ 

روک دشاب  روک  وت  غارچ  یب 
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خلم نار  ملع  نامیلس و  وت 

قلخ
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روم تناتسآ  رد  ملاع 

تایح تایح ، رد  وت  يالو  اب 

روگ شنیرفآ  وت  دوجو  یب 

لد تریصب  دهد  ار  یملاع 

رومأم دوش  رگا  تریصب  وب 

دینش وت  سّدقم  نابز  زا 

روط هب  دوب  هدینش  یسوم  هچنآ 

رهوگ ار  رحب  تفه  یئوت  مه 

رون نازورف  شش  دیشروخ  وت  مه 

لیربج تدالو  زا  شیپ  یحو ،

روتسم امش  ۀنیس  رد  هدوب 

رگا تسین  وت  تحدم  قیال 

روثنم رُد  زا  ملاع  دوش  رپ 

فیعض روم  وچ  ینک  تراشا  رگ 

روصنم دوش  یم  وت  لامیاپ 

تسا يوبن  تبالص  ار  تا  هرهچ 

تسا يولع  تعاجش  ار  تیوزاب 

مراهچ دنب 

تسا نارین  مشخ  وت  اب  ینمشد 

تسا نامیا  حوروت  اب  یتسود 
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وت شناد  شیپ  قلخ  شناد 

تسا نامع  رانک  رد  يا  هرطق 

تسین شزاین  رگد  اپورا  هب 

تسا ناتسبد  نیا  درگاش  هک  ره 

وت بتکم  ناوریپ  زا  یکی 

تسا ناّیح  نبرباج  ام  ریپ 

دنناوخ همه  شا  یمیش  ردپ 

تسا ناونع  شنیا  نرق  هدزیس 

زاغآ زا  دنا  هتفگ  ار  ملع 

تسا نادبا  ملع  نایدا و  ملع 

لزاز ار  ملع  ود  نیا  ادخ  هب 

تسا نآرق  نادناخ  رد  هشیر 

دوجو هک  یئوت  نادناخ  نآ  ریپ 

تسا ناراب  رون  وت  مالک  زا 

دوش لهج  لوغ  رادرب  راب 

تسا نازیرگ  نادناخ  نیز  هک  ره 

تسا لد  غارچ  همه  وت  نخس 

تسا ناج  نت و  یسیع  وت  مد 

تسامش نأش  هب  یجن  مکاتأ  نم 

نآ دهاش  زین  اّمنا 
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تسا

درآ امش  بناج  ور  هک  ره 

دراد يده  لعشم  هدراچ 

مجنپ دنب 

وت ةراشا  ةدنب  کلف  يا 

وت ةراظن  ةدنز  کلم  يو 

لامج باتفآز  هّرذ  کی  قشع ،

وت ةراتس  زا  هولج  کی  لقع 

کچوک یلّصحم  اّیرکز 

وت ةراوهاگ  لفط  یلعوب 

شناد دنز  بش  زور و  دزس  یم 

وت ةرارز  مدقم  رب  هسوب 

اج همه  نیمز  رد  تاوامس و  رد 

وت ةراودای  زور  بش و  ره 

دراب یم  سنا  ّنج و  رس  رب 

وت ةرامه  تمحر  شراب 

قداص هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم نبرفعج 

وت ةراصع  زا  تسیرطع  قدص ،

يراّوز غارچ و  عمش و  هچ  رگ 

وت ةرایزلا  هعقب  رد  تسین 
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ءایض غورف و  همه  اب  هم  رهم و 

وت ةرانم  رب  دنغارچ  ود 

دوب مغ  هّصغ و  درد و  نزخم 

وت ةراپ  هراپ  رهز  زا  لد 

تخوس بش  ره  هنیدم ، غارچ  وچ 

وت ةرارش  رپ  كاپ و  ۀنیس 

مزوس تتبرغ  عمش  نوچ  هک  نم 

مزوس تتبرت  درگ  دوش  هچ 

مشش دنب 

عیطم قلخ ، عاطم و  تمالک  يا 

عیسو هرامه  تتمحر  ادخ  نوچ 

ریصب ریصب  ار  هدیدان  درد 

عیمس عیمس  ار  هتفگان  زار 

دوجو هاگانپ  تناتسآ 

عیضر لفط  يارب  ردام  وچمه 

رهپس جوا  هب  نیما  لیئربج 

عیفرت امش  تمدخ  زا  تفای 

نیوکت تتیالو  تسد  هب  مه 

عیرشت تتیامح  ّلظب  مه 

ینک فطل  هاگن  ناطیش  هب  رگ 
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عیرس تشهب ، دراو  دوش  یم 

دنوش قداص  همه 
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ددرگ رگا 

عیزوت نایناهج  رب  وت  قدص 

ار ملاع  رشح  زور  ادخ  هب 

عیفش تسین  هداوناخ  امش  زج 

ار وت  شیوخ  ياپ  هب  میوگ  هک  اب 

عیبر نبا  هاگلتق ، رد  درب 

نود نمشد  دناشن  تغیت  ریز 

عیفر ماقم  تّزع و  نانچ  اب 

دشاب یم  وت  تبرغ  دهاش 

عیقب هب  وت  غارچ  یب  تبرت 

تشوماخ رازم  غارچ  هم 

تشومارف دنک  یم  یک  هعیش 

متفه دنب 

وت تیالو  نید  یِّمامت  يا 

وت تیاکح  ادخ  باتک  يو 

کلم روح و  سنا و  ّنج و  تعاط 

وت تیالو  یب  تسا  چیه  همه 

لجوّزع يادخ  یضار  تسین 

وت تیاضر  یب  هدنب  زا  زگره 

امش غارچ  یب  تسا  لهج  ملع ،
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وت تیاده  یب  تسا  روک  لقع ،

خیرات ۀحفص  هب  دشخردیم 

وت تیاور  کلف  رب  هم  وچمه 

برغم قرشم و  لها  شناد 

وت تیاهن  یب  رحب  زا  یمن 

ماشه ریصب و  وب  نایح و  نبا 

وت تیآ  غارچ  ناشخرد  هس 

زامن زامن  بل  هب  نیریش  ناج 

وت تیاصو  نیرخآ  دوب  نیا 

یسک تساوخن  رب  يدید و  ملظ 

وت تیامح  وت و  عافد  هب 

دوب نتسب  تسد  مانشد و  غیت و 

وت تیانع  همه  نآ  خساپ 

درکن مصخ و  هدایپ  ياپ  درب 

وت تیاعر  نت  فعض  نانچ  اب 

مولظم يا  هدوب  رمع  همه  رد 

مومسم يدش  افج  رهز  هب  ات 

متشه دنب 

هایس مشخز  ُدب  روصنم ، يور 

هاپس جوف  نایم  دز  یم  هرعن 
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ار قداص  ماما  زورما  نم  هک 

هاوگ تسادخ  مشک  یم  مشک  یم 

روتسد نینچ  ار  دّالج  داد 

هالک قرفز  متشادرب  وچ  هک 

شوماخ دوش  وت  غیت  زا  دیاب 

هلا كاپ  رون  هظحل  نامه  رد 

دندروآ هک  نخس  نیا  رد  دوب 

هاگنابرق هب  ار  هللا  رهظم 

روصنم قح ، ّیلو  دورو  اب 

هاگان دوخ  هاگیاج  زا  تسج 

داهن ماما  مدقم  رب  هسوب 

هاج تّزع و  تخت  هب  شداد  ياج 

موش تادف  يدّیس  ای  تفگ 

هاگرد نیا  كاخ  روصنم  رس 

روصنم تولخ و  دیدرگ  مزب 

هاگآ ار  شیوخ  نارای  درک 

میظع ياهدژا  کی  مدید  تفگ 

هاگن هنیک  مشخ و  هب  نم  رب  درک 

دربب ورف  ارم  رصق  تساوخ 

هللا یلو  زا  یهاوخ  یم  هچ  هک 
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مدیزرل دیب  دوخ  هب  نم 

مدیسوب ماما  ياپ  تسد و 

مهن دنب 

رگید يا  هریت  ماش  رد  درک 

ِرفاک نآ  ماما  لتق  دصق 

بش لد  رد  عیبر  نبا  تخات 

رشب ّنج و  ماما  میرح  هب 

ار الوم  هنهرب  ياپ  رس و 

رتسگ متس  نآ  شیوخ  اب  درب 

نس تلوهک  نت  فعض  همه  اب 

رورس نآ  هدایپ  ياپ  دوب 

شروصنم رصق و  هب  دراو  تشگ 

رگج هب  نوخ  درک  مانشد و  داد 

اپ هب  دوب  هداتس  تعاس  هس  ات 

رگد دوبن  شنداتسا  بات 

وا هب  تفگن  یسک  داتسیا و 

ردیح ۀلالس  يا  نیشنب 

راب هس  دیشک  وا  لتق  رب  غیت 

رکیپ رب  داتفوا  يا  هزرل 
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دیزرل نانچنآ  میب  زا  شنت 

رتسب رد  داتفوا  میبز  هک 

راب هس  تفگ  دنتساوخ و  نآ  ّرس 

رواد تّجح  هب  مدرب  هلمح 

مدید دوخ  مشچ  هب  تبون  هس  ره 

ربمغیپ هتفرگ  نم  رب  مشخ 

راک تیانج  يا  هک  نم ، اب  تفگ 

رادرب منت  ةراپ  زا  تسد 

مهد دنب 

ادخ یلو  قح  هب  ماما  نآ 

ادف هب  ارو  مردام  ردپ و 

رهز شتآز  دش  بآ  شندب 

افجز دش  هراپ  هراپ  شرگج 

ناهنپ شلد  رد  رمع  کی  مغ 

ادیپ شخر  رب  گرم  قرع 

ور هب  خرس  کشرس  شنارسپ 

اتبا ای  رکذ  هب  شنارتخد 

مهز دوشگ  بل  لعل  ناهگان 

يده جرب  باتفآ  نآ  تفگ 

نم رتسب  درگ  هب  کنیا  مه  هک 
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ارم يابرقا  دیزاس  عمج 

هناورپ وچمه  دنتشگ  عمج 

الوم نآ  لامج  عمش  درگ 

نم ةریشع  ياک  دومرفب  سپ 

امش هب  نم  مالک  يور  تسه 

دنسرپ یمن  سکز  رشحم  زور 

؟ اجکز يا  هدوب  تسیچ  تتبسن 

دوس دشخبن  سک  هب  نم  یشیوخ 

ادرف دوب  لمع  زور  زور ،

نم تیصو  نیرخآ  دوب  نیا 

ار ادخ  مسق  مروخ  یم  ادخ  هب 

ام تعافش  یسک  رب  دسرن 

ار شزامن  درمشب  کبس  هک 

مهدزای دنب 

كاپ ۀلالس  نیهب  ار  یبن  يا 

كاخ هب  قدص ، هداتف  تهار  هب  يو 

لگ وت  يالو  همشچ  زا  راخ 

كاشاخ تتمحر  بآ  یب  هلال 

الوم ای  هراپ  هراپ  دش  فیح 

كافس نمشد  رهز  زا  تبلق 
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دش بآ  تگرج 
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رهز شتآز 

كالول هش  ةراپ  رگج  يا 

يوقت تکح و  ملع و  شناد و 

كاله دوب  هتشگ  وت  دوجو  یب 

ار ملاع  رازه  نیدنچ  دوب 

كاچ نابیرگ  تنت  نفد  زور 

ناگمه لد  زا  هلان  ۀلعش 

كالفا رب  دوب  هدروآ  رب  رس 

یبرع رعاش  داد  رس  هلان 

كاپ نت  نیا  تسامش  ناج  تفگ 

دینک نفد  هنوکچ  نم  رب  ياو 

كاخ رد  ار  لامک  نامسآ 

مراد تترایز  ياوه  رد 

كانمغ يا  هنیس  نایرگ و  مشچ 

ماوت عیقب  قشاع  مقشاع 

كادف تلعج  يا  تنأ  یبأب 

هد مهآ  کشا و  زوس و  خساپ 

هد مهار  فطلز  تعیقب  هب 

مهدزاود دنب 

وت رکیپ  تفر ، كاخ  رد  هچ  رگ 
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وت رس  دشن  ادج  نت  زا  رگید 

تساخرب تا  هناخز  شتآ  دود 

وت رسمه  دادن  ناج  رد  تشپ 

یلو دیسر  تترتع  رب  ملظ 

وت رتخد  تفرن  يریسا  هب 

یلو رهزز ، دش  بآ  تندب 

وت رهاوخ  دروخن  هنایزات 

تسکشن یلو  مخ  تشگ  تتماق 

وت ردارب  مغ  رد  وت  تشپ 

دشن هتشک  کیلو  يدید  ملظ 

وت رب  رد  هراوخریش  كدوک 

كاچ دص  دشن  یلو  تبلق  تخوس 

وت ربارب  رد  دنزرف  نت 

دروخن کیل  وت  رب  دنداد  رهز 

وت رّهطم  بل  رب  نیک  بوچ 

یلو رهزز  ترس  ات  اپ  تخوس 

وت رکیپ  تشگن  هراپ  هراپ 

دنک هیرگ  وت  مغ  رد  دزس  یم 

وت رهطا  ّدج  هب  هعیش  مشچ 

نیسح يازع  رد  رمع  کی  هدوب 
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، کشا
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وت رت  ةدیدز  يراج 

تخیر مثیم )  ) کشرس مغ  نیا  زا  هن 

تخیر ملاع  مشچز  نینوخ  کشا 

تمد زا  نشور  ملع  غارچ  يا 

( حدم  ) تمد زا  نشور  ملع  غارچ  يا 

تملاع شناد  لضف و  ِنیهر  يا 

نانچمه شنیرفآ  تشذگ  اب 

ناور تلابند  ملع  ناوراک 

دناوت راورخ  یتشم ز  اه  ملع 

دناوت راتفگ  غیت  كاچ  هنیس 

یملاع مولع  ّلک  رقاب 

یمکحم باتک  ییاهنت  هب  دوخ 

رتشیپ دراذگ  اپ  شناد  هچ  ره 

رتشیب تکاخ  هب  درآ  دورف  رس 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  يا 

مالس دمحا  زا  هدروآ  ترباج 

وت زاورپ  رد  هدنام  هر  زا  شناد 

وت زاجعا  زا  نشور  رباج  مشچ 

اهرون زا  شیپ  رون ، غارچ  يا 

اهروط مامت  رد  هدرک  هولج 
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رَپ وت  رون  زا  دودحم  ان  کلم 

ّرُد تفه  رحب  ایرد و  شش  ّرُد 

تسا وت  داعیم  دبا  ات  لد  هناخ ي 

تسا وت  دالیم  بجر  هام  تنیز 

وتب نشور  نید  لقع و  غارچ  يا 

وتب نشور  نیدباعلا  نیز  مشچ 

تسا رّکش  ریش و  وچمه  تملح  ملع و 

تسا رت  نیریش  يرگید  زا  یکی  ره 

تسادخ ملع  ۀمشچرس  وت  ملع 

تسادخ ملح  ۀنییآ  وت  ملح 

تنماد رب  درخ  ملع و  هجنپ ي 

تنمشد یّتح  وت  قلُخ  قشاع 

دنا وت  زومآ  شناد  رباج  وچ  دص 

دنا وت  زورفا  ملاع  ياه  هلعش 

تسا وت  راتفگ  زا  رپ  برغم  قرشم و 

تسا وت  راثآ  نادواج  نآرق  وچمه 

دنرغاس نیا  زا  تسم  رس  نافراع 

دنرقابلا لاق  ماج  شون  هعرج 
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اه تسد  رد  ملق  يا  میامش  اب 

اه تسم  رس  تفرعم  ماج  يا ز 

رود دیدیدرگن  بتکم  نیا  زا  ات 

رون هتسویپ  دمد  ناتاه  ملق  زا 

تسا بتکم  نیا  زا  يرون  ملاع  ملع 

تسا بتکم  نیا  زا  يرود  اه  یگ  هریت 

بستنم ترتع  هب  دوبن  رگا  ملع 

بهل وب  غارچ  دود  زج  تسین 

دوب ربمغیپ  لآ  زا  رود  هک  ره 

دوب رتهب  شیئاناد  زا  لهج 

تسا لطاب  ّقح و  ریشمش  ملق  نیا 

تسا لتاق  یهاگ  تسا و  شخبناج  هاگ 

تسد هب  دریگ  شلقاع  يدرف  هاگ 

تسم یگنز  فک  رد  دشاب  هاگ 

ملع ار  تقیقح  رون  دنک  نوچ 

ملق رب  هدروخ  دنگوس  قح  تاذ 

متس ریشمش  هدرک  ار  ملق  يا 

ملق تتسد  يا  لال ، تنابز  يا 

ارچ یکاّته  نآرق و  روشک 

ارچ یکاپان  تیبللها و  كاخ 
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تیئاوسر تا  هّیرشن  همه  يا 

تیئاسرف ملق  نیا  زا  ياو  ياو 

تندرگ رب  ناهرمگ  هانگ  يا 

تنمشد تسد  هب  لد  مامز  يا 

هدش تشوغآ  مه  ییاوسر  لهج و 

هدش تشومارف  مُخ  ریدغ  ای 

ینک یم  تیانج  ملظ و  ملق  اب 

ینک یم  تیالو  هقف و  رب  هلمح 

ار دیحوت  ینک  یم  رخسمت  هگ 

ار دیلقت  يوش  یم  رکنم  هاگ 

تسام میلعت  ام  دیلقت  ربخ ، یب 

تسام میلست  نامه  ّقح  روضح  رد 

میا هدومیپ  یگدنب  قیرط  ام 

میا هدوب  قّقحم  مه  دّلقم  مه 

تسخن زا  هدوب  میلعت  ام  هار 

وت دیلقت  نآ  تسا  موکحم  هچنآ 
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تسا

فرح رارکت  ینک  یطوط  نوچ  هک  وت 

فرص هن  یهاگآ  هدوب  توحن  هب  هن 

میتخورفا تفرعم  غارچ  ام 

میتخومآ تیبلها  زا  دوخ  سرد 

میرفاب ماما  ّطخ  وریپ 

میرغاس نیا  زا  تسم  رس  دبا  ات 

لامک بتکم  نینچ  زا  میتفرگ  ام 

لالج نیا  تمصع  لآ  زا  میتفای 

ام میراد  نیصح  نصح  هدراچ 

ام میراد  نیتملا  لبح  هدراچ 

نامسآ کی  زا  هموظنم  هدراچ 

نامدود کی  زا  موصعم  هدراچ 

روط هوک  کی  زا  ریوصت  هدراچ 

رون يایرد  کی  رهوگ ز  هدراچ 

لاثم یب  کی  زا  لثم  یب  هدراچ 

لامج کی  زا  قح  ریوصت  هدراچ 

باتک کی  اب  لک  داتسا  هدراچ 

باطخ کی  اب  سر  دایرف  هدراچ 

لد مزب  زورف  لعشم  هدراچ 
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لعتشم مئاد  حابصم  هدراچ 

ام میقیف  وت  يابهص  زا  شوخ  رس 

ام میقیقحت  دیلقت و  زا  هدنز 

تسین قیقحت  یب  دیلقت  نیا  مثیم » »

تسین قیفوت  دوب  نیا  زج  ار  هک  ره 

----------

تا هدنب  هس  تلیضف  لامک و  شناد و  يا 

( حدم ) تا هدنب  هس  تلیضف  لامک و  شناد و  يا 

تا هدنخ  ناتسلگز  ور ، هداشگ  نمشد 

مولع هدنفاکش ي  لامک و  دنرآ 

تا هدنز  راتفگز  ود  ره  رمع  هدنیاپ 

وت هب  ادخ  مالک  هرامه  یکّتم  يا 

وت هب  ادخ  مالس  مولعلارقاب ! ای 

یلو ار  قّالخ  تقلخ و  ّلک  يالوم 

یلجنم وت  نیبجز  ایبنا  راونا 

رون رحب  راچ  ِرُد  ّرُد و  تفه  يایرد 

یلع ود  ِكاپ  ِفلخ  همطاف  ود  لجن 

تتروص شقن  یلزی  مل  نسح  ریسفت 

هسوب لگ 
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تتعلط هب  ارهز  فسوی  ياه 

يدّمحم لآ  دّمحم  یتسیک  وت 

يدّمحم لامک  نامسآ  دیشروخ 

نیدباعلا نیز  لغب  رد  رون  نآرق 

يدّمحم لامج  ياه  هروس  تایآ 

ترورپحور مد  دنمزاین  شناد 

تربمیپ لوقز  هتفگ  مالس  رباج 

ترکشل دنمولع  ملع و  رایرهش  وت 

ترضحم هب  نایشن  ردص  دندز  وناز 

تلیضف باتکز  يا  هفیطل  تمکح 

ترتفد يابفلاز  يا  هیانک  شناد 

شوگ دنتقلخ  تنخس  رب  سرد  تقو  رد 

شود هب  تیزرواشک  لیب  راک  ماگنه 

تا هدید  دنوادخ  لامج  وت  نسُح  رد 

دنا هدید  دنپ  ناهج  ود  وت  مالک  کی  رد 

دندز لد  هب  تنابز  مخز  هک  نادرخبان 

دنا هدید  دنخبل  لُگ  وتز  بضغ  ياج 

يا هدوشگ  سب  زا  يراوگرزب و  سب  زا 

يا هدوبر  نمشد  لد  مه  تسود ، بلق  مه 

يربکا دنوادخ  لامج  هنییآ ي 
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يربمیپ اپارس  تسا و  دّمحم  تمان 

نسح هناحیر ي  ینیسح و  هنادرُد ي 

يردامز مه  ردپز  مه  ماما ، لسن 

تسوت ریخ  رکذ  زا  لد  ماک  هرامه  نیریش 

تسوت ریزُع  زیزع و  فیطل  هّصق ي  زو 

وت يوج  بآ  را  يا  هعرج  تایح  بآ 

وت يوگتفگ  زا  دمد  یم  حیسم  حور 

راظتنا رد  يدامج  رهش  تفرگ  نایاپ 

وت يور  هام  بجر  لاله  رد  دیبات 

دش هدوزف  تمحر  وت  ضیف  هب  ار  هام  نیا 

دش هدوشگ  تباجا  باب  اطع و  تسد 

تشادن رثا  تداهش  دوبن  رگ  وت  ملع 

تشادن َرب  داّجس  دّیس  دیما  لخن 

نیدهاجملا ماما  نیدجاس و  يالوم 

دّمحم يا  وت  لثم 
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تشادن رسپ  یناث 

تا كرابم  ردام  تمارک  ردپ ، دهز 

تا كرابم  ردیح  تماهش  یکدوک  رد 

لاس راهچ  تدوب  هک  دیزی  سلجم  رد 

لالجلاوذ دنوادخ  هکنانچ  نخس  یتفگ 

ار دیزی  هاپس  هدازمارح  يدناوخ 

لال تشگ  هّیواعم  روپ  هک  یقطنم  اب 

نیشتآ قطن  نیا  هلاس و  راچ  لفط  کی 

نیرفآ تفگ  تردپ  يدوشگ و  بل  وت 

لد غاب  نیریش  رب  رپ  لخن  وت  ّبُح 

لد غاد  تسا  نیبج  رهُم  نوچمه  وت  رهِم 

اه هعقب  هنیس  رد  وت  عیقب  يداو  زا 

لد غارچ  نشور  وت  غارچ  یب  ربق  زو 

وت عیفر  ماقم  مهو ، ءاروام  يا 

وت عیقب  اه  لد  هنیدم ي  رد  رشح  ات 

اه مایپ  مامت  حور  وت  بتکم  يا 

اه مایق  تیازف  حور  مایپ  ره  رد 

تسه راهن  ولیل  موادم  شدرگ  ات 

اه مالس  مدامد  تادخ  تقلخ و  زا 

تبل زا  دیحوت  رهوگ  تخیر  هتسویپ 
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تبتکم درک  الب  برک و  مایق  راک 

یتیالو جرب  هراتس ي  نیمجنپ  وت 

یتیاده رهپس  زورف  ناهج  رهم 

تتمحر نارابز  زبس  تسادخ  کلم 

یتیانع مه  ام  هب  مولعلارقاب  ای 

تسوت يانث  شلخن  هویم ي  هرامه  مثیم » »

تسوت يارس  تحدم  وت و  زا  هتفرگ  نومضم 

----------

ماما نیمجنپ  نیا  دّمحم و  نیمّود  يا 

( حدم ) ماما نیمجنپ  نیا  دّمحم و  نیمّود  يا 

مالس ار  وت  یلاعت  يادخ  زا  قلخ و  زا 

رون تفه  دیشروخ  همطاف ، غارچ  مشچ و 

ماما راچ  دنزرف  دمحا و  ناور  حور 

بآ تفه  مشچ  ینشور  رون  تفه  نآ 

ردپ دوخ  مام  راچ  نآ 
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ماما راهچ  نیا 

راختفا هب  زج  ادخ  هتفگن  ار  وت  فصو 

مارتحا هب  زج  یبن  هدربن  ار  وت  مان 

خر هداهن  تیاپ  هب  ضرع  نانکاس  مه 

مار هشیمه  تتسد  هب  هردس  ناریاط  مه 

رادیاپ هتشگ  وت  تّمه  هب  ادخ  مکح 

مادتسم هدنام  وت  شناد  هب  یبن  نید 

یتشاد هک  یماقم  لالج و  همهنآ  اب 

ماودلا یلع  رگمتس  مصخ  متس ز  يدید 

دیزی زا  دادیب  وت  كاپ  مشچ  دید  هگ 

ماشه زا  مانشد  وت  شوگ  دینش  یهاگ 

نز درم و  هتسویپ  وت  يازع  رد  دنیرگ 

ماع صاخ و  زور  ره  وت  يارب  زا  دنزوس 

ریسا يا  هدوب  الب  برک و  تشد  هب  یهاگ 

ماش هب  هگ  ملظ ، هدش  وت  رب  هفوک  هب  یهاگ 

لالج نادب  تدیزی ، مزب  يوس  دندناوخ 

ماقم نادب  تماش  هبارخ  رد  دندرب 

ناتیور شیپ  متس  لها  دندز  فک  رگ 

ماب ناتیاهرس ز  هب  دنتخیر  گنس  رگ 

نود ماشه  يافج  روج و  يدش ز  تحار 
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مالس کی  مییوگ  وت  رمع  تشگ  هک  مدنآ 

یتیانع فطل و  هک ز  یتجاح  میراد 

مالس کی  مییوگ  وت  غارچ  یب  ربق  رب 

دنک نادناخ  امش  فصو  هرامه  مثیم » »

مالک نیرتشوخ  نخس  لها  رب  ناتحدم  يا 

----------

مولعلارقاب ای  وت  يانث  ناج  رکذ  يا 

( حدم  ) مولعلارقاب ای  وت  يانث  ناج  رکذ  يا 

مولعلارقاب ای  وت  ياعد  لد  فرح  يو 

وت يوس  هداتسرف  مالس  یفطصم  يا 

مولعلارقاب ای  وت  يادخ  بناج  زا 

تبقاع دیدرگ  نمشد و  داد  مانشد 

مولعلارقاب ای  وت  ياطع  زا  هدنمرش 

ره
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افص دنک  لد  هلفاق  رازه  مد 

مولعلارقاب ای  وت  يافص  اب  نحص  رد 

قلخ عیفش  يا  وت  تعافش  نم و  مرج 

مولعلارقاب ای  وت  ياود  نم و  درد 

تفرگ ناج  دیحوت  وتمکح  لامک و  ملع و 

مولعلارقاب ای  وت  يازفناج  قطن  زا 

موش رگا  مشورف ، زان  دلخ  هب  ادرف 

مولعلارقاب ای  وت  يالو  اب  روشحم 

یملاع راک  زا  هرگ  دنک  او  هظحل  کی 

مولعلارقاب ای  وت  ياشگ  هرگ  تسد 

متس هر  زا  ماشه  ماش  حبص و  هک  ادرد 

مولعلارقاب ای  وت  يافج  رب  دیشوک 

دوبن اطع  فطل و  تیانع و  همهنیا  اب 

مولعلارقاب ای  وت  يازس  متس  ره  ز 

تسا وت  بیرغ  رازم  عیقب  هشوگ  رد 

مولعلارقاب ای  وت  ياهجنر  خیرات 

دش ماش  رهش  رد  يدوب  هلاس  ود  یلفط 

مولعلارقاب ای  وت  ياج  هبارخ  جنُک 

قلخ مامت  مشچ  هک  تساور  مسق  هللااب 

مولعلارقاب ای  وت  يارب  زا  دیرگ  نوخ 
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انم رد  لاس  رد  وت  نایعیش  هک  یتفگ 

مولعلارقاب ای  وت  يازع  رد  دنیرگ 

يدش نیک  مومسم  يدرک و  تسیز  مولظم 

مولعلارقاب ای  وت  يارجام  دوب  نیا 

عیقب رد  كاخ  لد  هب  ناهن  دش  هک  ادرد 

مولعلارقاب ای  وت  يامن  ادخ  يور 

یحو راز  هلال  یبن  رهش  هنیدم  رهش 

مولعلارقاب ای  وت  يالبرک  دیدرگ 

تسا وت  عیقب  رد  نم  لد  منک  رفس  اجره 

مولعلارقاب ای  وت  ياوه  رسب  مراد 

تسامش حدام  مه  هک  تسا  مثیم »  » رخف نیا 

مولعلارقاب ای  وت  يارس  تیثرم  مه 

----------
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یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر  يا 

( حدم  ) یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر  يا 

یلع نبا  دمحم  ای  ادخ ، ّیلو  نیمجنپ 

یلع نبا  دمحم  ای  ادهشلادیس ، لجن 

یلع نبا  دمحم  ای  ادف ، هب  تملاع  ناج 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

تمد ناج ز  تایح  يا  تنخس ، لد  راهب  يا 

تمرک لئاس  هلمج  کلم ، روح و  سنا و  ّنج و 

تمرح مه  عیقب و  مه  تسام ، لد  هنیدم  رد 

یلع نبا  دمحم  ای  ادن ، میهد  ادص  کی 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

يا همه  لد  هبعک  الو ، لها  عمج  عمش 

يا همطاف  مشچ  رون  یبن و  نت  هراپ 

يا همزمز  وت  مبل  رب  ادخ ، غورف  ملد  رد 

یلع نبا  دمحم  ای  ادج ، وت  زا  ددرگن  لد 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

رگد ياعد  مبل  رب  دوبن ، وت  ياعد  زج 

رگد يالو  ملد  رد  دوبن ، وت  يالو  زج 

رگد ياج  هب  مور  ات  دوخ ، رد  زا  ینارب  رگ 

یلع نبا  دمحم  ای  ادبا ، مور  یمن  نم 
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یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

نم تدارا  نم  قشع  نم ، تدابع  وت  رهم 

نم تداهش  امش  اب  نم ، تدالو  امش  اب 

نم تداع  تساعد  مه  وت ، تداع  تساطع  مه 

یلع نبا  دمحم  ای  ادگ ، هب  یتیانع  نک 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 
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----------

مادتسم رشحم  حبص  ات  تشناد  غورف  يا 

( حدم  ) مادتسم رشحم  حبص  ات  تشناد  غورف  يا 

مالس ربمغیپ  هداد  تدالو  زا  شیپ  ار  وت  يو 

مولع لک  رقاب  لامک و  لک  أشنم 

ماما مجنپ  ییالوم و  مشش  رون و  نیمتفه 

بش زور و  تمیرح  رد  تجاح  دنرآ  ناج  سنا و 

ماش حبص و  ترازم  رود  رب  هدیدرگ  نامسآ 

افش ار  رباج  مشچ  یشخب  هک  دوبن  بجع  نیا 

مایتلا تهاگن  کی  اب  یهد  یم  ار  لد  مخز 

مد هب  مد  هظحل ، هظحل  ار  نامسآ  نانکاس 

ماشم رب  دیآ  تنج  رطع  يوب  تعیقب  زا 

وخ قلخ و  ملح و  ملع و  لالج و  رد  لامک و  رد 

مانالا ریخ  هنییآ  رس  هب  رس  رس ، ات  ياپ 

لامک دریگ  قح  وت  زا  موادت  دریگ  قح  وت  اب 

مامتان نآرق  وت  یب  تسردان و  نامیا  وت  یب 

ناهگان تنایب  غیت  زا  هک  يدوب  یکدوک 

ماش وچ  دمآ  ایح  یب  دیزی  مشچ  رد  زور 

توکس رهم  نهد  رب  دز  خساپ و  زا  دش  لال 

ماب يالاب  زا  داتفا  وا  ییاوسر  تشط 
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یکدوک نس  هب  يدید  ین  يالاب  رس  وت 

ماش رهش  یهاگ  هفوک  هگ  البرک  تشد  هب  هگ 

دندز یم  شتآ  هک  ار  تمصع  لآ  ياه  همیخ 

ماک هنشت  زیر و  کشا  نابایب  رد  يدیود  یم 

نات هللادیبع  سبح  رد  دندرب  نایفوک 

ماب يور  زا  دندز  تگنس  لدگنس  نایماش 
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دوبن سب  هفوک  ماش و  البرک و  يارجام 

ماشه زا  يدید  رازآ  همه  نیا  رگید  هچ  زا 

قشمد ات  هنیدم  رهش  زا  تدروآ  اهراب 

مارتحا ياج  درک  تمرح  کته  تدوجو  زا 

شیوخ تخت  ياپ  هاگ  نادنز  هب  تدروآ  هاگ 

ماهتا دز  یم  هاگ  نابز و  مخز  دز  هاگ 

كاچ كاچ  تبلق  دیدرگ  افج  رهز  زک  فیح 

مالسلاراد بناج  نت  زا  دز  رپ  تحور  غرم 

متس دمآ  بش  زور و  تزیزع  ناج  رب  هک  سب 

مایپ نیا  تنایعیش  رب  رگج  زوس  زا  يداد 

تتبرغ رهب  دنیرگ  انم  يارحص  هب  ات 

ماع صاخ و  ناوج و  ریپ و  جح ، ماگنه  نایجاح 

عیقب نابایب  رد  میرگ  وت  رب  مراد  تسود 

مارح اه  یمارح  نم  رب  ار  هیرگ  نیا  دنا  هدرک 

بش زور و  تغارچ  عمش و  یب  ربق  رانکرد 

مادم دیرگ  کلم  مه  عمش و  وچ  دزوس  رشب  مه 

لالج ردق و  نانچ  اب  تبلق  كاچ  دص  دش  هچ  زا 

ماقم هاج و  نانچ  اب  تربق  هدنام  ناریو  هچ  زو 

الب مزب  یقاس  يرمع  هک  میرگ  یم  وت  رب 

ماج هب  لد  نوخ  تخیر  تعاس  هب  تعاس  بش  زور و 
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یبتجم تّمع  وچ  اهنت  يا  وت  رب 

مام باب و  دج و  وچ  یمولظم  هک  میرگ  یم  وت  رب 

یکدوک زا  مغ  هوک  يدرب  هک  میرگ  یم  وت  رب 

رب
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مامت ترمع  لد  نوخ  اب  دش  هک  میرگ  یم  وت 

نک زاب  تمحر  باب  تمحر ، باب  ار  ادخ  يا 

ماع لک  یف  دوش  تربق  رئاز  مثیم "  " هک ات 

----------

مالسلا رواد ، هللا  ّیلو  يا 

( حدم ) مالسلا رواد ، هللا  ّیلو  يا 

مالسلا ربمایپ ، زا  تمالس  يا 

مالسلا ربکا ، قالخ  تّجح 

مالسلا رهطا ، يارهز  ةداز 

لوسر لآ  رقاب  يا  مالسلا 

لوتب يارهز  دنزرف  نیمراچ 

****

مالس هداتسرف  وت  رب  یبن  يا 

مامت هام  نیدباعلا ، نیز  هب  يو 

ماما مجنپ  یموصعم و  نیمتفه 

مادتسم رشحم ، حبص  ات  تبتکم 

ار ملع  دفاکش ، یم  تقطن  غیت 

ار ملح  تمارم ، دشخب  یم  حور 

****

ترواد ّیح  تاذ  مالس  يا 
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ترورپ تلیضف  قطن  وت و  رب 

ترد كاخ  رب  هدجس  درآ  ملع 

ترس رود  رب  تسا  هدیدرگ  ملح 

مام مه ز  باب و  مه ز  يرون  لسن 

مامالا تنب  تردام  ماما و  دوخ 

****

؟ نلع ّرس و  تیآ  يا  یتسیک 

نسح مه  ینیسح ، لسن  زا  مه  وت 

ندب رد  یناور  ار  تماما  وت 

نمجنا غارچ  ار  تیالو  يا 

لیلج دنوادخ  ملع  وت ، ملع 

لییربج یب  تبل  رب  دشاب  یحو 

****

ام میراد  َرب  ملع ، تخرد  زا 

ام میراد  رهگ  ایرد  دص  وت  زو 

ام میراد  ربتعم  ثیدح  سب 

؟ ام میرادرب  تسد  یک  امش  زا 

مه زاب  روآرب  رس  ارهز  نبای 

مه زاب  رورپب  یفعُج » رباج  »

****
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، مامت ضغب  اب  هچ  رگ  ارهز  نبای 

«، ماشه  » لاماپ دیدرگ  تتمرح 

دمآ رازآ  تنت  رب 
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، ماش حبص و 

ماما وت  یماما ، وت  یماما ، وت 

تسا یندید  دزیخ ، هک  وس  ره  زا  رون 

؟ تسا یندیشوپ  یک  دیشروخ  ةرهچ 

****

يا هدید  ارهز  غاب  ِنازخ  وت 

يا هدید  ارحص  هب  رس  یب  نت  وت 

يا هدید  اباب  حورجم  ندرگ 

يا هدید  اهرس  هزین  زارف  رب 

ترس رب  دمآ  هچ  مدید  یم  شاک 

؟ ترکیپ اب  ین  بعک  هدرک  هچ  ای 

****

يا هدید  تراسا  لزنم  لهچ  وت 

يا هدید  تراسج  ناراکمتس  زا 

يا هدید  تراقح  يزیزع و  دوخ 

يا هدید  تراغ  لتق و  یگنشت و 

يا هدرب  متام  هوک  هلاسراچ ،

يا هدروخ  هنایزات  همع ، لثم 

****

دیزی موش  سلجم  دوب و  ماش 
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دید هدیکشخ  بل  بوچ و  وت  مشچ 

دیشک یم  لد  زا  هلان  هنیکس  هگ 

دیرد رکیپ  رب  هماج  بنیز  هاگ 

یتخود نینوخ  ياهگر  رب  مشچ 

یتخوس یتخوس و  یتخوس و 

****

تتبرت غارچ  هعیش  لد  يا 

تتبرغ کشا  يایرد  اه  هدید 

تتنحم هوک  شود  رب  اهلاس 

تتمرح دش  یم  لاماپ  بش  زور و 

افخ رد  نایع و  رد  يدید  ملظ 

افج رهز  زا  مومسم  يدش  ات 

****

باذع جنر و  ودع  زا  تناج  هب  يا 

بابش مه  يریپ ، هب  مه  یلفط ، هب  مه 

بآ دیدرگ  متس  رهز  زا  تبلق 

باتفآ رد  وت ، راّوز  یب  ربق 

تسا ملاع  کُلم  وت  نحص  تعسو 

تسا مثیم »  » کشا وت  ربق  ۀلال 

----------
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دمحا لیلس  ناّنم  لامج 

( حدم ) دمحا لیلس  ناّنم  لامج 

رقاب ماما  رشحم  عیفش 

مربُم باطخ  مکحم  باتک 

رقاب ماما  رواد  مالک 
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تمصع لوتب  رهظم ، يادخ 

رقاب ماما  رظنم  لوسر 

تقلخ مالس  قلاخ  مالس 

رقاب ماما  رب  ام  مالس 

تیالو هم  تیانع  می 

مجنا غارچ  تیاده  رُد 

دمحا یّمس  دمرس  لامج 

مجنپ ماما  متفه  غورف 

ار وا  يانث  قلاخ  هدورس 

ار وا  ماقم  نآرق  هدوتس 

دمحا يوسز  رباج  هدناسر 

ار وا  مالس  ار  وا  دورد 

ار وا  ياعد  دناوخ  حیسم 

ار وا  مالک  دیوگ  میلک 

ار وا  عوکر  قشاع  زامن ،

اروا مایق  ار  وا  دوجس 

وا زا  تیانع  ام  زا  ّتبحم 

وا زا  تمارک  ام  زا  تدارا 

وا زا  تیانع  ام  زا  لّسوت 

وا زا  تماما  ام  زا  تعاطا 
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مرثن ِمامت  ممظن  ِمامت 

وا تیاکح  مرشن  مامت 

مرکف مامت  ممزع  مامت 

وا تیاضر  مرکذ  مامت 

مریس مامت  مّطخ  ِمامت 

وا تیاده  مهار  مامت 

متسه مامت  مدوب  مامت 

وا تیالو  منید  مامت 

شلضف طیحم  ملاع  مامت 

شملع باتک  یتسه  مامت 

شرهم غورف  نامیا  مامت 

شملح ضایر  ّتنج  مامت 

شیور تشهب  شیوک  میسن 

نآرق راهب  شیوخ  لاصخ و 

ناکما ویدخ  نامیا  رادم 

نآرق رارق  نافرع  لامک 

داب وا  راثن  نآرق  مالس 

» آرق راثن  داب  وا  مالس 

وا تیالو  وا  تیاکح 

نآرق راعش  وا  تیاور 
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شماقم یهز  شلالج  یهز 

شماشه مد  نآرق  نابز 

شمایپ رهز  دزیخ  حیسم 

شمالک رهز  دزیر  میلک 

نآرق مالس  دمحا  مالس 

وا رّهطم  ناج  مسج و  هب 

دیشروخ غارچ 
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اهنامسآ رد 

وا رّونم  يور  غورف 

دزیر هرامه  اه  ناج  ماک  هب 

وا رغاسز  تمحر  بارش 

وا دّدجم  غورف  لد  هب 

وا رّرکم  يانث  بل  هب 

قح تقیقح  قلطم  لامج 

نیا تسا  دّیؤم  ار  قح  هک  قح  هب 

لیامش یبن  لیاصخ  ادخ 

نیا تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لیاضف  یلع 

وت سّدقم  دوجو  الا 

الوم هرامه  ناکرا  راچ  هب 

رهوگ هتسجخ  ایرد  جنپ  هب 

ایرد هناگی  رهوگ  تفه  هب 

هلبق لامج  هبعک  لالج 

اعسم ياعد  مزمز  يافص 

شنیب غارچ  شناد  طیحم 

ارهز زیزع  رقاب  ماما 

ریخ مُکلِعف  رون و  مکُمالک 

ریغ الو  امش  دیماما  امش 
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دیّقح هشیمه  دیرون  هرامه 

ریس دنک  امش  يوس  هب  ّقح  هک 

لامج نامه  تلامج  هم 

وت هلالج ي  ّلج  يادخ 

وت ّتبحم  نامیا  مامت 

وت هلاسر ي  نآرق  مامت 

تقلخ مالک  قلاخ  مایپ 

وت هلاقم ي  تّما  ياعد 

دلاو گرزب  دجاس  ماما 

وت هلالس ي  قداص  ماما 

رارسا ّرس  وت  رایخا  رون  وت 

هدید عمش  وت  راونا  ردب  وت 

تنأش ردق و  هب  تحدم  فصو  هب 

هدیسر اَجن  مُکاتَا  نَم  و 

شناد تشهب  صالخا  تشهب 

وت هنیدم ي  نامیا  تشهب 

ناهنپ زومر  بیغ و  مولع 

وت هنیس ي  حول  رب  هتشون 

وت ّتبحم  نامیا  لامک 

وت هنیفس ي  تقلخ  تاجن 
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هّمئا زج  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زج  هب 

وت هنیرق ي  دوبن  دوبن و 
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وت زا  تعیرش  وت  زا  تقیقح 

وت زا  تیاده  وت  زا  تمارک 

وت زا  تفارش  وت  زا  تلیضف 

وت زا  تیالو  وت  زا  تماما 

شود رب  هانگ  راب  تسارم 

تداع هشیمه  ناسحا  تساروت 

متسد ریگب  متسَپ  هچ  رگا 

تداعس یهز  متسه  وت  زا  هک 

مماما ییوت  ممیعز  ییوت 

تداهش رد  هچ  تدالو  رد  هچ 

منامب رگا  مریمب  رگا 

تداهش دهد  مدوجو  همه 

نم تدابع  وت  ّتبحم 

نم تعاطا  وت  تیالو 

نم تدارا  تیاپ  كاخ  هب 

نم تعافش  تتسد  لذب  هب 

صّلخت دوب  مثیم »  » هک منم 

ممارم دوب  ترهم  هک  منم 

مراد جوا  هب  دناشک  رگا 

مماکز نابز  دیآرب  رگ  و 
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متامم ییوت  متایح ، ییوت 

مماما ییوت  متاجن ، ییوت 

مدوجس ییوت  معوکر ، ییوت 

ممایق ییوت  مدوعق ، ییوت 

ییادگ ترد  كاخ  هب  ارم 

ییادخ ادخ  رما  هب  ار  وت 

ییاشگ رد  هچ  يدنبب  رد  هچ 

ییادج ارم  وت  زا  دیاشن 

----------

شنیرفآ عمج  عمش  يا  مالس 

( حدم  ) شنیرفآ عمج  عمش  يا  مالس 

شنیب لها  مشچ  رون  يا  مالس 

شناد راگرپ  ۀطقن  يا  مالس 

شناد راب  رهوگ  ربا  يا  مالس 

دمحا تآرم  نیمجنپ  يا  مالس 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  رقاب  يا  مالس 

ترون ملع  ّلک  يدیشروخ و  وت 

تروضح رد  شنیرفآ  مامت 

تدنب ياپ  ملاع  نادنمدرخ 

تدنمک رد  تقیرط  لها  لد 
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تساوت بتکم  زا  تفرعم  مامت 

تساوت بل  زا  يراج  ملع  مامت 

ینیرفآ ناج  سدقا  لامج 
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ینیدباعلا نیز  مشچ  غارچ 

وت هدنخ ي  زا  یتیآ  تداعس 

وت هدنب ي  تمایق  ات  تیالو 

تدنمتسم ریقف  يوک  نانج 

تدنب ياپ  شنیرفآ  ناهج 

شومارف تدای  یب  روح  تشهب و 

شوماخ وت  رون  یب  ملع  غارچ 

زییاپ وت  ضیف  یب  حور  راهب 

زیگنا مغ  ترهم  یب  دلخ  ياوه 

تمایپ حور  رب  حور  مالس 

تمالک رون  رب  رون  دورد 

يداد روش  نانیرفآ  روش  رب  وت 

يداد رون  رباج  نامشچ  رب  وت 

ینیقیلا ّقح  یهّللا و  باب  وت 

ینید ناج  ناج  رون و  رون  وت 

هدرب وت  كاخ  رب  هدجس  تدابع 

هدروخ وت  يوج  زا  بآ  تیالو 

تعیفر ناویا  كاخ  ّلک  وت 

تعیقب راوید  شقن  لّسوت 

تریغ يایرد  يا  تقلخ  نسح  ز 
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تریح هب  مه  نمشد  تسود ، اهنت  هن 

متفه موصعم  مجنپ و  ماما 

ّما با و  زا  دنزرف  وت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

رتخا جنپ  زا  همطاف  ود  هم 

رهوگ تفه  رحب  رحب و  شش  رُد 

تناتسوب زا  لگ  هخاش  کی  بدا 

تناتسود تشهب  رهن  بجر 

ییافص ّلک  وخ  قلخ و  قلخ و  هب 

ییافطصم میظع  قلُخ  نامه 

دندیرفآ دمحا  تآرم  ار  وت 

دندیرفآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تتسب ياپ  کیالم  نّج و  یهگ 

تتسد هب  يزرواشک  لیب  یهگ 

تنیبج حول  زا  تخیر  یم  قرع 

تنینزان لامج  رب  رهوگ  وچ 

درادن رپ  وت  یب  حور  يامه 

دهز ضایر 
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درادن رب  وت  یب 

ینایکالفا همه  دیشروخ  وت 

ینایکاخ غارچ  تمحر  زا  هک 

تسا غاد  درد و  ار  تیتوهال  لد 

تسا غارچ  یب  قاور و  یب  ترازم 

تداهش ات  تدالو  زا  ار  امش 

تداع هدوب  ناسحا  دوج و  اطع و 

تّورم نمشد  اب  دیدرک  امش 

تّوخا نامرف  دیداد  امش 

تمارک يایرد  دیدوب و  امش 

تماما اهلد  رب  دیدرک  امش 

دیدومن ار  تیاده  هار  امش 

دیدوشگ ار  تیالو  باب  امش 

يرآ دیهار  رگتشور  امش 

يرآ دیهّللا  یلا  هللا و  نم 

درادن اضما  امش  یب  تدابع 

درادن انعم  امش  یب  تعاطا 

دیدرک ریبعت  ار  تایا  امش 

دیدرک ریسفت  ار  هللاوعیطا 

تیاده ینعی  امش  رب  یّسأت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4677 

http://www.ghaemiyeh.com


تیالو ینعی  امش  زا  تعاطا 

هدوب هچ  ره  مثیم »  » دیناد امش 

هدوس كاخ  نیا  رب  میلست  رس 

----------

ناج ممالک  ضیف و  همشچ و  مناهد  دهش و  مبل 

( حدم ) ناج ممالک  ضیف و  همشچ و  مناهد  دهش و  مبل 

شناناج ياپ  كاخ  هب  مزیر  دوخ  ناج  اب  دزس 

رقاب ترضح  متفه  موصعم  مجنپ و  ماما 

شنانم یح  زا  مالس  اداب  دبا  ماش  ات  هک 

رفعج ابا  هینک  وا ، مان  دّمحم  رقاب ، بقل 

شناونع مان و  نیا  هینک و  نیا  زا  هللا  یلاعت 

شراتفگ نوهرم  لزا ، حبص  زا  ملع  لاجر 

شناسحا نویدم  دبا ، ماش  ات  لضف  ناهج 

شکاخ رب  میظعت  یپ  زا  تقلخ  هدروآ  دوجس 

شناحبس نسح  لوسر  زا  رباج  هدروآ  مالس 

ياپ ناوضر  غاب  رد  رگا  دوبن  بجع 
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دراذگب

شناماد هب  درآ  دوخ  تسد  ناطیش  رشح ، رد  رگا 

ار رباج  مشچ  شهاگن  دشخب  افش  رگ  ین  بجع 

شنامرد تسوا  يوک  كاخ  دراد  درد  سک  ره  هک 

وا غارچ  یب  ربق  تساه  لد  نشور  غارچ 

شناویا فقس و  ناتسآ و  عمش و  تسین  رگ  مغ  هچ 

ار احیسم  دص  دشخب  حور  شعیقب  زا  یمیسن 

شنارمع روپ  دیآ  روط  زا  ضیف  بسک  رب  دزس 

ناج تشهب  شناویا  دوب و  لد  ۀبعک  شحیرض 

شناریو درک  رخآ  هک  یتسد  دنکشب  یهلا 

ینارصن دنمشناد  هظحل  کی  دش  لال  يدینش 

شناهرب قطن و  نایب و  شیپ  رد  عمج  نایم 

میوگ مناوخ و  ار  شترضح  يانث  ات  نم  ما  یک 

شناوخانث دیاب  یبن  شیوگانث ، دشاب  ادخ 

ار ملاع  دیشروخ ، نوچ  تفرگب  ششناد  غورف 

شنآرق رارسا  مه  دوب و  نامیا  راونا  مه  هک 

شرفک تبسن  تلالج  جوا  رد  دنداد  یهگ 

شنادنز دندرب  یهگ  ناتهب و  دنتسب  یهگ 

شراوز تسا ، کیرات  ياه  بش  رد  رصع  یلو 

شنامهم دنراوید  تشپ  ملاع  قلخ  مامت 
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زگره يرئاز  درادن  تارج  وا  ربق  رانک 

شنایرگ مشچ  زا  وا  رب  یکشا  ةرطق  دزیر  هک 

منیب یم  تسین ، یغارچ  عمش و  شا  هضور  رد  وگم 

شنازوس عمش  نادادماب  ات  یلد  ره  دشاب  هک 

ار شدج  دید  یلاس  دروخ  زا  یکدوک  دهع  هب 

شنابسا مس  ياج  هنیس ، مخز  يور  هدنام  هک 

رد رگا 
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ار شیور  هام  ینیبب  مه  رشحم  زور 

شناشطع ياه  بل  رب  تسادیپ  یگنشت  ناشن 

ارحص لد  رد  هنهرب  ياپ  اب  هک  سب  زا  دیود 

شنالیغم راخ  زا  حورجم ، لد  وچ  دش  اپ  فک 

شمومسم دندرک  افج  رهز  زا  رخآ  اغیرد 

شناهنپ ياه  مغ  دش  كاخ  رد  شرکیپ  اب  ناهن 

ادیپ شمثیم »  » مظن زوسناج ، ۀلعش  رد  دَوب 

شناوارف جنر  لد و  زوس  هتفگان و  مغ 

يدّمحم هام  هک  مالس ! بجر  هام 

يدمحا ناتسلگ  هوکش  ِروآدای 

يدمرس دنوادخ  رون  ِراد  هنییآ 

يدزرس زاب  یلزا  ِتمحر  ِقرش  زا 

دهد رظن  لها  لد  رب  رون  وت  هام 

دهد ربخ  ار  قح  تجح  راچ  دالیم 

****

تسا ربمیپ  مان  هب  هک  وت  هام  زاغآ 

تسا ربکا  ِهللا  یلو  نیمجنپ  دالیم 

تسا رهوگ  هدنزورف  رون ، ِرحب  راچ  زک 

تسا ردیح  كاپ  ِفلَخ  همطاف ، ود  ِلجن 

تسوا دوجو  لّوا  دّمحم  یلع ، زا  دعب 
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تسوا دورد  تاولص و  همه  کلم  رکذ 

تسا دمرس  دنوادخ  ِمولعلارقاب  نیا 

تسا دمحا  هجو  ادخ ، نسُح  باتفآ  نیا 

تسا دّمحم  لآ  ِدّمحم  نم  يالوم 

تسا دّلخم  دلخ  همه  شمدقم  یتیگ ز 

داب مادتسم  شمرک  ۀیاس  قلخ  رب 

داب مالس  تاولص و  شدمحا  صخش  زا 

****

شرگید دج  نسح  نیسح و ، دَوب  شدج 

شردام زین  نسح  تنب  باب و  داجس 

شرد ةدنب  همه  رهد ، ناروشناد 

شرهوگ ّرد و  اج  همه  بل  لعل  يراج ز 
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شادف مرس  یتسه ، ملاع  هب  اپ  تشاذگب 

شادف مردام  ردپ و  رس ، ناج و  هن  اهنت 

رسپ نیا  تسا  نیسح  ماقم ، رد  ردق و  رد 

رسپ نیا  تسا  نیسح  مامت ، مدق  ات  رس 

رسپ نیا  تسا  نیسح  مایق ، رد  ملع و  رد 

رسپ نیا  تسا  نیسح  ماما  ۀنییآ 

تسوا ریمض  رد  یلزا  تمکح  ناتسب 

تسوا ریفس  اپ ، دهن  هک  اجک  ره  هب  شناد 

****

شوگ هب  شتمکح  ۀمزمز  شرع  هب  یهاگ 

شود هب  شا  يزرواشک  لیب  غاب ، هب  یهاگ 

شون لامک ، لها  هب  هداد  مالک  اب  هگ 

شومخ شرضحم  رد  هرسکی  مالک  لها 

دنز یم  جوم  شنهد  ۀمشچ  ایرد ز 

دنز یم  جوم  شنخس  رد  یحو  تایآ 

مولعلارقاب ای  وت  يالو  نید  لصا  يا 

مولعلارقاب ای  وت  يانث  قح  رکذ  يو 

مولعلارقاب ای  وت  ياپ  كاخ  شرع ، يو 

مولعلارقاب ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

نم مایص  تالص و  ناج  ناج  وت  رهم 
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نم مالس  تاولص و  وت ، فقو  هتسویپ 

****

اهرادتقا امش  رهم  هب  ار  هعیش  يا 

اهرابتعا وت  هتفرگ ز  بجر  هام 

اهراثن ناج  زا  یکی  ترد  رب  دیشروخ 

اهراهن لیل و  وت  يوک  رود  دندرگ 

تسا لد  ناوراک  دص  وت  عیقب  رد  هظحل  ره 

تسا لفحم  عمش  مأوت  رازم  مور  اج ، ره 

؟ موش امش  يارس  كاخ  هک  متسیک  نم 

موش امش  يارس  هدیصق  منکاو ، بل 

رختفم ای 
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موش امش  يانث  حدم و  هب 

موش امش  يادگ  يادگ  ات  هک  دشاب 

نم نابز  الوم  وت  يانث  رد  تسا  لال 

نم نابز  اب  یلو  يوگب  دوخ  فصو  وت 

****

ازسان تفگ  وت  ترضح  هب  ودع  یتقو 

ادتبا زا  دنخبل  لگ  اب  قلخ و  نسح  اب 

اعد وا  رب  ناج  زا  لد و  زا  خساپ  هب  يدرک 

امش تزع  تلزنم و  ردق و  تسا  نیا 

لد هدوبر  نم  زا  وت  مان  هکنیا  هن  اهنت 

لد هدوبر  نمشد  تیدّمحم ز  قلخ 

اه مالس  شلوسر  ادخ و  زا  وت  رب  يا 

اه مالک  تمالک  ار ز  مالک  لها 

اه « ماشه  » تماقم لیلذ  هراچیب و 

اه مامز  اه  لد  همه  زا  وت  ۀجنپ  رد 

وت ماش  حبص و  سفن  زا  هدنز  دیحوت 

وت ماشه »  » قطن هب  هدرک  رخف  مالسا 

****

وت عیطم  تقلخ  یعاطم و  ار  قلخ  وت 

وت عیفر  ماقم  مهو ، جوا  رترب ز 
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وت عیضر  ِلفط  هرسکی  لقع  ناریپ 

وت عیقب  ِنیشن  كاخ  هتشگ  سودرف 

هدش امش  يارس  هدیصق  رگا  مثیم » »

هدش امش  ياطع  فطل و  لذب و  لومشم 

----------

( حدم ) رقاب ماما  ناهج  ناج  يا 

رقاب ماما  ناج  ۀلبق  يو 

رقاب ماما  ناما  فهک  يو 

رقاب ماما  نایب  قوف  يو 

رقاب ماما  نایع  رون  يو 

رقاب ماما  نامز  يالوم 

****

ییایربک ملع  رقاب  وت 

ییامنادخ ۀنیآ  وت 

ییایبنا ناج  ۀلبق  وت 

هک تسا  قح 
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ییادخ تجح 

ییاود وت  درد و  هرسکی  ام 

رقاب ماما  ناج  وت  مسج و  ام 

****

ینیملاعلا بر  رهظم  وت 

ینیدباعلا نیز  یتسه  وت 

ینیرفآ حیسم  ياسیع 

ینیبم تیآ  مدق  ات  رس 

ینید ماما  ناهج ، ناطلس 

رقاب ماما  ناکم  نوک و  رد 

****

مرابتعا وت  یتسود  يا 

مراد هنیدم  يوزرآ  نم 

مرآ وت  هگرد  هب  يور  ات 

مراذگ تتبرت  هب  هرهچ  ات 

مراپس ناج  عیقب ، هب  دیاش 

رقاب ماما  ناور  کشا  اب 

تیاپ كاخ  شرع ، ۀلق  يا 

تیادف نایناهج  ناج  يا 

تیادص رد  یحو  ةژاو  لگ 
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تیادگ ام  یهشداپ و  وت 

تیارس رد  رب  همه  مشچ 

رقاب ماما  ناوج  ریپ و  زا 

****

دندیرب امش  زا  یبن  زا  دعب  دندیرد  تتمرح  هک  سوسفا 

دندیرخ دوخ  هب  يدبا  گنن  دندید  وت  یبیرغ  ماش ، رد 

رقاب ماما  نایع  ناهنپ و  دندیشک  اه  هشقن  وت  لتق  رب 

****

مورحم شیوخ  قوقح  يدوب ز 

مومسم رهز ، هب  ترگج  دش  ات 

مولظم ماما  يا  وت  دای  اب 

مومغم هعیش  بولق  دیدرگ 

مولعم تسوت  بیرغ  ربق  زا 

رقاب ماما  ناهن  جنر  دص 

****

تسا باوث  وت  يازع  هب  هیرگ 

تسا بابک  تتبیصم  اه ز  لد 

تسا باتفآ  نایم  وت  ربق 

تسا بارخ  نانمشد  ۀنیک  زا 

!؟ تسا بارتوب  لآ  تمرح  نیا 
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رقاب ماما  نامگ  دوب  یک 

يدید ماش  يافج  روج و  وت 

يدید ماب  گنس و  رتسکاخ و 

يدید ماما  رس  هزین  رب 

یلاحشوخ
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يدید ماع  صاخ و 

يدید مادم  متس  دادیب و 

رقاب ماما  نالک  درخ و  زا 

****

« مثیم  » لخن راب  وت  فصو  يا 

مهرم مخز ، هب  تهر  كاخ  يو 

مدآ تاطع ، روخ  هزیر  يو 

ملسم تتمارک  فطل و  يو 

منهج شتآ  رشح ز  رد 

رقاب ماما  ناهرب  ار  ام 

----------

تسافص قدص و  هام  حیبست ، هم  بجر ، هم 

( حدم ) تسافص قدص و  هام  حیبست ، هم  بجر ، هم 

تساعد رکذ و  هام  هزور ، هم  زامن ، هم 

دودو ّیح  راگدرورپ  تدابع  هم 

تسارهز هم  یلع ، هام  دمحم و  هم 

تشهب يوب  رت ز  بوخ  شهگحبص  میسن 

تسابص میسن  زا  رتهب  شهگماش  ياضف 

لوا بش  زا  ینارون  هم  نیا  عولط 

تسادخ لوسر  مجنپ  یصو  تدالو 
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مود دمحم  هعیش ، مجنپ  ماما 

تسابآ تفه  ّما و  راچ  نیا  شهگرد  كاخ  هک 

ظوفحم شا  هنیس  حول  رد  شناد  مامت 

تسادیپ شخر  فحصم  رد  نآرق  مامت 

دیشروخ دوش  دنکفا  رظن  هرذ  هب  رگا 

تسایرد نامه  دنک  یهاگن  هرطق  هب  رگو 

وا رب  هداد  مالس  دمحم  هک  يدمحم 

تسامس ضرا و  مالس  دمحم  مالس  دوخ  هک 

تفگ دیاب  مالس  باوج  وچ  ار  مالس 

تسالوم نآ  باوج  رباج  هدید  يافش 

نیسح خرس  مایق  نوچ  وا  یملع  مایق 

تسالب برک و  بالقنا  وا  هدنز  مایپ 

مولع مامت  هدنفاکش  تسوا  مالک 

تساسیع مد  زا  رتشوخ  شسفن  ار  مولع 

نزخم يرُد ز 
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دوب هعیش  تسد  هب  شملع 

تساروشاع ياعد  نونکم  رُد  نآ  مان  هک 

نورد هریت  ناروابان  یمشچ  روک  هب 

تساه لد  هنیدم  رد  شهگراب  رازم و 

تشادن لاس  راهچ  زا  شیب  هک  ماش  مزب  هب 

تساخرب ناهگان  هیواعم  روپ  هیلع 

زونه هک  نانچ  نآ  دیشورخ  دعر  ناسب 

تساوسر نامز  ره  رود و  ره  هب  هّیما  ینب 

لابم شیوخ  موق  هب  ادیزی  هک  بل  دوشگ 

تساطخز ناش  لصا  تسا و  مارحز  ناش  لسن  هک 

یسک يأر  لوسر  لآ  نتشک  هب  دهد 

تسانز لسن  دوبن و ز  ردپ  تشپ  وا ز  هک 

شود هب  لیب  هتفرگ  تیعر  ناسب  یهگ 

تسامنهار قلخ  هب  تیاده  رون  هب  یهگ 

مینک دنلب  رس  كالفا  هب  هک  دوب  اور 

تسام مجنپ  ماما  دمحم  میهد  ادن 

هدنمرش هدنام  وفع  زا  شنمشد  زونه 

تسالو لها  شخب  حور  ششوخ  قلُخ  زونه 

شرع هناش  هب  دوب  شسرد  یسرک  زونه 

تسامس جوا  هب  ششناد  هعشعش  زونه 
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دوب هناور  وا  لابند  هب  ملع  زونه 

تسایند شمّلعت  سرد و  لئاس  زونه 

زیزُع زیزع و  هصق  همزمز  زونه 

تسابیز شندینش  یهلا  ّیلو  نآ  زا 

تسا نآرق  ادخ و  زا  ادج  تساوگ  ادخ 

تسادج تیب  لها  شریسم ز  هک  یسک  نآ  ره 

تسوا رگید  عیقب  هعیش  لد  هنیدم 

تسادخ شرع  هشیمه  نمؤم ، لد  تهج  نآ  زا 

يا
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یلع نبا  دمحم  ای  يدُه  غارچ  تخر 

یلع نبا  دمحم  ای  ادخ ، ّیلو  نیمجنپ 

یلع نبا  دمحم  ای  ادهشلادیس ، لجن 

یلع نبا  دمحم  ای  ادف ، هب  تملاع  ناج 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

تمد ناج ز  تایح  يا  تنخس ، لد  راهب  يا 

تمرک لئاس  هلمج  کلم ، روح و  سنا و  ّنج و 

تمرح مه  عیقب و  مه  تسام ، لد  هنیدم  رد 

یلع نبا  دمحم  ای  ادن ، میهد  ادص  کی 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

يا همه  لد  هبعک  الو ، لها  عمج  عمش 

يا همطاف  مشچ  رون  یبن و  نت  هراپ 

يا همزمز  وت  مبل  رب  ادخ ، غورف  ملد  رد 

یلع نبا  دمحم  ای  ادج ، وت  زا  ددرگن  لد 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

رگد ياعد  مبل  رب  دوبن ، وت  ياعد  زج 

رگد يالو  ملد  رد  دوبن ، وت  يالو  زج 

رگد ياج  هب  مور  ات  دوخ ، رد  زا  ینارب  رگ 

یلع نبا  دمحم  ای  ادبا ، مور  یمن  نم 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 
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نم تدارا  نم  قشع  نم ، تدابع  وت  رهم 

نم تداهش  امش  اب  نم ، تدالو  امش  اب 

نم تداع  تساعد  مه  وت ، تداع  تساطع  مه 

یلع نبا  دمحم  ای  ادگ ، هب  یتیانع  نک 

یلع نبا  دمحم  ای  یلع ، نبا  دمحم  ای 

----------
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تبیصم

تفرگ هنامز  مغ  ریت  نامک  هب  فرط  ره  ز 

( تبیصم  ) تفرگ هنامز  مغ  ریت  نامک  هب  فرط  ره  ز 

تفرگ هناشن  نوخ ، دوب  یسب  هک  ارم  لد 

دناشن هناخب  اهلاس  یلع  شیوخ  ّدج  وچ 

تفرگ هناد  هناد  کشا  بش  همه  ما  هدید  ز 

دایز دوب  هتفرن  ارهز  هناخ  زونه 

تفرگ هنابز  نم  راوید  ورد  زا  شتآ  هک 

دروآ موجه  ما  هناشاک  هب  رفک  هاپس 

تفرگ هنابش  هلان  همزمزب و  ارم 

ار هتخوس  غرم  داّیص ، همطاف  غاب  ز 

تفرگ هنایشآ  جنک  رد  دمآ و  بش  لد 

ارم درب  هدایپ  ياپ  هنهرب و  رس 

تفرگ هناهب  اهراب  نم  ّتیذا  یپ 

مندب رد  دوب  هار  یگتسخ  زونه 

تفرگ هنایم  نآ  رد  ملتق  هب  غیت  مصخ  هک 

داد متاجن  افج  رهز  هک  رکش  رازه 

تفرگ هنامز  مدرم  زا  مغ  جومب  ارم 

لوسر لآ  تفرگ  تلاسر  رجا  بوخ  هچ 

تفرگ هنایزات  هب  هگ  افج  رهزب  هگ  هک 
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« مثیم  » ام يرکون ز  تمس  ات  تفرگ 

تفرگ هنادواج  ردق  يرورس و  ماقم و 

----------

مولع مامت  ةدنفاکش  دوب  هک  یسک 

( تبیصم ) مولع مامت  ةدنفاکش  دوب  هک  یسک 

مومسم دش  هنیک  رهز  زا  هک  فیح  رازه 

هللا لوسر  ایا  تمالس  داب  وت  رس 

مولظم یلو  دش  هتشک  وت  مجنپ  یِّصو 

دنتسخ شترضح  بلق  نابز  مخز  هب  یهگ 

موجه درب  مصخ  هنیک  زا  شا  هناخ  هب  یهگ 

شیوخ ةدید  جنر  ءابآ  ردام و  ناسب 

مورحم دوخ  قوقح  ّقحز و  دوب  هشیمه 

دنگوسوا نادناخ  یلع و  تبرغ  هب 

مومغم یلد  اب  تفر  ناهجز  ام  ماما 

كاخب شا  یمولظم  ۀّصق  هرامه 
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عیقب

مولعم ام  يارب  شربق  تبرغز  دوب 

وا لد  رد  دوب  هک  یناهن  ياهدردز 

مّویق قلاخ  ریغ  ربخ  تشادن  یسک 

تشذگ هّصغ  جنر و  درد و  اب  همه  وا  تایح 

موسرم یفطصم  دالوا  هب  ملظ  دوب  هک 

شیاه مغ  فصو  هب  ار  نابز  تسا  تقاط  هن 

موقرم دنک  ات  هم  ار  ملق  تسا  تردق  هن 

( مثیم  ) نخس نیا  مالسا ، تّما  هب  وگب 

مولع تشگ  میتی  رقاب  ترضح  گرم  هب 

( مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما 

تدالو

وت مد  زا  تقادص  حور  يا 

( تدالو ) وت مد  زا  تقادص  حور  يا 

وت می  زا  ملع  رهوگ  يا 

قداص مان  تسا  وت  هدنبیز ي 

قداص ماما  ییوت  هک  قحلا 

ملع تدارا  تنخس  ره  رب 

ملع تدالو  تسفن  ره  رد 

دمرس یلو  يا  وت  دالیم 
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دمحم تدالو  زور  دش 

لوالا عیبر  مهدفه  رد 

لوحم نیمز  رب  وت  رون  دش 

یملع ماما  لزا  حبص  زا 

یملع مامت  دبا  ماش  ات 

تماق تسار  وت  مدز  شناد 

تمایق ات  مولع  داتسا 

هتفرگ وخ  وت  مد  هب  نآرق 

هتفرگ وربآ  وت  نامیا ز 

تمایق ات  هدنز  وت  قطن  اب 

تماما توبن و  دیحوت و 

نآرق نابز  تنهد  رد  يا 

نآرق ناج  وت  ناج  همه  نآرق 

قیاقش ناتسوب  هب  وچ  دیور 

قیاقح رد  تبل  لعل  زا 

تسام بل  رب  هرامه  وت  فصو 

تسام بتکم  وت  شور  هار و 

وت اب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4699 

http://www.ghaemiyeh.com


تسام هنیدم ي  اج  همه 

تسام هنیس ي  شقن  وت  تفگ  نیا 

شتالص کبس  درمش  هکره 

شتاجن هر  دوبن  ادرف 

ام تعاط  طخ  تسا ز  رود 

ام تعافش  دسرن  وا  رب 

ییایربک ملع  نزخم  وت 

ییایبن الا  متخ  ثراو  وت 

تسا دنخشون  وت  سفن  ار  قح 

تسا دنمزاین  تمد  هب  نآرق 

هتفس مالک  رد  هک  نآرق 

هتفگ شیوخ  فرح  وت  قطن  اب 

درآ لیئربج  هک  هیآ  ره 

درادن نابز  امش  قطن  یب 

دیهار غارچ  امش  هار و  وا 

دیهاوگ ار  هتفگ  هتفگان و 

یناج ملع  كاپ  نت  رب  وت 

ینابا لضفم و  داتسا 

تمایپ قح  رون  هگشناد 

تماشه هرارز و  وچ  اهدص 
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تریصب نایناهج  دنراد 

تریصب وب  قاط و  نمؤم  زا 

وت تیاده  میگدنز  يا 

وت تیالو  نم  لد  نید و 

نم هدیقع ي  همه  وت  رهم 

نم هدیا ي  مارم و  وت  یشم 

دنتشرس ارم  لگ  هک  يزور 

دنتشون یطخ  ملد  حول  رب 

دیناوخب ار  هتشون  طخ  نیا 

دینادب همه  میرفعج  نم 

متیب لها  يا ز  هتخابلد 

متیمک يدبع و  هر  كاخ 

مماما هدزاود  دایرف 

ممالک یلد  ره  هب  تسا  رون 

مدرک گنج  حالس  ود  نیا  اب 

مثیم ياپ  كاخ  هب  هک  دشاب 
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مثیم يادف  دوشب  مثیم 

----------

امغی هب  هدرب  لد  هک  تسا  عیبر  هام  نیا 

( تدالو  ) امغی هب  هدرب  لد  هک  تسا  عیبر  هام  نیا 

الجت هداد  ناجب  تسا و  لاصو  رهم  ای 

فسوی هرهچ  زا  رت  هدنشخر  همه  شزور 

اخیلز فلز  زا  رت  رّطعم  شاهبش 

میرم همغن  اضف  جاوما  رد  هدیچیپ 

یسیع زجعم  ناهج  سافنا  هدیشوج ز 

روط رجش  رد  اه  هقر  اب  مرگن  اج  ره 

یسوم بل  زا  اه  همزمز  مونش  وس  ره 

نشلگ نماد  زا  دیآ  میسن  زان  اب 

ایندب هدیچیپ  هک  تسا  تشهب  يوب  ای 

� دمحا لد  یئوگ  مّرخ ، مد  همه  یتیگ 

� ارهز هدید  نوچ  نشور  اج  همه  ملاع 

دوسا ضیبا و  ره  یگنرکی ، لفحم  رد 

ارمح رفص و  اره  یئاتکی ، تیار  اب 

كاخ هرکدرِگب  تاومس  هدیدرگ 

ارضخ دبنگ  رب  ولهپ  دنز  كاخ  ای 

هنیدم كاخ  رب  درآ  زامن  دیشروخ 
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اهاط هم  دمآ  رگ  هولج  نآ  رد  هک  اریز 

شناد هدنفاکش  بلص  زا  هتشاذگب 

اپ ناهج  هب  یتیگ  ود  دیتاسا  داتسا 

مظعم هللا  یلو  مسّجم  دیحوت 

احطب دیس  فلخ  ترتع  هیامرس 

قداص ترضح  یلزا  لامج  قادصم 

اتکی تجح  لمع  يوزارت  نازیم 

� دمحم راسخر  هنیئآ  رس  هب  ات  اپ 

یلاعت هللا  رهظم  مدق  هب  ات  رس 

تسد فک  موم  نوچ  شتسد  رد  همه  یتسه 

اپ فک  كاخ  نوچ  شیاپ  رب  همه  ملاع 

ناتسلگ دیدرگ  میهاربا  رب  هک  يران 

امالس ًادرب و  دمآ  يو  هعیش  رب 

لعشم لعشم  هتفات  شخر  تیآ ز 

ایرد ایرد  هتخیر  شبل  شناد ز 

طخ رد 
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ملاع همه  هر  کی  شیالوت 

یبقع هچراپ  کی  شیاّلجت  جوم  رد 

هرامه هزرل  نایعدم  نت  هب  دتفا 

ار دوخ  بل  دیاشگب  زا  ماشه  هظحل  کی 

تسین یجع  ار  ینت  هدنز  دنک  هک  یسیع 

ءایحا هدش  وا  سفن  زک  ناج  هدرم  هک  سب 

مأوت هدش  دمحم  دالیم  هلیل  اب 

ام مشش  ماما  نویامه  دالیم 

بّکرم لهج  زا  اهناسنا  یجنم  وا 

ارآ لد  قطن  اب  اهناج  نک  هدنز  نیا 

دیحوت تیار  اج  همه  رد  وا  هتشارفا 

اوقت لعشم  ناگمه  رب  نیا  هتخورفا 

سّدقت یلاعت و  هللا  رهظم  وا 

یلاعت سّدقت و  هللا  رِهظُم  نیا 

يراج هدش  یهلا  ضیف  وا  بتکم  زا 

ارجا هدش  تلاسر  رما  نیا  قطنم  اب 

مدآ يداه  نیا  دش و  ملاع  یجنم  وا 

یمظع تیآ  نیا  دمآ و  میظع  قلخ  وا 

فحصم همه  شتاملک  ایوگ  بل  اب  وا 

ایوگ فحصم  مدقب  ات  رس  هدمآ  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4704 

http://www.ghaemiyeh.com


رّونم هتشگ  ناج  روشک  وا  تعلط  زا 

یفصم هتشگ  لد  هناخ  نیا ، وترپ  رد 

----------

تسا كرابم  ایند  تعسو  هب  ادخ  نشج 

( تدالو ) تسا كرابم  ایند  تعسو  هب  ادخ  نشج 

تسا كرابم  اهاط »  » رگید دیع  رارکت 

، میظع ربمغیپ  تدالو  ۀلیل  رد 

تسا كرابم  اوقت  شناد و  ملع و  دالیم 

؛ تسادخ ۀنییآ  هک  مولعلارقاب »  » رب

تسا كرابم  یلاعت  ِّیح  يور  رادید 

، ادخ تّجح  نیمشش  ِتدالو  ِدیع 

تسا كرابم  ارهز  ردیح و  هب  دمحا و  رب 

ایربک فطل  زا  يرفعج  تسام  نییآ 

تسا كرابم  ام  رب  هک  تسام  دیع  دیع  نیا 

ترتع هانپ  رد  ام 
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میدمحا نآرق و  و 

میدّمحم لآ  قداص  ياول  ریز 

****

ملع ماما  یهلا  مولعلارقاب ! ای 

ملع مامت  بشما  وت  تسد  يور  دیبات 

تسا دّمحم  لآ  قداص  هک  رسپ  نیا  رب 

ملع ِمالس  تمایق ، زور  دادماب  ات 

؛ دوش یم  زاب  نخس  هب  وا  نابز  یتقو 

ملع مان  تاوامس ، جوا  هب  دشک  یم  رپ 

؛ دورد شَینارون  سدقم  نیس ، رب 

ملع ِمارحلا  تیب  هدمآ  هک  يا  هنیس  نآ 

لامک رهوگ  شبل  قیقع  زا  دشوج  یم 

ملع مالک  شناهد  جرد  هب  دوش  یم  رد 

****

وا يابرلد  نخس  زا  هدنز  دیحوت 

وا يازف  ناج  بل  دنمزاین  نآرق ،

« اوحلفت  » ياوآ دهد  رس  لوسر  ییوگ 

وا يادص  ربنم ، شوگ ز  هب  دسر  یتقو 

، سولج دنک  شسرد  یسرک  ياپ  هب  سک  ره 

وا ياج  تسا ، نیما  لییربج  لاب  رب 
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؛ هن سنا  نج و  هن ، هکئالم  هن ، لیربج 

وا يانث  دّمحم  لآ  دننک  دیاب 

یمتفگ دَوب  ادخ  نأش  هب  يرعاش  رگ 

وا يارب  دیوگب  هدیصق  ادخ  دیاب 

تسایربک ِیحو  ملق  اب  حول ، هب  شحدم 

تس « یتا له   » ریهطت و رثوک و  رون و  ناقرف و 

****

وت رون  يایرد  ۀنشت  لییربج ، يا 

وت روضح  رد  کلم  لیخ  دندز  وناز 

، باتفآ رد  تنیشن  هیاس  حیسم  اهدص 

وت روط  هب  هنهرب  ياپ  میلک ، اهدص 

، تسا تمکح  اوقت و  شناد و  نخس ز  اج  ره 

وت روهظ  ار  ناگمه  دوش  یم  ساسحا 

وت ریسم  رد  دنک  ریس  هشیمه  شناد 

وت روش  هب  دزاون  روش  هرامه  نافرع 

، لیلخ نارمع ، ِیسوم  حیسم ، یسیع 
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حون

وت روهط  ماج  رون ز  بارش  هدروخ 

میا هدیدن  ار  تا  هبترم  ردق و  دنچ  ره 

میا هدینش  تیاور  وت  زا  همئا ، زا  شیب 

ییوت ربتعم  ِدنس  ار  لامک  لضف و 

ییوت رمث  ار  الب  برک و  مایق  لخن 

باتفآ شش  ِرهپس  يرُد و  شش  يایرد 

ییوت رهگ  ار  فرش  لضف و  ِرحب  جنپ  ای 

؛ همه ام  ناماما  دنربکا  ِقیدص 

ییوت رتروهشم  همه  زا  قدص ، هب  اما 

وت طارص : رشح و  وت ، باسح : وت و  نازیم :

ییوت رگداد  ییوت ، عیفش  ییوت ، یضاق 

تسا تدابع  ِكاپ  ِنت  رد  حور  وت ، رهم 

ییوت رحس  ار  ادخ  ياهراد  هدنز  بش 

همه رب  تسا  مامت  ماقم ، نیا  رد  تّجح 

همه رب  تسا  مارح  زامن ، وت  رهم  یب 

****

يربمیپ مولع  مامت  ثراو  وت 

يربکا ِهللا  یلو  یقطان ، ِنآرق 

، یحو نابز  اب  ار  وت  فصو  هتفگ  هک  قح  زج 
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يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زا 

مولعلارقاب قح ، تّجح  ِتسد  يور  رب 

يرگید ناقرف  یتسا و  قطان  ِنآرق 

نیدباعلا نیز  ینک ، زاب  زامناج  رگ 

يردیح تسد ، يرب  راقفلاوذ  يوس  رو 

يا همئا  ِمامت  وت  هن ، ماما  کی  وت 

يرظنم دنوادخ  لامج  هدراچ  وت 

یلو هدراچ  ِفنک  رد  هک  ادخ  رکش 

یلبنح هن  متسا ، یعفاش  هن  یکلام  هن 

****

اهراهن لیل و  وت  مزع  دنمک  رد  يا 

اهراهب تیالو ، لصف  راچ  هب  يداد 

اهراب تاه ، بل  هب  هسوب  تسا  هدز  نآرق 

اهرابتعا تسفن ، اب  ملع  هب  يداد 

اهرارق یب  لد  رارق  تشوخ ، مان 

ره
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؛ تسا یگریت  وت  ملع  وترپ  تسین  هک  اج 

اهراگزور همه  ِمشچ  تسوت  نشور ز 

طاسب رد  تسین  شَاوت  يوب  گنر و  هک  لگ  نآ 

اهراخ ِرود  دروخ  بآ  هکنیا  زا  فیح  دص 

دنک یم  زان  لگ  هب  تسوت ، راخ  هک  مثیم » »

دنک یم  زاب  امش  حدم  هب  نابز  اهنت 

----------

دینیبب دیحوت  ۀنییآ  ود  دیزیخ 

( تدالو ) دینیبب دیحوت  ۀنییآ  ود  دیزیخ 

دینیبب دیشروخ  ود  حبص ، کی  قرشم  رد 

دینیبب دیشخرد ، راونالا  علطم  ود 

دینیبب دیع  رگد  راب  یبن  دیع  رد 

هدوبر قلخ  زا  لد  زاب  يرگد  دیع 

هدوشگ مشچ  ناهج  هب  قداص  ترضح  نوچ 

رگید رد  تمحر  دندوشگ ز  زورما 

رگید رظنمادخ  ِنسُح  نایع  دیدرگ 

رگید ردیح  نورب  تشگ  مرح  ِفوج  زا 

؟ رگید روآ  مایپ  دالیم  هدمآ  ای 

دینیبب تسا  هعیش  رتسگ  ناهج  دیع  نیا 

دینیبب تسا  هعیش  ربهر  مشش  دالیم 
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هنیدم ماب  رب  هتفات  ادخ  راونا 

هنیدم مادنا  رب  تسا  رون  نهاریپ 

هنیدم مان  الو  لها  زا  درب  یم  لد 

هنیدم ماغیپ  همه  شوگ  هب  هدیچیپ 

تماما حور  نت  هب  تسا  هدیمد  زورماک 

تماما حون  ناهج  هب  دمآ  هک  کیربت 

تسا لیلج  دنوادخ  يور  ۀنیآ  نیا 

تسا لیلد  رون ، طخ  هب  ار  ناگدشمگ  نیا 

تسا لیلس  هزیکاپ  همطاف  یلع و  رب  نیا 

تسا لیلخ  اسوم و  مدآ و  ربهار  نیا 

تسا ناهج  دیتاسا  داتسا  دبا  ات  نیا 

تسا ناهن  تسا ، ناهن  تسا ، نایع  هکنآ  اب 

وا مدق  كاخ  هب  هدجس  دَربب  شناد 

وا مد  احیسم ز  ضیف  هدش  لیمکت 

يایرد
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وا مرک  زا  یمن  هدوب  مرک 

وا ملع  لظ  هب  ملع  دَوب  هتسویپ 

هراتس تسوا  ِفرش  ِرهپس  ماب  رب 

هرارز نایح و  رباج  ناهج  رمع  ات 

شمیسن ياحیسم  تساحیسم  سافنا 

شمیرح روط  رد  هدش  وگ  ینرا »  » یسوم

شمیکح دنوادخ  رارسا  نزخم  لد 

شمیظع ضیف  ناگمه  رب  دسر  رشح  ات 

شقاور تسا  یهلا  يالجت  راوید 

شقاط نمؤم  ناگمه  نایم  تسا  قاط 

شنابز تسا  هدیرب  ملع  وا  قطنم  یب 

شنایب ز  ناسنالا » مّلع   » لگ هدییور 

شناور گیر  دَوب  ملع  رهگ  مئاد 

شنابا نارمح و  هزمحوبا و  تسا و  ملع 

دنیوا ةدنب  نخس  ناریما  رشح  ات 

دنیوا هدنز  وا  هدنب  تسا  نیمه  هن  اهنت 

شمالکز نشور  هدش  نآرق  هک  تسا  نیا 

شماقم تسا  ماقم  رترب ز  هک  تسا  نیا 

شمایق نوهرم  هدش  شناد  هک  تسا  نیا 

شمالس دنوادخ  تسا  هداد  هک  تسا  نیا 
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نیا تسا  رشبلاریخ  ۀنییآ  مدق  ات  رس 

نیا تسا  رهگ  شش  ِمی  رحب و  شش  هنادرد 

تعیقب ناتسلگ  دنوادخ  کلم  يا 

تعیقب نابایب  راّوز  همه  اه  لد 

تعیقب ناویا  نکاس  لسر ، حاورا 

تعیقب ناماد  هشوگ ز  کی  همه  تنج 

ار امش  تخانشب  هک  هدادلد  رئاز  ره 

ار ادخ  دید  تمرح  ياه  هرجنپ  زا 

لیربج رکیپ  رد  هدمآ  حور  وچ  وت  رهم 

لیربج رپ  تمیرح  راوز  هر  شرف 

لیربج رعشم  وت  تولخ  مرح  بش  ره 

لیربج رس  رب  وت  ۀیاس  لزا  زور  زا 

دنادن دنوادخ  ریغ  ار  وت  فاصوا 

؟ دناوخب هچ  دیوگب ؟ هچ  دیارس ؟ هچ  مثیم 

ارآ ناهج  دیشروخ  ود  دش  نایامن  قرشم  کیز 
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( تدالو ) ارآ ناهج  دیشروخ  ود  دش  نایامن  قرشم  کیز 

ار اه  نامسآ  نت  رب  دندناشوپ  رون  تخر  هک 

قح لامک  يایرد  ود  قح  لامج  تآرم  ود 

اه لفحم  عمج  عمش  ود  قح  لازیال  رون  ود 

یناحبس هللا  رس  ود  ینابر  هللا  هجو  ود 

امیس ادخ  ناسنا  ود  یتاوامس  راسخر  ود 

دمرس قلاخ  نسح  ود  دی  یسوم  ود  مد  یسیع  ود 

العا یکی  یلاع  یکی  دمحا  یکی  قداص  یکی 

یبهذم هدنرآ ي  یکی  بتکم  رگناینب  یکی 

ایوگ ار  رارسا  یکی  لعشم  ار  راونا  یکی 

ملاع رد  دیبات  شخر  راونا  هکم  زا  یکی 

ادیپ شتعلط  باتفآ  هنیدم  رد  دش  یکی 

رشحم ات  تفات  اه  لد  هب  ار  توبن  رون  یکی 

ایحا شمد  زا  درک  ون  ار ز  تیالو  رون  یکی 

هللا لوسر  لاق  قداصلا و  لاق  ياوآ  دسر 

اپ رب  دوب  ملاع  نیا  هک  ات  ملاع  لها  شوگ  هب 

هزیکاپ كاپ و  مسج  ود  رد  یمارگ  ناج  یکی 

اتمه یب  ود  ره  ات  کی  تاذ  وچ  اما  نت  ود 

تقلخ ملاع  ناج  ناج  ناج  تسیک  دمحم 

ایند همه  دزیر  ورف  مه  رد  دنک  يزان  رگ  هک 
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نت رد  ایبنا  لک  كاپ  حور  تسیک  دمحم 

اج کی  ایبنا  وا  یب  دندوب  مدع  رد  یتح  هک 

دیوگ یلع  انالوم  هک  ییالوم  تسیک  دمحم 

الوم ربهر و  نم  رب  هللا  لوسر  دبع و  منم 
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قلاخ اب  تسیز  یم  رتشیپ  اه  نامز  زا  دمحم 

یناد وا  جوا  ات  هر  هدومیپ  ناکم  زا  دمحم 

مدآ ربهر  دمحم  ملاع  روحم  دمحم 

احطب دیس  دمحم  یتسه  یجنم  دمحم 

شحدم رتفد  نآرق  هدوب  وکنآ  تسیکدمحم 

اناد رداق  زا  ریغ  هب  سک  دنادن  ار  شفصو  هک 

زگره یلع  قح و  زج  تخانشن  یسک  ار  دمحم 

ار ردیح  تخانشن  یسک  وا  ادخ و  زج  هک  نانچ 

مزمز زا  بل  میوش  رثوک و  بآ  مریگ ز  وضو 

اشنا نخس  قداص  ترضح  حدم  هب  هگنآ  منک 

رورس مشش  ربهر  مشش  يداه  مشش  الوم  مشش 

ایرد شش  رد  مه  دوب  رهوگ  شش  يایرد  مه  هک 

دزیخ شمد  زا  تحاصف  دزیخ  شبل  زا  تقادص 

اضما ردق  رهم و  اضق  دبع و  کلم  ردق و  کلف 

رفاک همه  شرهم  یب  دندابع  داهز و  یسب 

یمعا وا  رون  یب  همه  فراع  یسب  ملاع  یسب 

وا ریصب  وب  ماشه و  وا  رینم  دیشروخ  ود 

يوقت شناد و  رحب  ود  نامیا  تمکح و  هوک  ود 

رفعج بهذم  یلع و  رهم  یبن  نید  ارم 

یبقع رد  هچ  ایند  رد  هچ  دشاب  هدوب و  لعشم  هس 
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زگره یلع  لآ  رد  زا  ریغ  منز  رگید  رد 

اشاح نادناخ  نیا  هر  زا  ریغ  مور  رگید  هر 

شدالوا رهم  یلع و  رهم  دوب  نم  تشهب 

زا هن  ممیب  دوب  رشحم  زا  هن 
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اورپ دوب  مران 

رکیپ زا  دنزاس  ادج  ار  موضع  وضع  اپارس 

ارهز هیرذ ي  زا  هظحل  کی  ادج  مدرگ  رگا 

ار مثیم  مان  باختنا  مدرک  شیوخ  رب  نآ  زا 

اج رب  اپ  هللاراث  قشع  رد  وا  وچمه  مشاب  هک 

----------

كرابم رشب  هب  كرابم ، کلم  هب  شنیب ، نشج  بش  شناد ، دیع  بش 

( تدالو ) كرابم رشب  هب  كرابم ، کلم  هب  شنیب ، نشج  بش  شناد ، دیع  بش 

كرابم رمق  هب  کیربت ، هراتس  هب  ییانشور ، بش  ییانشآ ، بش 

كرابم رحس  هب  رجف و  عولط  هب  ناج ، تیؤر  بش  ناناج ، لصو  بش 

كرابم رهگ  هب  كرابم ، فدص  هب  یناشفرُد ، بش  یناوخ ، حدم  بش 

كرابم رسپ  هب  كرابم ، ردپ  هب  قیاقح ، ردپ  قداص ، دیع  بش 

مرخ داش و  همه  بلرب ، هدنخ  همه  رس ، رد  روش  همه  فکرب ، هلال  همه 

******

قداص ماما  هب  ردیح ، تاولص  دمحا ، تاولص  رواد ، تاولص 

قداص ماما  هب  رثوک  تاولص  نیسای ، تاولص  اهاط ، تاولص 

قداص ماما  هب  رشحم  تاولص  نازیم ، تاولص  ناوضر ، تاولص 

قداص ماما  هب  رتخا  تاولص  هام و  تاولص  رهم و  تاولص 

قداص ماما  هب  رعشم  تاولص  هبعک ، تاولص  هکم ، تاولص 

مرکا لوسر  نانم ز  يادخ  شدورد ز  اج  همه  شمالس ، مد  همه 
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*******

شناهد بل و  هب  نآرق  هسوب  هدز  شنسحو  لالج  هب  نودرگ  تام  هدش 

شناهد بل و  دزیر ز  لضف  رُد  شملع ، ضایر  دیور ز  یحو  لگ 

شنابز رس  هب  یتسه  ملع  همه  هنیس  نورد  هب  تقلخ  زار  همه 

شنابا مد  يراج ز  حور  هدش  شماشه ، بل  هب  هسوب  ملع  هدز 

كاخ همه  یتیگ  يامعُز 
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شناتسوب لگ  ملاع  ياملع  شهار ،

مد وا  يانث  مد ز  ره  دنا  هدز  شنیب  لها  همه  شنیرفآ  همه 

****

نآرق لالج  هب  ترتع ، ماقم  هب  مرکا ، لوسر  هب  نانم ، يادخ  هب 

نابرق هب  �ینم ، هب  مزمز  ماقم و  هب  هورم ، هب  افص ، هب  هبعک ، هب  رجح ، هب 

نازیم طارص و  هب  نمؤم ، يازج  هب  رثوکو ، تشهب  هب  رشحمو ، باسح  هب 

نارین تساج  همه  تملظ  تساج  همه  وا  هر  زج  هب  هک  وا ، رد  زج  هب  هک 

ناسحا تسوا  زا  مه  تیانع  وا  زا  مه  تیالو  وا  زا  مه  تیامح ، وا  زا  مه 

مکحم باتک  وچ  مربم ، باطخ  وچ  شمالک ، اج  همه  شمایپ ، اج  همه 

*****

وت ةرارز  هب  وت ، لضفم  هب  دزان  مولع  هک  ملعم  نآ  ییوت 

وتةراتس هب  لسوت  هگن  ار  ناشکهک  هم و  ار  نامسآ  همه 

وتةراظن هب  ددرگ  هلال  لگ و  شتآ  رونت  هب  هلعش  هک  بجع  هن 

وت ةراشا  هب  ناملس  هب  دسرب  ناملسم  دوش  وچ  رفاک  هک  بجع  هن 

وتةرازه وچ  میاهزور  همه  هراودای ، هدش  میاه  هظحل  همه 

ملاع رازه  هب  ییامنهر  وت  هک  میوج  هراچ  وت  ز  میوگ ، زار  وت  هب 

****

يرون مامت  وت  یلضف ، مامت  وت  یملح ، مامت  وت  یملع ، مامت  وت 

يرون مالک  وت  ییحو ، میلک  وت  یناج ، حیسم  وت  یناور ، قح  هب  وت 

يرون مایپ  وت  ناقرف ، نابز  وت  نامیا ، غارچ  وت  ناحبس ، یلو  وت 
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يرون ماما  وت  بتکم ، میعز  وت  بهذم ، سیئر  وت  بر ، یلجت  وت 

وت قح ، تقیقح  وت  قلطم ، یلو  وت 
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يرون ماظن  وت  شنیب ، هاگن 

متاخ یصو  وت  مدآ  یلو  وت  قداص  ماما  وت  قطان  باتک  وت 

*****

يدوبن يرمق  شنیب  ياضف  هب  شناد ، رهپس  هب  يدوبن  رگا  وت 

يدوبن يرثا  نامیا  راهب  ز  نآرق ، ضایر  هب  يدوبن  رگا  وت 

يدوبن يرهگ  يدوبن ، یفدص  ار  تفرعم  می  يدوبن  رگا  وت 

يدوبن يرحس  ار  یگریت  بش  ار  نمرها  بش  يدوبن ، رگا  وت 

يدوبن يربخ  تضهن  مایق و  ترتع ز  باتک و  يدوبن ز  رگا  وت 

مدقم اج  همه  يدوب  ملع  وت ز  �يربم  مد  همه  يدوب  لهج  وت ز 

****

ترینم خر  دمآ ز  یلجتم  تیالو ، رهگ  تیاده ، رمق 

تریسا املع  تعیطم ، احلص  تریقف ، افرع  تیادگ ، امعز 

تریصبوبا هب  رباج  نابا و  هب  نارمح  ماشه و  هب  هدرپسرس  همه 

تریقح همه  هک  ناگرزب  اسب  هچ  تسوبکاخ ، هدش  نیطالس  اسب  هچ 

تریجا کلف  هب  برق  کلم  تدرون  هر  هدش  رودم  کلف 

مثیم حدم  رد  قیال  هچ  تهر  هب  قیالخ ، زا  هب  وت  قیاقح ، همه  وت 

----------

تسادخ رورس  هم  نیتسخن  عیبر  هم 

( تدالو ) تسادخ رورس  هم  نیتسخن  عیبر  هم 

تسالو لها  طاشن  هام  يّربت و  هم 
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كالول هجاوخ ي  دالیم  كرابم  هم 

تسارهز هلالس ي  مجنپ  تدالو  هم 

یلگ مولعلا  رقاب  مرا  رد  هتفکش 

تسالعالا هّنج  کشر  شسفن  زا  ملاع  هک 

يداز يرتخا  دییوگب  هورَف  ّما  هب 

تسادیپان باتفآ ، يّالجت و  رد  هک 

يدیشروخ عیبر ، هام  هدفه  دیمد 

تسارآ ار ، دوجو  دمحا  تدالو  نوچ  هک 

ماما قدص  هب  ار  قیّدص  فسوی  رازه 

هدید ي رازه 
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تسایض غورف و  ار  بوقعی 

شوهدم وا  روط  هب  نارمع  یسوم  رازه 

تسایحا وا  ضیف  هب  میرم  یسیع  رازه 

وا شناد  شیپ  هب  برغم  قرشم و  مولع 

تسایرد تعسو  هب  ناهنپ  هک  تسیا  هرطق  وچ 

ملاع اهرازه  شسرد  یسرک  ياپ  هب 

تسالاو ناشماقم  دنملع و  نانچمه  هک 

يراج ناشیازف  ناج  بلز  ۀلک  مولع 

تساعد رکذ  هب  یکی  ثیدح و  نحل  هب  یکی 

هزمحوبا یکی  یفعُج  رباج  وچ  یکی 

تساپ اترس  لامک  هوک  هک  هرارُز  یکی 

تسا یکی  قاط  تفه  هب  شقاط  نمؤم  زونه 

تساشگ هرهچ  ملعز  ناّیح  رباج  زونه 

جاتحم وا  ملع  هب  اپورا  هدنام  زونه 

تساقیرفا ایسآ و  شا  هتفیش  زونه 

تسین لباق  رثن  مظن و  رهگ  وا  فصو  هب 

تساسر هچ  ره  مالک  شحدم  هب  تساسران  هک 

قح تیآ  لامج  لامج و  غارچ  شخر 

تساقب بآ  مالک  مالک و  تایح  شمد 

تسوا شناد  لامک  افص و  قدص و  ثیدح 
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تسابص داب  شخب  حور  سفن  رد  هچنآ  ره 

قلخ همه  وا  ثیدح  کی  نتفای  يارب 

تساور دننک  ناهج  مامت  ریس ، هک  رگا 

لد ِلفحم  غارچ  شزورف  هنیس  مایپ 

تساود حور  درد  هب  شیازف  حور  مالک 

دوهش بیغ و  باتفآ  لامک ، رهپس  هم 

تسامس ضرا و  رایرهش  رشب  ّنج و  ماما 

وا شناد  غارچ  یب  مسق  ملع  ّلک  هب 

تساطخ هفینح  وبا  هار  وچ  قلخ  ریسم 

يوبن تثعب  وچمه  وا  بتکم  عورش 

تسادهّشلا دّیس  نوخ  وا  یملع  مایق 

تسا و ملع  هنشت ي  دوجو ،
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تسا ملع  ات  ملع 

تسام قداص  ماما  قطن  هنشت ي  هرامه 

شسیردت باتک  نوتُمز  يا  هصالخ 

تساوقت تمکح و  ملع و  بدا و  عضاوت و 

ملاب یم  تسا  يرفعج  نم  بهذم  هک  نیا  زا 

تساجنیا ام  رادتقا  فرش و  تلیضف و 

دراد یمّلعم  هشیمه  هعیش  سالک 

تساخرب وا  سرد  ِّیسرکز  ملع  رون  هک 

ینخس دور  یم  دیحوتز  هک  اجک  ره  هب 

تسایوگ شلّضفم  ماشه و  هکنآ  ییوگ  وت 

ام قداص  ماما  زا  ادج  تشگ  هکنآ  ره 

تسادج تیب  لها  نآرقز و  تساوگ  ادخ 

لامک باب  رازه  وا  هثحابم ي  کی  هب 

تس يده  غارچ  دص  ود  وا  هبتاکم ي  کی  هب 

مییوگ یم  زاب  میتفگ و  هبترم  رازه 

تسادج هفینحوبا  ّطخز  هعیش  ّطخ  هک 

قداص ترضح  فاصوا  و  مثیم »  » نابز

تساه تیانع  همه  قوف  هک  تسا  یتیانع 

----------

حدم
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قیالخ ۀلبق  وت  يور  يا 

( حدم ) قیالخ ۀلبق  وت  يور  يا 

قیاقحلا فشاک  ترضح  ای 

تتسب ياپ  مولع ، ناکرا 

تتسد هب  کلف  هن  ۀتشررس 

یناعم فراعم و  يایرد 

ینامسآ باتک  داتسا 

تدنخشون لعلز  هدنز  نید 

تدنمزاین اج ، همه  نآرق 

داد ءاقترا  ملع  هب  وت  قطن 

داد اقب  البرک  تضهن  رب 

وت بهذم  تاجن ، حاتفم 

وت بتکم  نیهر  مالسا ،

تریصب تقیرط و  نافرع و 

تریصب وبا  ۀتخابلد 

وت ةراشا  نامز  هب  مکاح 

وت ةرارز  ناهج  داتسا 

تسرد يادن  کلم  ياوآ 

تسرد ياپ  هب  لسر  حاورا 

دمحا تانئاک  ۀجاوخ  رج 
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هللا یلص   ) دّمحم یفطصم  مساقلاوب و 
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( هلآ هیلع و 

وت یمّدقم  ییبن  ره  زا 

وت یمّدقم  لسرز  یّتح 

شتآ رونت  رد  وت  نوراه 

شتآ رونز  دنک  زبس  لگ 

وت ةدرم  دوجو ، شخب  ناج 

وت ةدروخ  تسکش  روصنم ،

تعیطم ءایلوا  ةرمز  مه 

تعیقب ءایبنا  ۀبعک  مه 

قاط نمؤم  ثحب  لفحم  رد 

قاط یقفانم  ره  تقاط  دش 

تساوت ۀیآ  قاط  نمؤم  نیا 

تساوت ۀیاپ  دنلب  درگاش 

رگید ماما  یئوت  وچ  دیاب 

رگید ماشه  ناهج  هب  دیآک 

یناوجون نس  هب  هک  واک  نآ 

ینابم یناعم و  ریپ  دش 

نایامن دوب  وت  بتکم  زا 

ناّیح نبرباج  وچ  داتسا 

تس یمیش  باتک  رکتبم  وا 
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تس یمیش  باب  تایح  گرم و  رد 

تنایب سدقم  لوصحم 

تنابا لّضفم و  نارمح و 

شناد يامن  ناهج  ماج  هس 

شناد يادخ  ادخ ، دبع  هس 

مراد وت  بتکمز  رون  نم 

مراک هچ  نآ  نیا و  بهذم  اب 

وت یئوت  ما  هنارت  غرم و  نم 

وت یئوت  ما  هناد  لگ و  وبآ 

دنناوخب مرتفد  هب  راذگب 

دننادب همه  میرفعج  نم 

دنتسکش تتمرح  هک  سوسفا 

دنتسخ هنیکز  تلد  هتسویپ 

هتسخ لاح  هب  نورب  هناخ  زا 

هتسب تسد  ود  ارت  دندرب 

يدینش دوخ  مصخز  مانشد 

يدیود شبکرم  یپ  رد  بش 

بش نآ  هنهرب  رس  اپ و  اب 

بل رب  دیسر  ملاز  تناج 

ارمح رصق  هب  ار  وت  دندرب 
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ارهز بلق  دلخ ، هب  دیزرل 

ریقحت دومن  ار  وت  روصنم 

ریشمش دیشک  وت  نتشک  رب 
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شهاگن دنک  یبن  دید  نوچ 

شهایس لد  نت و  دیزرل 

دنتشک رهق  هب  ار  وت  هک  ادرد 

دنتشک رهز  رارش  هب  رخآ 

تغارچ یب  ربق  هب  دنگوس 

تغاد تسام ، بلق  هب  هتسویپ 

تسام ۀنیدم  وت  مغ  مزب 

تسام ۀنیس  هشیمه  وت  ربق 

( مثیم  ) تسه وت  یتسود  يا 

( مثیم  ) تسد ریگب  وت  ادرف 

----------

ناقداص زا  مالس  رشحم  فص  ات  تقدص  هب  يا 

( حدم ) ناقداص زا  مالس  رشحم  فص  ات  تقدص  هب  يا 

ناقداص مالک  رد  تمالک  هدیشخرد  يو 

ناقداص مان  ردص  رد  نایع  تیابیز  مان 

ناقداص ماما  مه  یتسا  قداص  ماما  مه 

رترونرپ نامز  یط  اب  وت  ملع  بتکم 

رتروهشم ناقداص  مامت  زا  تقادص  رد 

****

تبل لعل  رب  دندرک  لگ  ملع ، ياه  هسوب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4732 

http://www.ghaemiyeh.com


تبت بات و  ۀظحل  رد  دوخ  هب  دچیپ  نامسآ 

تبرای برای  ياوآ  اعد  زا  لد  درب  یم 

تبش کشا  لصاح  تمحر  دودحمان  رحب 

دنک ینابرد  لیربج ، ار  وت  سرد  یسرک 

دنک یناوخانث  دیاب  ار  وت  رقاب  ترضح 

****

تسامش لاب  رپ و  ریز  شتعسو  اب  نامسآ 

تسامش لالجا  توهبم  ناهج  دیلالجلاوذ و 

تسامش لاس  اه  لاس  امش و  زور  اهزور 

تسامش لابند  هب  ددرگ  ورشیپ  هچره  ملع ،

تسادتبا نسح  تآرم  ناتیابیز  تعلط 

تسادخ رون  زا  هولج  کی  ناشفرح  زا  مالک  ره 

****

وت نادنخ  بل  لعل  زا  يراج  احیسم  يا 

وت نادرگاش  هار  كاخ  رهد ، ناملاع 

وت نارمح  ةرهچ  شناد  لضف و  باتفآ 

وت نایح  رباج  راگدای  یمیش  ملع 

دهد یم  تریس  نسح  ملاع  هب  تقاط  نمؤم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4733 

http://www.ghaemiyeh.com


دهد یم  تریصب  رون  ار  قلخ  تریصبوب 

****

دش مار  تمالک  ياپ  لزا  زور  زا  شناد 

دش مادعا  تشناد  ملع و  رون  اب  یگریت 

دش مالعا  نامسآ  رب  تمد  زا  دعاس  یحو 

دش ماش  تماشه  قطن  زا  تملظ  لها  حبص 

رون مشچ  نشور  دیدرگ  تا  هزمحوب  خر  رب 

رونت رد  دش  لگ  غاب  شتآ  وت  نوراه  رهب 

****

يربمغیپ مدق  ات  رس  دوخ  وت  رفعج ، وت  مان 

يردیح غارچ  مشچ و  همطاف  راگدای 

يرگید نیسح  مزان ، ار  تیملع  تضهن 

يرورپ « هرارز  » مه يروآ و  « لضفم  » مه

تسوت نادرگاش  يدرف ز  لک  داتسا  یسلجم ،» »

تسوت ناتسب  زا  هلال  کی  یلماع » رح  خیش  »

****

تسوت سیدنت  ۀیاس  رد  تفرعم  باتفآ 

تسوت سیردت  هگشناد  ناهج  لک  تعسو 

تسوت سیدقت  بش  زور و  شنیرفآ  نابز  رب 

تسوت سیسأت  وت و  داینب  دیحوت ، بتکم 
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دنَاوت بوکرس  لالضا ، بتکم  ناشکرس 

دنَاوت بولغم  روهقم و  اهروصنم  دبا  ات 

****

وت راّوز  یب  نحص  رانک  رد  ملاع  ود  يا 

وت راوید  ۀیاس  هانپ  رد  شنیرفآ 

وت راثآ  رد  هللاراث  نوخ  مایپ  يا 

وت رازآ  رد  دندیشوک  هچره  ناتسرپ  بش 

رتشیب نایغط  دندرک  امش  قح  رد  هچره 

رتشیب ناونع  تفای  تلالج  ردق و  تزع و 

****

تا هناورپ  همه  ملاع  لد  عمش و  دوخ  وت  يا 

تا هناش  يور  هب  ملاع  مغ  هوک  اه  لاس 

تا هناخ  نایم  رد  نمشد  تخیر  نشور  زور 

تا هناشاک  زا  تفر  الاب  دود  ردام  لثم 

هایس ماش  لد  رد  هتسب  تسد  تمرج  هچ  اب 
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؟ هاگلتق يوس  درب  هدایپ  ياپ  اب  مصخ 

****

افج زا  هدایپ  ياپ  نت ، فعض  يریپ ، نس 

اعد لاح  نت ، فعض  هنهربرس ، ارمح ، رصق 

اپ يور  يداتسیا  تعاس  هس  تلاح  نینچ  اب 

ادخ زا  هن  لسر ، متخ  زا  هن  وت ، زا  ایح  هن 

دوب ریس  یناگدنز  نیا  زا  رگید  تناج  هچرگ 

؟ دوب ریشمش  ناهج ! ناج  يا  وت  راوازس  یک 

****

؟ دش باب  ربمیپ  لآ  رب  ملظ  یمرج  هچ  اب 

؟ دش بآ  لتاق  رهز  زا  ترکیپ  یمرج  هچ  اب 

؟ دش باتهم  نوچ  درز  تیور  هام  یمرج  هچ  اب 

؟ دش بات  ناوت و  نوریب  تنت  زا  یمرج  هچ  اب 

؟ بارخ ار  تهاگراب  نمشد  درک  یمرج  هچ  اب 

؟ باتفآ نایم  رد  تربق  هدنام  یمرج  هچ  اب 

****

عیقب يارحص  راّوز  مدش  یم  يزور  شاک 

عیقب يازفا  حور  كاخ  هب  مدرک  یم  هدجس 

عیقب يازفا  مغ  ماش  اب  سنا  مریگب  ات 

عیقب ياهرد  دیدرگ  یم  زاب  بش  کی  شاک 
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عیقب ناماما  ربق  اب  هیاسمه  دوش  ات 

عیقب نابایب  رد  دش  یم  نفد  مثیم »  » شاک

----------

تلامک ناتسبد  لفط  درخ  ریپ  يا 

( حدم ) تلامک ناتسبد  لفط  درخ  ریپ  يا 

تلالج توهبم  همه  ریصب  بابرا 

تلامج ياشامت  هب  یهلا  رادید 

تلالز يایرد  ۀنشت  ناهج  ود  قلخ 

تلاوز هن  نایاپ  هن  تسین  یهللا و  هجو 

راتفگ فیصوت و ز  تسا ز  نوزف  وت  فصو 

****

وت رس  رود  اج  همه  تقادص  هتشگ  يا 

وت رد  كاخ  زا  تفرعم  لگ  هدییور 

وت رحس  ياه  همزمز  رظتنم  بش 

وت رهگ  نوچ  نخس  رسارس  تسا  یحو 

ملاع
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وت رظن  شیپ  هب  تسد  فک  وچ 

راداد رداق  دحا  يادخ  مشچ  يا 

هراتس وت  رود  وت  ذیمالت  هام و  وت 

هرامش نوزفا ز  تا  هنامیکح  راتفگ 

هرازه وت  رب  دوب  هظحل  ره  هن ! ...زور  ره 

هرامه تسا  لامک  شخب  ناور  وت  ملع 

هرارز نارمح و  وت  راونالا  علطم  ود 

راثآ همه  نآ  وت و  نایح  رباج  کی 

****

قافنا دوخ  دوج  دنک  هتسویپ  هک  رهم  نوچ 

قافآ ۀنیس  زا  دشکرب  رس  هک  رون  نوچ 

قاروا رد  داروا و  رد  تسا  نایع  وت  ملع 

قاتشم وت  هب  تیلضف  ملع و  درخ و  لقع و 

قاط اج  همه  تقاط  نمؤم  بدا  ملع و  رد 

ران ررش  زا  نورب  داد  لگ  وت  نوراه 

****

؟ تسا زاین  هچ  العا  تنج  رب  وت  يوک  رد 

؟ تسا زاین  هچ  ارآ  لد  رهم  رب  وت  رون  اب 

؟ تسا زاین  هچ  ایرد  هب  وت  دوج  ةرطق  اب 

؟ تسا زاین  هچ  ایند  تعسو  رب  وت  كاخ  اب 
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؟ تسا زاین  هچ  اپورا  ملع  رب  وت  سرد  اب 

رادرس رس و  شناد  رکشل  رب  وت  دبع  يا 

****

تمایق يالجت  وت  سرد  یسرک  يا 

تمالک رشح ، ات  همه  شوگ  ةزیوآ 

تماج دیحوت ز  رثوک  همه  هدیشون 

تمایپ دنوادخ ، یحو  ادخ  کلم  رد 

تماشه قطن  الب  ریت  ودع  بلق  رب 

رابررش غیت  همه  تسوا  نخس  ییوگ 

****

تسین ادخ  يوس  رگد  هار  امش  هار  زج 

تسین امش  رون  زج  هب  رون  ادخ  کلم  رد 

امش طخ  زج 
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تسین ام  بهذم  امش  یشم 

تسین اطخ  تسا و  تسرد  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا 

تسین ادهش  هاش  تضهن  زا  مک  وت  سرد 

راب دهد  سرد  نیا  زا  هدنیاپ  تضهن  نآ 

دزان وت  هب  نانم  قلاخ  طقف  هن  تقلخ ،

دزان وت  هب  نامیا  دناد  ادخ  هن ، نمؤم 

دزان وت  هب  نافرع  شناد و  بدا و  لضف و 

دزان وت  هب  نآرق  دمحا و  یلع ، ارهز و 

دزان وت  هب  نادیهش  هاش  مسق  هللاو 

رارکت هدش  رگید  تضهن  تنخس  ره  زک 

****

تشک ار  وت  رابررش ، رهز  طقف  هن  اهنت 

تشک ار  وت  رابدص  دمآ و  یمغ  هظحل  ره 

تشک ار  وت  رات  بش  همین  ودع  دادیب 

تشک ار  وت  راوید  رد و  راشف  دای  هگ 

تشک ار  وت  راکمتس  روصنم  همه  زا  شیب 

رازآ وت  ناج  نت و  هب  دش  وا  زا  زور  ره 

****

هدایپ ياپ  تهگلتق  يوس  درب  هگ 

هداشگ وت  روضح  هب  تراسج  هب  بل  هگ 
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هدارا وت  لتق  هب  دادیب ، درک ز  هگ 

هداهن مخز  ترگج  رب  شنخس  ره  اب 

هداتس ياپ  رس  وت  تخت و  يور  رب  وا 

راتخم دمحا  زا  وت و  زا  تفرگن  تمرح 

****

تعیقب رات  بش  عمش  کلف  هام  يا 

تعیقب راوز  هدمآ  لد  هلفاق  دص 

تعیقب راتفرگ  هتشگ  نم  لد  غرم 

تعیقب راثآ  هدش  ناریو  هک  دنچره 

تعیقب رادید  یپ  رد  یبش  هک  دشاب 

راوید هب  هرهچ  دهن  رود  هر  ز  مثیم » »

----------
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همه نابز  رب  وت  يانث  يا 

( حدم ) همه نابز  رب  وت  يانث  يا 

همه ناج  زرح  وت  مالک  يو 

دوجو مامت  رد  وت  لضف  رون 

همه نابز  رب  وت  تعن  ّرُد 

ناهج کلم  باتفآ  تتعلط 

همه ناتسوب  ورس  تتماق 

ام بهذم  ياوشیپ  یئوت  مه 

همه ناما  یتشک  یئوت  مه 

زور بش و  دهد  یم  وت  ملع  رون 

همه ناور  نم و  ناور  رب 

مادم تسوت  نابز  زک  یقداص 

همه نایب  رب  قدص ، نخس 

ادخ وت  تعلط  ياشامت  اب 

همه ناشن  ار  شیوخ  دهدیم 

نآرق ۀیآ  وچمه  وت  حدم 

همه ناهد  رد  شوگ و  ِرُد 

کلم نج و  هاگ  هدجس  وت  يوک 

همه نامسآ  هام  وت  يور 

شخب یناوت  ارم  مناوتان 
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همه ناوت  نم و  ناوت  يا 

لوسر لآ  حون  ارهز و  لجن 

همه نابرهم  ریپ و  ردپ 

یلزی مل  لامج  باتفآ 

یلع نب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نب  رفعج 

مّود دنب 

شناد رکیپ  حور  تمد  يا 

لزا حبص  باتفآز  رت  شیپشناد  رورپ  حور  یسیع 

شناد رس  رب  هدوب  تا  هیاس 

تنارمح ماشه و  ماما و  وت 

شناد ربمیپ  یمارگ  ود 

بدا ولامک  ِرُد  تتاملک 

شناد رهوگ  وت  نانخس 

ملع یسرک  هدنام  دیواج  وت  زا 

شناد ربنم  تساپ  رب  وت  زو 

نامیا زکرم  وت  هاگیاپ 

شناد رگنس  وت  هاگیاج 

وت سدقم  ۀناخرد  زا 

شناد رد  دش  زاب  همه  هب 

قاط نامیا  هب  وت  قاط  نموم 
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شناد رگایمیک  ترباج 

يور
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دوب تسادخ  ادخ  ات  وت 

شناد رّونم  باتفآ 

رشح ات  وت  ثیدح  نایاور 

شناد رگنس  نازاتشیپ 

دیحوت ۀتشر  تسوت  فک  رد 

شناد رسفا  تسوت  رس  رب 

هللا باب  وت  يا  تسا  شقن  وت  رد 

هللا باتک  رد  هتفگ  قح  هچنآ 

مّوس دنب 

رون رس  ات  ياپ  دیشروخ ، وچ  يا 

رود وت  لامج  زا  داب  دب  مشچ 

قیّدص هدراچ  نیب  رد  هک  يا 

روهشم وت  دوجو  قداص  هب  دش 

مشچ نارازه  دوب  ار  یسک  رگ 

روک دشاب  روک  وت  غارچ  یب 

خلم نار  ملع  نامیلس و  وت 

روم تناتسآ  رد  ملاع  قلخ 

تایح تایح ، رد  وت  يالو  اب 

روگ شنیرفآ  وت  دوجو  یب 

لد تریصب  دهد  ار  یملاع 
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رومأم دوش  رگا  تریصب  وب 

دینش وت  سّدقم  نابز  زا 

روط هب  دوب  هدینش  یسوم  هچنآ 

رهوگ ار  رحب  تفه  یئوت  مه 

رون نازورف  شش  دیشروخ  وت  مه 

لیربج تدالو  زا  شیپ  یحو ،

روتسم امش  ۀنیس  رد  هدوب 

رگا تسین  وت  تحدم  قیال 

روثنم رُد  زا  ملاع  دوش  رپ 

فیعض روم  وچ  ینک  تراشا  رگ 

روصنم دوش  یم  وت  لامیاپ 

تسا يوبن  تبالص  ار  تا  هرهچ 

تسا يولع  تعاجش  ار  تیوزاب 

مراهچ دنب 

تسا نارین  مشخ  وت  اب  ینمشد 

تسا نامیا  حوروت  اب  یتسود 

وت شناد  شیپ  قلخ  شناد 

تسا نامع  رانک  رد  يا  هرطق 

تسین شزاین  رگد  اپورا  هب 

تسا ناتسبد  نیا  درگاش  هک  ره 
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زا یکی 
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وت بتکم  ناوریپ 

تسا ناّیح  نبرباج  ام  ریپ 

دنناوخ همه  شا  یمیش  ردپ 

تسا ناونع  شنیا  نرق  هدزیس 

زاغآ زا  دنا  هتفگ  ار  ملع 

تسا نادبا  ملع  نایدا و  ملع 

لزاز ار  ملع  ود  نیا  ادخ  هب 

تسا نآرق  نادناخ  رد  هشیر 

دوجو هک  یئوت  نادناخ  نآ  ریپ 

تسا ناراب  رون  وت  مالک  زا 

دوش لهج  لوغ  رادرب  راب 

تسا نازیرگ  نادناخ  نیز  هک  ره 

تسا لد  غارچ  همه  وت  نخس 

تسا ناج  نت و  یسیع  وت  مد 

تسامش نأش  هب  یجن  مکاتأ  نم 

تسا نآ  دهاش  زین  اّمنا 

درآ امش  بناج  ور  هک  ره 

دراد يده  لعشم  هدراچ 

مجنپ دنب 

وت ةراشا  ةدنب  کلف  يا 
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وت ةراظن  ةدنز  کلم  يو 

لامج باتفآز  هّرذ  کی  قشع ،

وت ةراتس  زا  هولج  کی  لقع 

کچوک یلّصحم  اّیرکز 

وت ةراوهاگ  لفط  یلعوب 

شناد دنز  بش  زور و  دزس  یم 

وت ةرارز  مدقم  رب  هسوب 

اج همه  نیمز  رد  تاوامس و  رد 

وت ةراودای  زور  بش و  ره 

دراب یم  سنا  ّنج و  رس  رب 

وت ةرامه  تمحر  شراب 

قداص هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم نبرفعج 

وت ةراصع  زا  تسیرطع  قدص ،

يراّوز غارچ و  عمش و  هچ  رگ 

وت ةرایزلا  هعقب  رد  تسین 

ءایض غورف و  همه  اب  هم  رهم و 

وت ةرانم  رب  دنغارچ  ود 

دوب مغ  هّصغ و  درد و  نزخم 

وت ةراپ  هراپ  رهز  زا  لد 

وچ
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تخوس بش  ره  هنیدم ، غارچ 

وت ةرارش  رپ  كاپ و  ۀنیس 

مزوس تتبرغ  عمش  نوچ  هک  نم 

مزوس تتبرت  درگ  دوش  هچ 

مشش دنب 

عیطم قلخ ، عاطم و  تمالک  يا 

عیسو هرامه  تتمحر  ادخ  نوچ 

ریصب ریصب  ار  هدیدان  درد 

عیمس عیمس  ار  هتفگان  زار 

دوجو هاگانپ  تناتسآ 

عیضر لفط  يارب  ردام  وچمه 

رهپس جوا  هب  نیما  لیئربج 

عیفرت امش  تمدخ  زا  تفای 

نیوکت تتیالو  تسد  هب  مه 

عیرشت تتیامح  ّلظب  مه 

ینک فطل  هاگن  ناطیش  هب  رگ 

عیرس تشهب ، دراو  دوش  یم 

ددرگ رگا  دنوش  قداص  همه 

عیزوت نایناهج  رب  وت  قدص 

ار ملاع  رشح  زور  ادخ  هب 
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عیفش تسین  هداوناخ  امش  زج 

ار وت  شیوخ  ياپ  هب  میوگ  هک  اب 

عیبر نبا  هاگلتق ، رد  درب 

نود نمشد  دناشن  تغیت  ریز 

عیفر ماقم  تّزع و  نانچ  اب 

دشاب یم  وت  تبرغ  دهاش 

عیقب هب  وت  غارچ  یب  تبرت 

تشوماخ رازم  غارچ  هم 

تشومارف دنک  یم  یک  هعیش 

متفه دنب 

وت تیالو  نید  یِّمامت  يا 

وت تیاکح  ادخ  باتک  يو 

کلم روح و  سنا و  ّنج و  تعاط 

وت تیالو  یب  تسا  چیه  همه 

لجوّزع يادخ  یضار  تسین 

وت تیاضر  یب  هدنب  زا  زگره 

امش غارچ  یب  تسا  لهج  ملع ،

وت تیاده  یب  تسا  روک  لقع ،

خیرات ۀحفص  هب  دشخردیم 

وت تیاور  کلف  رب  هم  وچمه 
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برغم قرشم و  لها  شناد 

رحب زا  یمن 
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وت تیاهن  یب 

ماشه ریصب و  وب  نایح و  نبا 

وت تیآ  غارچ  ناشخرد  هس 

زامن زامن  بل  هب  نیریش  ناج 

وت تیاصو  نیرخآ  دوب  نیا 

یسک تساوخن  رب  يدید و  ملظ 

وت تیامح  وت و  عافد  هب 

دوب نتسب  تسد  مانشد و  غیت و 

وت تیانع  همه  نآ  خساپ 

درکن مصخ و  هدایپ  ياپ  درب 

وت تیاعر  نت  فعض  نانچ  اب 

مولظم يا  هدوب  رمع  همه  رد 

مومسم يدش  افج  رهز  هب  ات 

متشه دنب 

هایس مشخز  ُدب  روصنم ، يور 

هاپس جوف  نایم  دز  یم  هرعن 

ار قداص  ماما  زورما  نم  هک 

هاوگ تسادخ  مشک  یم  مشک  یم 

روتسد نینچ  ار  دّالج  داد 

هالک قرفز  متشادرب  وچ  هک 
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شوماخ دوش  وت  غیت  زا  دیاب 

هلا كاپ  رون  هظحل  نامه  رد 

دندروآ هک  نخس  نیا  رد  دوب 

هاگنابرق هب  ار  هللا  رهظم 

روصنم قح ، ّیلو  دورو  اب 

هاگان دوخ  هاگیاج  زا  تسج 

داهن ماما  مدقم  رب  هسوب 

هاج تّزع و  تخت  هب  شداد  ياج 

موش تادف  يدّیس  ای  تفگ 

هاگرد نیا  كاخ  روصنم  رس 

روصنم تولخ و  دیدرگ  مزب 

هاگآ ار  شیوخ  نارای  درک 

میظع ياهدژا  کی  مدید  تفگ 

هاگن هنیک  مشخ و  هب  نم  رب  درک 

دربب ورف  ارم  رصق  تساوخ 

هللا یلو  زا  یهاوخ  یم  هچ  هک 

مدیزرل دیب  دوخ  هب  نم 

مدیسوب ماما  ياپ  تسد و 

مهن دنب 

يا هریت  ماش  رد  درک 
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رگید

ِرفاک نآ  ماما  لتق  دصق 

بش لد  رد  عیبر  نبا  تخات 

رشب ّنج و  ماما  میرح  هب 

ار الوم  هنهرب  ياپ  رس و 

رتسگ متس  نآ  شیوخ  اب  درب 

نس تلوهک  نت  فعض  همه  اب 

رورس نآ  هدایپ  ياپ  دوب 

شروصنم رصق و  هب  دراو  تشگ 

رگج هب  نوخ  درک  مانشد و  داد 

اپ هب  دوب  هداتس  تعاس  هس  ات 

رگد دوبن  شنداتسا  بات 

وا هب  تفگن  یسک  داتسیا و 

ردیح ۀلالس  يا  نیشنب 

راب هس  دیشک  وا  لتق  رب  غیت 

رکیپ رب  داتفوا  يا  هزرل 

دیزرل نانچنآ  میب  زا  شنت 

رتسب رد  داتفوا  میبز  هک 

راب هس  تفگ  دنتساوخ و  نآ  ّرس 

رواد تّجح  هب  مدرب  هلمح 
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مدید دوخ  مشچ  هب  تبون  هس  ره 

ربمغیپ هتفرگ  نم  رب  مشخ 

راک تیانج  يا  هک  نم ، اب  تفگ 

رادرب منت  ةراپ  زا  تسد 

مهد دنب 

ادخ یلو  قح  هب  ماما  نآ 

ادف هب  ارو  مردام  ردپ و 

رهز شتآز  دش  بآ  شندب 

افجز دش  هراپ  هراپ  شرگج 

ناهنپ شلد  رد  رمع  کی  مغ 

ادیپ شخر  رب  گرم  قرع 

ور هب  خرس  کشرس  شنارسپ 

اتبا ای  رکذ  هب  شنارتخد 

مهز دوشگ  بل  لعل  ناهگان 

يده جرب  باتفآ  نآ  تفگ 

نم رتسب  درگ  هب  کنیا  مه  هک 

ارم يابرقا  دیزاس  عمج 

هناورپ وچمه  دنتشگ  عمج 

الوم نآ  لامج  عمش  درگ 

نم ةریشع  ياک  دومرفب  سپ 
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يور تسه 
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امش هب  نم  مالک 

دنسرپ یمن  سکز  رشحم  زور 

؟ اجکز يا  هدوب  تسیچ  تتبسن 

دوس دشخبن  سک  هب  نم  یشیوخ 

ادرف دوب  لمع  زور  زور ،

نم تیصو  نیرخآ  دوب  نیا 

ار ادخ  مسق  مروخ  یم  ادخ  هب 

ام تعافش  یسک  رب  دسرن 

ار شزامن  درمشب  کبس  هک 

مهدزای دنب 

كاپ ۀلالس  نیهب  ار  یبن  يا 

كاخ هب  قدص ، هداتف  تهار  هب  يو 

لگ وت  يالو  همشچ  زا  راخ 

كاشاخ تتمحر  بآ  یب  هلال 

الوم ای  هراپ  هراپ  دش  فیح 

كافس نمشد  رهز  زا  تبلق 

رهز شتآز  دش  بآ  تگرج 

كالول هش  ةراپ  رگج  يا 

يوقت تکح و  ملع و  شناد و 

كاله دوب  هتشگ  وت  دوجو  یب 
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ار ملاع  رازه  نیدنچ  دوب 

كاچ نابیرگ  تنت  نفد  زور 

ناگمه لد  زا  هلان  ۀلعش 

كالفا رب  دوب  هدروآ  رب  رس 

یبرع رعاش  داد  رس  هلان 

كاپ نت  نیا  تسامش  ناج  تفگ 

دینک نفد  هنوکچ  نم  رب  ياو 

كاخ رد  ار  لامک  نامسآ 

مراد تترایز  ياوه  رد 

كانمغ يا  هنیس  نایرگ و  مشچ 

ماوت عیقب  قشاع  مقشاع 

كادف تلعج  يا  تنأ  یبأب 

هد مهآ  کشا و  زوس و  خساپ 

هد مهار  فطلز  تعیقب  هب 

مهدزاود دنب 

وت رکیپ  تفر ، كاخ  رد  هچ  رگ 

وت رس  دشن  ادج  نت  زا  رگید 

تساخرب تا  هناخز  شتآ  دود 

وت رسمه  دادن  ناج  رد  تشپ 

یلو دیسر  تترتع  رب  ملظ 
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يریسا هب 
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وت رتخد  تفرن 

یلو رهزز ، دش  بآ  تندب 

وت رهاوخ  دروخن  هنایزات 

تسکشن یلو  مخ  تشگ  تتماق 

وت ردارب  مغ  رد  وت  تشپ 

دشن هتشک  کیلو  يدید  ملظ 

وت رب  رد  هراوخریش  كدوک 

كاچ دص  دشن  یلو  تبلق  تخوس 

وت ربارب  رد  دنزرف  نت 

دروخن کیل  وت  رب  دنداد  رهز 

وت رّهطم  بل  رب  نیک  بوچ 

یلو رهزز  ترس  ات  اپ  تخوس 

وت رکیپ  تشگن  هراپ  هراپ 

دنک هیرگ  وت  مغ  رد  دزس  یم 

وت رهطا  ّدج  هب  هعیش  مشچ 

نیسح يازع  رد  رمع  کی  هدوب 

وت رت  ةدیدز  يراج  کشا ،

تخیر مثیم )  ) کشرس مغ  نیا  زا  هن 

تخیر ملاع  مشچز  نینوخ  کشا 

----------
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تا هنییآ  ایربک  لامج  يا 

( حدم ) تا هنییآ  ایربک  لامج  يا 

تا هنیس  رد  ایبنا  لک  ملع 

تهر كاخ  رب  هدجس  درآ  شناد 

تهگشناد قح  دودحمان  کلم 

دوش یم  ایرد  هرطق  تهاگن  اب 

دوش یم  ارآ  ملاع  رهم  هرذ 

زاین يور  ترد  رب  درآ  ملع 

زاب شوغآ ، امش  رب  هدرک  یحو 

داد روش  ار  ناروآ  مان  وت  مان 

داد رون  ار  تفرعم  رهش  تفه 

تا هماخ  یهلا  تشگنارس  مه 

تا همانشناد  هللا ، باتک  مه 

وت تسیک ؟ دمحا  ارهز و  ردیح و 

وت تسیک ؟ دمحم  لآ  قداص 

رس ناج و  تریصب  رب  تریصبوب 

ردپ ار  یمیش  ملع  وت  رباج 

تسا رورپ  لضفم  تسرد  یسرک 

تسا رهوگ  ایرد  تفه  تمالک  ره 

هتخات اه  نامز  قمع  ات  هچرگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4762 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخانشن ار  وت  ردق  مه  ملع 

تبتکم غارچ  زا  رون  دش  رون 
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تبل رب  نآرق  تایآ  ۀسوب 

رتشیب شرمع  تشگ  شناد  هچره 

رت شیپ  يدوب  وت  مدید  وا  زا  زاب 

وت شوگ  رد  ایربک  يادن  يا 

وت شون  ردام  ریش  زا  شیپ  ملع 

ادتبا زا  تا  یملع  داهج  يا 

ادخ نوخ  لد  نوخ  لصاح 

تسالج ار  لد  ۀحفص  تمالک  ره 

تسالبرک زبس  لخن  زا  يا  هویم 

رونت رد  اپ  دهن  تنوراه  هک  ات 

رون ران ، زا  دنک  لگ  شهاگن  اب 

راگزور نیا  تقلخ  زا  رت  شیپ 

رایتخا ار  تبتکم  هدرک  هعیش 

میا هدوب  رز  ملاع  رد  دوخ  هک  ام 

میا هدوب  ربمیپ  لآ  وریپ 

تسام نوخ  رد  همطاف  لآ  رهم 

تسام نوناق  نیا  تقلخ  تسخن  زا 

تس يردیح  تقلخ  زاغآ  زا  هعیش 

تس يرفعج  تمایق  حبص  ات  هعیش 

تسوت ربا  زا  دیفس  یناراب  هعیش 
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تسوت ربق  رود  تسه  اجره  هعیش 

هتخورفا لعشم  نوچمه  هعیش 

هتخوس تعیقب  راوید  تشپ 

امش روط  زا  تسا  هلعش  کی  هعیش 

امش رون  زا  تسا  هولج  کی  هعیش 

دیرفآ دمرس  یح  نوچ  ار  هعیش 

دیرفآ دمحم  لآ  لِگ  زا 

دنتخورفا اه  هلعش  خزود  لها 

دنتخوس ار  تا  هناخ  ارهز  لثم 

دود تساخرب  تا  هناشاک  زا  هچرگ 

دوبن رد  تشپ  هظحل  نآ  ترسمه 

یتخود شتآ  يایرد  رب  مشچ 

یتخوس یتفرگ ؛ ارهزای  رکذ 

یسب اه  تراسج  وت  رب  دش  هچرگ 

یسک یلیس  دزن  ار  تناکدوک 

یط هار ، يدرک  هتسب  تسد  هب  وت 

؟ ین كون  ترینم  سأر  یک  تفر 

ام ياه  لد  ۀعقب  تعیقب  يا 

ام ياه  لفحم  عمش  ترازم  يو 
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تسوت يوس  شنیرفآ  زاین  ات 

تسوت يوک  كاخ  فقو  مثیم »  » کشا

----------

زورف یتیگ  تشناد  غارچ  يا 

( حدم  ) زورف یتیگ  تشناد  غارچ  يا 

زور ملع  زاتشیپ  تمایق  ات 

یقطان باتک  ار  شنیرفآ 

یقداص ماما  ار  شنیب  لها 

یلگ تنابایب  غاب  زا  قدص 

یلبلب تناتسوب  زا  یحو  غرم 

وت ملع  غارچ  زا  شناد ، رون 

وت ملح  غاب  دیور ز  یم  هلال 

نامز لها  رب  هدیشخب  ینشور 

نامسآ زا  باتفآ  صرق  وچمه 

دناوت يوک  لئاس  شناد ، لها 

دناوت يوج  بل  ناماک  هنشت 

دینش یئوه  ناتسآ  نیا  رد  رضخ 

دینش یئوب  ناتسوب  نیز  یلعوب 

تمد نوهرم  هعیش  اهنت  تسین 

تملاع نافرع  ملع و  يادگ  يا 
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وت نافرع  میرد  يّرد  رفج 

وت نایح  رباج  زا  ایمیک 

غارچ نیا  زا  رینم  دش  یتسه  بلق 

غارچ نیا  زا  ریصب  دمآ  ریصب  وب 

هتخاس لّضفم  تلضف  بتکم 

هتخادنا لضف  لها  رد  اهروش 

دش مار  تمالغ  تسد  رد  هلعش 

دش ماش  تماشه  زا  لطاب  حبص 

تفرگ تنآرق  سرد  زا  حور  حور ،

تفرگ تنارمح  ارمح ز  هلال 

ترد كاخ  تفرعم  نامسآ 

ترورپ هرارُز  سرد  لئاس 

تسا وت  لالقتسا  لظ  زا  باتفآ 

تسا وت  لابند  رد  هیاس  نوچمه  ملع 

وت تسب  اپ  یملاع  دوجو  يا 

وت تسد  رد  اه  لقع  غارچ  يا 

اه هنیس  رد  هتفات  تغورف  يا 

اه هنیئآ  وت  ریوصت  زا  نشور 

مبهذم ياوشیپ  یتسه  وت  ات 

مبل زا  دتفین  ینآ  قح  رکذ 
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مَاوت دیشروخ  رون  زا  يا  هّرذ 
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مَاوت دید  ضرعم  رد  ما  هچ  ره 

تسا يرترب  بهاذم  رب  ار  مبهذم 

تسا يرفعج  ممارم  یشم و  هدیا و 

یلبنح هن  یعفاش  هم  متسیک 

یلع لآ  وریپ  زج  متسین 

یگریچ ملاع  هب  ار  تمولع  يا 

یگریت تغورف  یب  شناد  رون 

؟ باتک رب  تجاح  هچ  ار  تلضف  حرش 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ 

تفات ملع  رون  وت  ثیداحا  اب 

تفایزاب ار  نتشیوخ  تایح  نید 

وت راب  رهوگ  لعل  يادف  يا 

وت راثآ  زج  هنهک ، ددرگ  هچ  ره 

تسا رواد  رون  يایرد  لد  وت  زا 

تسا رهوگرپ  یسلجم  راحب  نوچ 

تسا یفاص  یلالز  وت  زا  ار  هعیش 

تسا یفاک  ینیلک  خیش  یفاک 

دیفس ور  تمایق  ات  دشاب  هعیش 

دیفم خیش  نوچ  تسیریپ  شاوت  زک 

تسا وت  يرادنید ز  اوقت و  لعشم 
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تسا وت  يراصنا ز  خیش  یسوط ، خیش 

تسا وت  رحب  زا  مولعلارحب  رهوگ 

تسا وت  رهش  زا  اه  بوشآ  رهش  نیا 

درورپ یم  اهب  خیش  تبتکم 

درورپ یم  اه  سوواط  دیس 

تسیلگ هخاش  وت  لضف  ضایر  رد 

تسیلماع رح  خیش  لگ  نآ  تسیک 

يرورپ یم  ادخ  حور  تمد  اب 

يرورپ یم  ادتقم  ینیمخ  نوچ 

میتخومآ باتک  بتکم  نیا  زا  ام 

میتخورفا غارچ  لعشم  نیا  زا  ام 

تسیرد ماب و  ره  هب  ام  راعش  نیا 

تسیرفعج ام  بهذم  ملاع  لها 

میتخادنا رود  هب  ار  اه  یگریت 

میتخادنا رون  رحب  رد  ار  شیوخ 

تسا تمیق  رپ  يرهوگ  هچ  رگ  ملع 

تسا تملظ  وا  بهذم  غارچ  یب 

يا
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وت بولغم  اهروصنم  همه 

وت بوتکم  اه  ملع  مامت  يا 

اهرازآ ودع  زا  هدیشک  يا 

اهراب هداهن  لتقم  يوس  ور 

عیفر هاج  نادب  هداهنب  ياپ 

عیبر نبا  هرمه  هتسب  تسد 

گرب دنزیر  وزک  یلخن  نانچمه 

گرم ياپ  ات  ودع  ترازآ  داد 

ارت نوچ  يریپ  تخس ، دشاب  تخس 

اپ يور  نمشد  شیپ  نداتسیا 

دوب هتسکشب  مغ  گنس  زا  تا  هنیس 

دوب هتسخ  تیاپ  روجنر و  تتماق 

دیلپ مصخ  یفطصم  مشچ  شیپ 

دیشک تیور  رب  غیت  تبون  هس  ات 

دورد ار  تغاد  درد و  هنیس  هب  يا 

دورد ار  تغارچ  یب  رازم  يا 

تتبرغ رابغ  دننام  شاک 

تتبرت رانک  رد  متسشن  یم 

باتفآ نوچمه  وت  ربق  رب  شاک 

بارت رب  مداهن  یم  ار  دوخ  يور 
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رحس ات  یغارچ  دننام  شاک 

رگج زوس  متشاد  تعیقب  رد 

تسا وت  ربص  رارق  یب  تام و  ربص 

تسا وت  ربق  رب  يا  هلال  مثیم »  » کشا

----------

تا هرارُز  مودق  كاخ  ملع  مشچ  يا 

( حدم  ) تا هرارُز  مودق  كاخ  ملع  مشچ  يا 

تا هراشا  کی  ورگ  رد  دوجو  ناج 

تمئاد رکذ  ۀتفیرف  نایحّوبس 

تا هرامه  يارس  هحیدم  نایسوّدق 

تشناد رون  زا  يا  هولج  هزات  فشک  ره 

تا هرازه  کی  نامز  تشذگ  زا  هظحل  ره 

تسا وت  يافق  رد  دور  شیپ  هچنآ  ره  شناد 

تا هراودای  دوب  رهد  يارسشناد 

دنتّنج تشه  با و  تفه  مام و  راچ  نیا 

تا هراظن  کی  ۀتفیش  نسح و  قاتشم 

يدّمحم لآ  قداص  هِّمئالا  خیش 

تا هرامش  یب  رَوُس  دوب  ینآرق و 
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دبا ات  هک  یتسا  تفرعم  رهپس  نآ  وت 

تا هراتس  ره  زا  دمد  یم  ملع  راونا 

بابش رد  هک  ای  نس  تلوهک  رد  هن  اهنت 

تا هراوهاگ  زا  دز  جوم  لامک  رون 

تسوت عیقبلا  باب  همه  جئاوح  باب 

تا هراّیزلاراد  همه  نافراع  ياهلد 

لد دیما  يا  ار  وت  رهز ، داد  روصنم 

تا هراپ  هراپ  رگج  رب  درکن  یمحر 

هار نایم  تعیبر  نبا  تشک  راب  کی 

تا هرابود  لتق  ثعاب  تشگ  روصنم 

دوبن ملاع و  همه  زاس  هراچ  وت  يدوب 

تا هراچ  روصنم  ربارب  رد  ربص  زج 

رگج رب  داتفاک  وت  تیب  تخوسن  اهنت 

تا هرارش  ارهز  هناخ ي  ياه  هلعش  زا 

ودع رگا  دش  یم  هچ  دیسر  بل  هب  تناج 

تا هراوس  ارهز  هلالس  يا  دربیم 

بجع ین  تخورفا  وت  زوس  رگا ز  مثیم » »

تا هراخ  گنس  رگج  زوس  هتخوس ز  يا 

----------

ملع مامت  تضیف  نمرخ  يا ز  هشوخ  يا 
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( حدم ) ملع مامت  تضیف  نمرخ  يا ز  هشوخ  يا 

ملع ماقم  هتفرگ  جوا  وت  قطنم  اب 

ملع ماب  غرم  ترس  رود  هدرک  زاورپ 

ملع مایق  تسرَد  یسرک  ياپ  هب  اپرب 

ملع مالس  تمالک  ملع  هب  نابز  دص  اب 

ملع ماما  يدوب  وت  دوب  ملع  هک  اج  ره 

يدمحم لالج  لامک و  ثراو  وت 

يدمحم لآ  قداص  قدص و  قادصم 

تسوت يوب  کشم  سفن  زا  شناد  دالیم 

تسوت يور  تالامک  مامت  هنییآ 

تسوت يوخ  قلخ و  ادخ  لوسر  روآدای 

لد ره  يافشلاراد 
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تسوت يوک  رامیب 

تسوت يوج  بآ  بل  هنشت  ملع  هتسویپ 

تسوت يوب  گنر و  زا  رپ  یحو  ياه  هژاولگ 

دنز یم  هسوب  تنخس  رب  لامک  ملع و 

دنز یم  هسوب  تنهد  رب  یحو  تایآ 

وت مار  دنریسا  غرم  وچ  ناروشناد 

وت ماج  تلیضف ز  هدروخ  تایح  بآ 

وت ماشه  نمشد  رس  زا  شوه  هتفرگب 

وت ماد  هب  دتفین  هک  یلد  نآ  تسین  لد 

وت ماع  ضیف  بدا  لضف و  لامک و  ملع و 

وت مالک  زا  مالک  ملع  هرامه  دشوج 

تا هراودای  زا  یلفحم  دوجو  کلم 

تا هرازه  کی  نامز  تشذگ  زا  هظحل  ره 

تشادن نابز  نآرق  وت  ياسر  قطنم  یب 

تشادن ناج  دیحوت  وت ، مالک  زجعم  یب 

تشادن ناور  يوقت  رکیپ  وت  تعاط  یب 

تشادن نایشآ  یحو  ریاط  وت  بتکم  یب 

تشادن نادواج  فرش  نید ، وت  تمه  یب 

تشادن ناکم  شناد  وت  عیسو  هنیس  یب 

دوب هرامش  زا  نوزف  وت  یملع  راتفگ 
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دوب هرابود  ینیسح  بالقنا  وت  سرد 

وت رادتقا  هکرعم  تسادخ  کلم 

وت رابت  دناوت و  دج  رهد  نابوخ 

وت رابتعا  زا  هدش  ربتعم  دیحوت 

وت راهب  تماما  عیسو  هناخلگ 

وت رابیوج  زا  يا  هرطق  مولعلارحب 

وت راز  هلال  زا  يا  هلال  دیفم  خیش 

دنتیآ هس  تقودص  یسلجم و  یسوط و 

دنتیالو غارچ  وت  شناد  رون  اب 
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دنا هتفرگ  نآرق  ترتع و  هار  هکنانآ 

دنا هتفرگ  ناج  تسفن  زا  یتسین و  وت 

دنا هتفرگ  نافرع  شناد و  لامک و  لضف و 

دنا هتفرگ  نامیا  تزع و  لالج و  ردق و 

دیا هتفرگ  نارمح  ضیف ز  هرارُز  زا  رون 

دنا هتفرگ  ناوارف  ریصبوب  شنیب ز 

نیتسار ناماما  مولع  ثراو  يا 

نیتسآ رد  نایح  رباج  رازه  يراد 

تشادن رمث  شیاین  ضایر  وت  قطن  یب 

تشادن رهگ  تیالو  زیخ  جوم  يایرد 

تشادن رمق  تماما  نامسآ  هنیس  رد 

تشادن رثا  یهلا  شخبحور  تایآ 

تشادن ربتعم  دنس  نید  نابز و  نآرق 

تشادن رب  دنوادخ  نوخ  دیما  لخن 

نیسح تریغ  نسح و  تبیه  وت  رد  يا 

نیسح تضهن  وت و  قطن  تشادن  یقرف 

تسوت راید  هنیدم  كاپ  كاخ  هکنآ  اب 

تسوت رازم  ام  لد  عیقب  هناریو 

تسوت رادغد  ام  هنیس  رشح  زور  ات 

تسوت رابکشا  یلد  هتسکش  هعیش  ره 
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تسوت رات  ياه  بش  لعشم  رود  شبلق ز 

تسوت رارق  یب  نارظتنم  ماما  بش  ره 

وت كاخ  هب  ارهز  فسوی  هداهن  تروص 

وت كاچ  كاچ  رگج  رب  هرامه  دیرگ 

وت يارس  نحص و  رئاز  باتفآ  يا 

وت يالبرک  ام  لد  هنیدم  يرمع 

وت يازع  کشا  هراتس  زا  رپ  نودرگ 

وت ياعد  يادص  هنوگچ  دش  شوماخ 

ات رس  تشگ ز  بآ  عمش  نوچ 
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وت ياپ  هب 

وت يارب  زا  منک  هیرگ  هک  هدب  یمشچ 

ارچ همطاف ،  رسپ  يا  دوب  هچ  تمرج 

ار وت  اهراب  نیک  هر  زا  تشک  روصنم 

درک هراخ  گنس  لد  هب  نوخ  وت  مغ  حرش 

درک هرامش  یب  متس  وت  هب  نود  روصنم 

درک هرامه  ار  تنت  بآ  عمش ، دننام 

درک هراپ  هراپ  افج  رهز  ار ز  وت  بلق 

درک هراچ  شیوخ  لد  ضغب  وت  نتشک  اب 

درک هرارش  ار  تسفن  هتخوس  يان  رد 

تسا مثیم "  " کشا ناور  وت  مغ  رد  هن  اهنت 

تسا ملاع  مشچ  وت  تبرغ  دای  هب  نایرگ 

----------

هاوگ وت  قدص  هب  قیّدص  فسوی  دص  ود  يا 

( حدم  ) هاوگ وت  قدص  هب  قیّدص  فسوی  دص  ود  يا 

هاک رپ  تلامک  هوک  اب  همه  مولع  يا 

هاگن مین  کی  هب  وت  مشچ  هدنز ي  ناهج  ود 

هاگآ یخرچ  شدرگ  زا  وت  تسه  نامز  ات 

هار رس  يادگ  وت  يوک  رس  نارایرهش 

ّهلا رما  یلو  هّمئا  يالاو  خیش 
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وت بتکم  زا  دوب  یغارچ  هدنبات  قدص 

وت بل  رب  دنز  هسوب  دوش  ملع  ات  ملع 

دناوت نانیشن  كاخ  زا  يا  هتسد  نایشرع 

دناوت ناماد  هب  تسد  وس  همه  زا  نایشرف 

دناوت ناشفا  رُد  لعل  زا  يرهوگ  اه  ملع 

دناوت نادنخ  بل  رب  یشوخ  رکذ  اه  ملح 

دناوت ناراب  هرطق ي  کی  هنشت ي  اهرحب 

دناوت نابیرگ  هب  رس  ناهج  ناّدق  ورس 

تسا وت  هنیرید ي  لئاس  لزا  زور  زا  ملع 

رد هچنآ 
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تسا وت  هنییآ ي  رد  تسا  قلخ  هنیس 

تسین وت  ناتسب  نماد  زا  هک  تسین  يا  هلال 

تسین وت  ناوخ  انث  غاب  رد  هک  تسین  يریاط 

تسین وت  ناهرب  هب  جاتحم  هک  تسین  يا  هیآ 

تسین وت  ناشورخ  رحب  زا  هک  تسین  يرهوگ 

تسین وت  ناشخرد  رهم  زا  هک  تسین  يا  هّرذ 

تسین وت  ناّیح  رباج  زج  یمیش  ردپ 

ینمجنا ناهج  ود  قلخ و  لعشم و  وت  ملع 

ینخس تسرد  یسرک  زا  یسرکلا  هیآ 

قداص ماما  تسا  وت  زا  نلع  ّورس  ّرس 

قداص ماما  تسا  وت  زا  ینمجنا  ره  ضیف 

قداص ماما  تسا  وت  زا  نسح  قلخ  نسح 

قداص ماما  تسا  وت  زا  نمچ  نیا  يزبس 

قداص ماما  تسا  وت  زا  نهک  خرچ  ریس 

قداص ماما  تسا  وت  زا  نخس  ار  ناگمه 

تسا قاط  هن  با و  تفه  ما و  راچ  نیا  هک  ات 

تسا قاط  یتسه  ملاع  رد  وت  قاط  نمؤم 

وت شناد  نخس  داتسا  هگشناد و  رهد 

وت شناهرب  رواد و  نخس  نآرق  ّلک 

وت شنازیم  شدرگ و  دنک  وت  رود  هب  قح 
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وت شنامیا  هیاپ ي  دوب  كاپ  نمؤم 

وت شنامرد  وت  شبیبط  زین  ناج  درد 

وت شنابات  لعشم  یلو  تسا  رون  ملع 

ملع دزات  یم  هلحرم  ره  هب  تسا و  نامز  ات 

ملع دزان  یم  وتب  مئاد  دیوگ و  یم  وت  زا 

تسا وت  بتکم  نامز  رود  زا  یسب  رت  ورشپ 

تسا وت  بل  رب  یلع  نبا  نیسح  نوخ  رمث 

وت بهذم  قح  هار 
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تسا وت  بهذم  وت  بهذم 

تسا وت  بش  ياه  همزمز  هتفیش ي  نامسآ 

تسا وت  بت  بات و  هلعش ي  ناگتخوس  سفن 

تسا وت  بکوک  یگ  هدنشخرد  نآرق ز  رون 

دنراد لّلجم  ردق  نیا  هک  دیحوت  لها 

دنراد لّضفم  دیحوت  دنراد ز  هچ  ره 

ترازلگ ناهج  کلم  دوب  ینابغاب و 

ترازاب دوب  رشح  هنماد ي  ات  مرگ 

تراتفگ زا  هتخیر  ورف  یحو  رهوگ 

تراب رهوگ  بل  رب  دوب  ملع  هسوب ي 

ترادید دوب  دنوادخ  يور  ندید 

ترامیب ناهج  ِقلخ  همه  ِنابیبط  يا 

یشاب شبیبط  رای و  وت  هک  رای  نآ  شوخ  يا 

یشاب شبیبط  وت  اهنت  هک  درد  نآ  رتشوخ 

ترون نآرق  هب  دنوادخ  تسا  هدناوخ  هک  يا 

تروط ملاع  ود  نابوخ  هنیس  يرون و 

ترومعم ناگمه  اهلد  هناخ ي  ناج  کلم 

ترومأم يرپ  روح و  کلم و  ّنج و  سنا و 

تروصنم متس  زا  دیسر  هک  اهافج  هچ 

ترود ربمیپ  رهش  زا  هناخ و  زا  درک 
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تهاکناج نحم  زا  ودع  هاگآ  دوب 

تهاگنابرق يوس  هنهرب  قرف  اب  درب 

ياو يا  رازآ  همه  نیا  وت و  ّنس  ترثک 

ياو يا  رات  بش  دادیب  قح و  باتفآ 

ياو يا  راداد  تّجح  خر  ریشمش و  قرب 

ياو يا  راّدغ  نمشد  هسلس ي  رد  تسود 

ياو يا  ران  ررش  ّقح و  تّجح  هناخ ي 

ياو يا  راخ  یب  لگ  رب  متس  راخ  ۀمدص 

دوب رذآ  ررش  یبوخ  همهنآ  خساپ 

دوب ردام  زا  يا  هّیثرا  هدز  شتآ  تیب 

رخآ
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بات رد  تدوجو  تفر  افج  رهز  زا 

بآ دش  ارهز  هراپ ي  رگجنوخ  رگج 

بالگ وت  يازع  هب  نارای  هدید ي  زا  تخیر 

بابک غاد  نیا  زا  دش  رفعج  یسوم  رگج 

باذع جنر و  تیمولظم و  بیرغ و  نآ  زا  دعب 

بارت هب  دش  ناهن  زاب  يرگد  بارتوب 

دیدرگ رشحم  هنحص ي  ناهج  وت  يازع  رد 

دیدرگ ربمیپ  غاد  وت  متام  رد  هزات 

تراّوز یب  تبرت  رب  همه  مالس  يا 

ترایسب مغ  ناّبحم ز  رایسب  مغ 

ترازآ داد  همه  نیا  ودع  ریصقت  هچ  هب 

تراز بلق  هب  دندرک  هچ  هک  تبیصماو 

تران رارش  هناخ  زا  کلف  رب  رس  درب 

تراب رهوگ  بل  زا  لیلخ  زاجعا  تخیر 

تخوس ملاع  لد  وت  رهب  شتآ و  شومخ  دش 

تخوس مثیم »  » رگج مغ  نیز  همه  زا  رتشیب 

----------

قیالخ ۀلبق  وت  يور  يا 

( حدم ) قیالخ ۀلبق  وت  يور  يا 

قیاقحلا فشاک  ترضح  ای 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4785 

http://www.ghaemiyeh.com


تتسب ياپ  مولع ، ناکرا 

تتسد هب  کلف  هن  ۀتشررس 

یناعم فراعم و  يایرد 

ینامسآ باتک  داتسا 

تدنخشون لعلز  هدنز  نید 

تدنمزاین اج ، همه  نآرق 

داد ءاقترا  ملع  هب  وت  قطن 

داد اقب  البرک  تضهن  رب 

وت بهذم  تاجن ، حاتفم 

وت بتکم  نیهر  مالسا ،

تریصب تقیرط و  نافرع و 

تریصب وبا  ۀتخابلد 

وت ةراشا  نامز  هب  مکاح 

وت ةرارز  ناهج  داتسا 

تسرد يادن  کلم  ياوآ 

تسرد ياپ  هب  لسر  حاورا 

دمحا تانئاک  ۀجاوخ  رج 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یفطصم  مساقلاوب و 

ره زا 
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وت یمّدقم  ییبن 

وت یمّدقم  لسرز  یّتح 

شتآ رونت  رد  وت  نوراه 

شتآ رونز  دنک  زبس  لگ 

وت ةدرم  دوجو ، شخب  ناج 

وت ةدروخ  تسکش  روصنم ،

تعیطم ءایلوا  ةرمز  مه 

تعیقب ءایبنا  ۀبعک  مه 

قاط نمؤم  ثحب  لفحم  رد 

قاط یقفانم  ره  تقاط  دش 

تساوت ۀیآ  قاط  نمؤم  نیا 

تساوت ۀیاپ  دنلب  درگاش 

رگید ماما  یئوت  وچ  دیاب 

رگید ماشه  ناهج  هب  دیآک 

یناوجون نس  هب  هک  واک  نآ 

ینابم یناعم و  ریپ  دش 

نایامن دوب  وت  بتکم  زا 

ناّیح نبرباج  وچ  داتسا 

تس یمیش  باتک  رکتبم  وا 

تس یمیش  باب  تایح  گرم و  رد 
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تنایب سدقم  لوصحم 

تنابا لّضفم و  نارمح و 

شناد يامن  ناهج  ماج  هس 

شناد يادخ  ادخ ، دبع  هس 

مراد وت  بتکمز  رون  نم 

مراک هچ  نآ  نیا و  بهذم  اب 

وت یئوت  ما  هنارت  غرم و  نم 

وت یئوت  ما  هناد  لگ و  وبآ 

دنناوخب مرتفد  هب  راذگب 

دننادب همه  میرفعج  نم 

دنتسکش تتمرح  هک  سوسفا 

دنتسخ هنیکز  تلد  هتسویپ 

هتسخ لاح  هب  نورب  هناخ  زا 

هتسب تسد  ود  ارت  دندرب 

يدینش دوخ  مصخز  مانشد 

يدیود شبکرم  یپ  رد  بش 

بش نآ  هنهرب  رس  اپ و  اب 

بل رب  دیسر  ملاز  تناج 

ارمح رصق  هب  ار  وت  دندرب 

ارهز بلق  دلخ ، هب  دیزرل 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4788 

http://www.ghaemiyeh.com


ریقحت دومن  ار  وت  روصنم 

ریشمش دیشک  وت  نتشک  رب 

شهاگن دنک  یبن  دید  نوچ 
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شهایس لد  نت و  دیزرل 

دنتشک رهق  هب  ار  وت  هک  ادرد 

دنتشک رهز  رارش  هب  رخآ 

تغارچ یب  ربق  هب  دنگوس 

تغاد تسام ، بلق  هب  هتسویپ 

تسام ۀنیدم  وت  مغ  مزب 

تسام ۀنیس  هشیمه  وت  ربق 

( مثیم  ) تسه وت  یتسود  يا 

( مثیم  ) تسد ریگب  وت  ادرف 

----------

تناگدنب زا  يا  هدنب  تمایق  ات  تقادص  يا 

( حدم ) تناگدنب زا  يا  هدنب  تمایق  ات  تقادص  يا 

تناتسآ نالئاس  زا  یلئاس  تمارک  يا 

تنابز ریز  ایلوا  ایبنا و  مولع  يا 

تنایب نوهرم  هتسویپ  ناهج  دیتاسا  يا 

تنادناخ رب  وت و  ءابآ  هب  ّقح  مالس  يا 

تناج مسج و  يادف  یملاع  ناج  ناج 

ینیماعلا ُّبر  هجو  وت ، یتسیک  وت  یتسیک 

ینید نکر  نامیا ، حور  نآرق ، يور  رواد ، رون 

ینیتسآ رد  ّقح  تسد  ملاع  ّلک  رد  ّقح  مشچ 
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ینیلسرملا متخ  دنزرف  یبن  لآ  قداص 

ینیتسار ماما  مه  یناتسار  میعز  مه 

تناتساد زا  یتسار  غورف  دزیخ  یتسار 

هتفرگ ناج  تیازف  ناج  نایب  اب  شناد  ملع و 

هتفرگ ناونع  تقداص  ماما  مان  زا  قدص 

هتفرگ ناماد  رب  تسد  لسّوت  رذد  تسنا  ّنج و 

هتفرگ نآرق  نماد  ار  تنماد  دریگ  هک  ره 

هتفرگ نامیپ  امز  ّقح  وت  ندوب  زا  رت  شیپ 

! تناج سنا و  نامرف  هب  يا  نامرف ، وت  زا  میریگب  ات 

وت بتکم  رد  هدش  لماک  نید  هک  نید  لامک  يا 

وت بش  ره  وت  هظحل ي ، ره  وت ، زور  ره  ادخ  اب 

وت بکوک  دزن  هداهنب  بدا  يوناز  رهم ،

بل لعل  رب  هسوب  لگ  دنز  میرم  یسیع 
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وت

وت برای  برای  رکذ  ریسا  نارمع  یسوم 

تنایب قطن و  يا  هداد  لد  ایلوا  ایبنا و 

هرامش یب  تسرَد  ِّیسرک  هیاس ي  رد  یتشاد 

هراوُز مه  نامعن ، نبا  مه  نابا ، مه  لّضفم ، مه 

هرازه کی  زا  دعب  هدیدرگ  رت  هدنیاپ  وت  مان 

هرارش کی  تکانبات  غارچ  زا  شناد  ّلک 

هراشا کی  اب  تترضح  عیطم  اه  ینالمسآ 

تناتسآ ماش  حبص و  يادگ  اه  ینیمز  نوچ 

تریقف ییاط  متاح  نارازه  يا  وت  یتسیک 

تریغص لفط  بناج  يریبک  خیش  ره  يور 

تریسا رشحم  ات  ملع  ناورهر  ِحور  ِغرم 

تریز هب  رس  نازارفرس  راسکاخ و  نادنلبرس 

تریصب وب  تریصب ، مشچ  دهد  یم  ار  لد  لها 

تناتسوب زا  یلگ  اه  لّضفم  اه  ناّیح  نبا 

تلالج ناویا  ناسوب  نیمز  اه  ینامسآ 

تلاهن زا  هدرک  هچنغ  یسوط  خیش  نوچ  يا  هلال 

تلاقم لاق و  سلجم  دنب  ياپ  اه  یسلجم 

تلامک رهش  هتشگ ي  مُگ  اه  بوشآ  رهش  نبا 

تلامیاپ شناد  ملع و  ياعّدا  اب  ناشکرس 
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تناحتما سالک  موکحم  رهد  ناملاع 

وت زج  تسیک  تماما  لاسنهک  زبس  رس  لخن 

وت زج  تسیک  تمارک  تسد  ار  هدنشخب  قلاخ 

وت زج  تسیک  تماق  تسار  هوک  هنتف  لیس  شیپ 

وت زج  تسیک  تماقتسا  ربص و  نامیا و  هوسا ي 

وت زج  تسیک  تمایق  ات  دّمحم  لآ  قداص 

تنادناخ سوب  تسد  دنب و  ياپ  تقادص  يا 

اهمغ يایرد  تینارون  هنیس ي  رد  ناهن  يا 

ملا ریت  زا  تحورجم  هنیس ي  رب  اه  مخز 

نود روصنم  زا  هدید 
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اه متس  يریپ  ترثک  رد 

اه ملق  اه و  نابز  تیاه  مغ  فصو  زا  دنزجاع 

اه مرک  زاجعا و  وت  زا  دندید  هکنآ  دوجو  اب 

تناج مسج و  رب  متس  رهز  زا  دندنکفا  هلعش 

وت تّزع  يرمع  لاماپ  دش  هک  ناج  زیزع  يا 

وت تمکح  ملع و  نوهرم  دبا  ات  مدآ  لسن 

وت تبرت  يور  هب  بش  ره  هتخیر  يدهم  کشا 

وت تبرغ  باتک  وت  غارچ  یب  عیقب  يا 

وت تنحم  جنر و  درد و  رشحم  حبص  ات  نایع  يا 

تناشن یب  ردقز  مه  تغارچ  یب  ربقز  مه 

تعیقب راّوز  ياپ  ریز  كاخ  مدوب  شاک 

تعیقب راوید  تشپ  رد  يرئاز  مدوب  شاک 

تعیقب رات  بش  رد  یغارچ  نوچ  مزوس  شاک 

تعیقب رازلگ  رود  یغرم  وچ  متشگ  یم  شاک 

تعیقب رادید  لاس  ره  متمسق  دش  یم  شاک 

تناهن ياه  مغ  درد و  هاچ  دوب  مبلق  شاک 

تهآ زوس و  درد و  سبح ، يدوب  هنیس  رد  اه  لاس 

تهاگن زا  گشا  نوخ  ناراب  نوچ  تخیر  یم  اه  لاس 

تهاگلتق يوس  هتسخ  مسج  دندرب  اهراب 

تهامز رتابیز  راسخر  رب  تسشنب  هر  درگ 
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تهار نیب  رد  ناج ، هب  دمآ  اهرازآ  بش  همین 

تناوت بات و  اهراب  اهراب و  فک  زا  تفر 

لفاغ مصخ  زا  متس  دادیب و  ملظ و  يدید  هک  سب 

لفحم عمش  نوچ  یتخوس  یتشگ  بآ  هظحل  هظحل 

لتاق رصق  يوس  دندرب  ار  وت  بش  ياه  همین 

لکشم هار  هتسخ ، ياپ  هتسب ، تسد  هنهرب ، رس 

يایرد تمغ  دای  اب  هک  سب 
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لد رد  تشاد  شتآ 

تنایعیش بلقز  دز  رس  دش  هلعش  مثیم »  » رعش

----------

وت ياپ  كاخ  هب  هدروآ  هدجس  تقادص  يا 

( حدم ) وت ياپ  كاخ  هب  هدروآ  هدجس  تقادص  يا 

وت يامیس  رد  رادرک و  رد  راتفگ و  رد  قدص 

لامک دیشروخ  شیپ  رد  يا  هرذ  شناد  لضف و 

وت يانعر  تماق  زا  يا  هیاس  نامیا  لقع و 

لامک ملع و  شناد و  لضف و  جوا  دریگ  هچ  ره 

وت ياج  تمایق  ات  دشاب  سیردت  یسرک 

هاک ِّرپ  زا  تسا  رتمک  تیالو  یب  تعاط  هوک 

وت ياضما  یب  تسا ، دودرم  لامعا  ۀمان 

لوصا ملع و  قطنم و  لامک و  دیحوت و  لضف و 

وت يازفا  حور  راتفگ  زا  زور  ره  رت  هدنز 

لثم یب  یلاعت  دنوادخ  تاذ  نوچ  تسه 

وت يالاو  تیصخش  یگدنب  لامک  رد 

قح راونا  نهاریپ  یتسه و  ناج  ۀبعک 

وت يالاب  دق و  رب  دبیز  هبعک  سابل  نوچ 

ماشه نوراه و  نارمح و  رباج و  ریصب و  وب 

وت يایرد  رد  دنتسه  یکچوک  ياه  هرطق 
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لد هب  یبات  یم  دیشروخ  نوچ  هک  نآ  دوجو  اب 

وت يادیپان  ردق  هدنام  لوهجم  نانچمه 

لیلخ زاجعا  وت  ِیّکم  نوراه  زا  دیآ 

وت يامیپهر  زاغآ ، زا  هللا  لیلخ  يا 

یحو ناتسب  زا  دیور  یم  لگ  هچ  ره  تمایق  ات 

وت يامیس  زا  تسا  یشقن  نآ  گرب  ره  يور  رب 

يا همشچ  تضیف  نافرع ز  ییوت ، نافرع  ۀمشچ 

وت يانعم  دَوب  نامیا  ییوت ، نامیا  ینعم 
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تسامش رهُم  نامه  تعاط  ةدنورپ  ره  رهم 

وت ياهنم  دوش  یم  یتسرپ  تب  یتسرپ  قح 

مادم منیب  یم  تسا و  ملع  ۀنشت  شنیرفآ 

وت يابهص  زا  تسا  ریزارس  شناد  رثوک 

داد هویم  ینیسح  خرس  تضهن  زبس  لخن 

وت يایوگ  قطنم  زا  شناد و  لالز  زا 

اعد تاجانم و  رد  عرضت ، رد  تدابع ، رد 

وت يایحالا  ۀلیل  بش  ره  دندوب  اه  هظحل 

دنتخیر تیارس  رد  اه  یخزود  تأرج  هچ  اب 

وت ياواملا  ۀنج  الوت  لها  لد  يا 

شومخ بل  هتسخ ، مسج  هنهرب ، رس  هتسب ، تسد 

وت يابیز  تعلط  زا  قرع  هر  نیب  تخیر 

یتخاس یتخوس و  يرمع  هکنآ  دوجو  اب 

وت ياضعا  متس  رهز  شتآ  زا  دش  بآ 

: رگج زوس  زا  دیوگ  یم  دلان و  یم  بش  غرم 

وت ياوآ  دش  شوماخ  تبقاع  الوم  فیح 

عیقب ياه  بش  کیرات  لد  رد  بش  کی  شاک 

وت ياهنت  تبرت  يور  هب  ور  مداهن  یم 

يا هدرک  مرحم  ار  مرکملا  لاوش  هام 

! وت يامظع  متام  رد  البرک  هنیدم  يا 
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تفگ هیرگ  اب  ترکیپ  نفد  ماگنه  نامسآ 

وت ياج  دَوبَن  كاخ  رد  نایشرع  غارچ  يا 

نامسآ رب  دشکرس  مثیم »  » مظن زا  وت  زوس 

وت ياسرفناج  ياه  مغ  روآدای  وت  ربق 

----------

هناور تلابند  تسا  ملع  ات  ملع  يا 

( حدم  ) هناور تلابند  تسا  ملع  ات  ملع  يا 

هناشن تملح  زا  تسا  ملح  ات  ملح  يو 

هنامز دیتاسا  ِریپ  نامز  ره  يو 

دنوادخ نوچ  تلالج  رد  يو 
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هناگی

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لاثمت  يوخ  قلُخ و  قلَخ و  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  قداص  هّمئالا  خیش 

وت بتکم  زا  ینشور  غارچ  شناد 

وت بکوک  زا  نادواج  یغورف  شنیب 

وت بر  ای  يادص  قاتشم  دیحوت 

وت بش  تاجانم  وحم  رحس  غرم 

تناهد جرُد  رهوگ  نآرق  تایآ 

تناهن رارسا  رحب  کی  سفن  ره  رد 

دشخرد یم  نایدا  ّلک  رد  وت  راثآ 

دشخرد یم  نآرق  نتم  رد  وت  فاصوا 

دشخرد یم  ناسنا  بلق  رد  وت  نامیا 

دشخرد یم  ناج  ناهجکی  تمالک  ره  رد 

دیشخرد تیاهبل  لعل  زا  ثیدح  اج  ره 

دیشخب رون  اهلدب  نآرق  هیآ ي  نوچ 

تسام قثاو  ءاجر  هنیس  رد  وت  رهم 

تسام قلاخ  كاپ  تاذ  مکح  وت  مکح 

تسام قطان  ماما  وت  نوچ  یتّیصخش 

تسام قداّصلا  لاق  راونا  زا  رپ  ملاع 

تریسا نوهرم و  رهد  ناروشناد 
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تریصب وب  زا  دنتفای  تریصب  رون 

دییامش اهنت  شعلطم  رون و  تسا  ملع 

دییامش ایرد  ار  هدنشخر  رهوگ  نیا 

دییامش الوم  امش ، ترتع  امش ، نآرق 

دییامش اتکی  قلاخ  نابز  هللااب 

تسا هاوگ  نآرق  نیا  زا  ریغ  دوبن  تسا و  نیا 

تسا هانگ  هوک  ناترهم  نودب  تعاط 

دییامش شنازیم  تسا  نازیم  هک  نآرق 

دییامش شناهرب  رون و  نتم و  لیوأت و 

دییامش ناتسلگ  شزبسرس  ياهلگ 

دییامش شناشورخ  دایرف  هنیس  رد 

هداد یحو  غورف  ار  ملاع  هک  دمحا 

هداهن مه  رانک  ار  ترتع  نآرق و 

میراد هچنآ  نافرع  جنگ  ام 
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میراد وت  زا 

میراد وت  زا  میراد  هچنآ  نامیا  رون  ام 

میراد وت  زا  میراد  هچنآ  نآرق  ّلک  رد 

میراد وت  زا  میراد  هچنآ  ناهنپ  ادیپ و 

تسام بش  زور و  وت  راتفگ  اب  میظنت 

تسام بهذم  نیا  ام ، نید  نیا  ام ، ّطخ  نیا 

درادن نامیا  وت  رهم  درادن  سک  ره 

درادن ناج  ناج  یب  مسج  نوچ  وا  لامعا 

درادن نآرق  دوب  نآرق  ظفاح  رو 

درادن ناّیح  رباج  وت  بتکم  زج 

رازه کی  زا  شیب  وت  رود  زا  هتشذگب 

هرارُز نوچ  لّضفم ، نوچ  هدیدن  ایند 

قاتشم وت  ياه  سفن  رب  شناد  ملع و  يا 

قاط متس  لها  تقاط  تماشه  زا  يا 

قاط نینمؤم  نیب  وت  قاط  نمؤم  يا 

قادصم حودمم و  ار  ریهطت  رثوک و  يا 

تسا نشلگ ن  زا  يا  هلال  گرب  هزمح  وب 

تسا وت  نمرخ  زا  يا  هشوخ  لّضفم  لضف 

ران رد  وت  مکح  اب  تفر  یّکم  نوراه 

رادلد قوش  زا  رونت ، رد  ار  دوخ  دنکفا 
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رادیب هتسویپ  کلاس  نآ  رب  دیدرگ 

رای نماد  زا  رتبوخ  شتآ  ناماد 

دزوسب ار  يزیزع  مسج  اجک  شتآ 

دزورف رب  تیالو  رون  وا  ناج  زک 

رود تینارون  ضراع  زا  دب  مشچ  يا 

روصنم روج  زا  اه  ملظ  يدید  هک  دش  نوچ 

روز اب  درب  دوخ  هرمه  تعیبر  نبا 

روذعم ُرومأملا  تفگ  داد و  رازآ 

يداهن ور  رگمتس  ِروصنم  رصق  رد 

يداتسیا اپ  رب  وت  تخت و  رس  رب  وا 

نافرع ز هویم ي  ار  ایبنا  يا 
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تغاب

تغاد درد و  هآ و  زوس و  کشا و  مییام و 

تغارچ یب  رازم  راّوز  رود  زا 

تغارس اهبش  یکیرات  زا  میریگ 

تسا وت  تبرت  غارچ  لد  زوس  هب  مثیم » »

تسا وت  تبرغ  باتک  حرش  شا  هموظنم 

----------

تیازف حور  سفن  رد  ادخ  ملع  يا 

( حدم ) تیازف حور  سفن  رد  ادخ  ملع  يا 

تیاپ فک  كاخ  هب  قدص  هدز  هسوب  يا 

تیاعد ماگنه  هب  زاب  ادخ  شوغآ 

تیانث اه ز  نامز  فرظ  هدش  زیربل 

یمولع يایرد  وت ، هنشت  بل  همه  ملاع 

یمولع ياسیع  هللا و  میلک  داتسا 

****

وت بطر  شناد  یتسا و  مولع  لخن  وت 

وت بل  لعل  ۀتفیش  ادخ  تایآ 

وت بدا  مزب  هب  تسا  یغارچ  دیشروخ 

وت بش  زور و  دَوب  زور  بش و  تسه  ات 

تعیسو ناتسب  هلال ز  یکی  تسا  ملع 
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تعیطم دنناهج  دیتاسا  رشح ، ات 

تماج هعرج ز  یکی  تالامک ، يایرد 

تماشه ياه  بل  هب  هسوب  هدز  دیحوت 

تماب بل  غرم  ۀناد  ادخ  تایآ 

تمالک يابهص  تسم ز  نیما  لیربج 

ییاده حابصم  رگنشور  ۀلعش  وت 

ییادخ نوخ  ةدش  افوکش  لخن  وت 

****

دزان وت  هب  نآرق  دلاب و  یم  وت  هب  ترتع 

دزان وت  هب  نامیا  همه ، نامیا  هب  دنزان 

دزان وت  هب  نافرع  تمکح و  بدا و  ملع و 

دزان وت  هب  نانم  رواد  مسق ، هللاو 

تقاور وت  رود  وت  راصنا  یملع و  وت 

تقاط ِنمؤم  دَوب  قاط  ناهج  ود  ره  رد 

تسین يرمث  تیالو  لخن  رب  وت  رهم  یب 

قطن یب 
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تسین يرثا  نادیهش  نوخ  زا  وت 

تسین يربهار  ناگدشمگ  رب  وت  رون  یب 

تسین يربخ  ملاع  هب  وت  يوک  رس  زا  ریغ 

لسوت وچ  شدوب  وت  هب  نامیا  تدش  زا 

لگ ترد  نوراه  هب  هدنزوس  شتآ  دش 

****

تسا نیقی  لها  لد  دیشروخ  وت  راسخر 

تسا نیبم  نآرق  یناشیپ  هب  وت  فصو 

تسا نید  ۀیامرس  وت  تایاور  رابخا و 

تسا نیمز  تاوامس و  وت  هقف  ۀناخلگ 

دندیدن دندید ، وت  نارمح  وچ  داتسا 

دندیدن دندید ، وت  نایح  رباج  نوچ 

دشاب وت  نییآ  هب  هتسب  اعد  زاورپ 

دشاب وت  نیریش  بل  زا  ناج  ینیریش 

دشاب وت  نیکمت  ةدنب  نیما  لیربج 

دشاب وت  نییآ  ۀنییآ  نم  نییآ 

ربمیپ هب  نآرق ، هب  وت ، قح  بهذم  زج 

رگید بهذم  دَوب  ضحم  ِیبهذم  ال 

****

تنابز ریز  دَوب  هک  يزار  همه  نآرق 
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تناهد جرُد  زا  هتخیر  ادخ  تایآ 

تنایب تسا  یحو  همه  نآرق  هب  دنگوس 

تناهج تسا  ملع  ةرفس  رس  هب  نامهم 

نم ما  یلبنح  یکلام و  یعفاش و  هن 

نم ما  یلع  لآ  وریپ  مسق  هللاو 

قداص ترضح  مرک  فطل و  هدش  تمکح 

قداص ترضح  مرح  نآرق ، هگشناد 

قداص ترضح  ِمَد  احیسم ز  تسا  يراج 

قداص ترضح  ملع  ِّلظ  هب  تسا  ملع 

هاگآ ِلد  روط  هب  تسا  رون  همه  شملع 

هللا هفذقی  ادخ  هدومرف  هک  تسا  يرون 

****

دنرون هک  دنرون  همه  ربمیپ  دالوا 

دنرود هک  دنرود  هفیاط  نیز  هلسلس  کی 

هک دنروک  همه  ایند  ود  هب  نانیا 
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دنروک

دنروم هک  دنروم  وچ  رشح  فص  لاماپ 

دنکاله دنکاله ، هک  هقرف  ود  داتفه و 

دنکاپ هک  دنتاجن  لها  طقف  هقرف  کی 

دینارگن وس  نآ  هب  يوس و  نیا  هب  دنچ  ات 

دیناوخب دیناوخب ، دییاشگب و  نآرق 

دیناسرب دمحم  لآ  رب  همه  ار  دوخ 

دینادب دنتاجن ، لها  زا  هک  هقرف  نآ 

دنلوسر كاپ  ۀّیرذ  مسق  هللاو 

دنلوتب يارهز  ترضح  یلع و  لسن 

****

نآرق ترتع و  ادخ ، هار  دَوب  هللاو 

نآرق ترتع و  ادن  هداد  ام  ربمغیپ 

نآرق ترتع و  ادهش  نوخ  هب  هتشونب 

نآرق ترتع و  ادج  تسین  مه  هظحل ز  کی 

تسا تاجن  تسا  تاجن  هناخ  نیا  ِرد  مثیم 

تسا تایح  بآ  زا  رت  بوخ  ناشرد  كاخ 

----------

یتیاور تکاپ  مد  زا  ملع  لک  يا 

لوا دنب 
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( حدم ) یتیاور تکاپ  مد  زا  ملع  لک  يا 

یتیآ وت  لامک  باتک  زا  هتکن  ره 

ایربک تایانع  تسا  دح  یب  هک  نآ  اب 

یتیانع دشابن  وت  تیالو  لثم 

لصتم تس  یهلا  تاذ  ملع  هب  تملع 

یتیاهن درادن  وت  شناد  يایرد 

قرغ مامت  ملاع  وت  لضف  باتفآ  رد 

یتیالو ره  وت  تیالو  ۀیاس  رد 

زورفلد تسا  یعمش  وت  مالک  زا  هلمج  ره 

یتیاده غارچ  وت  بل  زا  هتکن  ره 

نتشیوخ لاب  زا  درتسگ  شرف  لیربج ،

یتیاور اجره  وت  يانث  رد  دنیوگ 

دنز یم  هسوب  شنهد  رب  هتشرف  اهدص 

یتیاکح دیوگب  وت  زا  هک  یبل  نیریش 

مشش تیآ  یبن ، یصو  یتسیک ؟ وت 

مشش تجح  ادخ ، نسح  غورف  متشه 

مود دنب 

ياسر نایب  دنمزاین  نآرق 
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تسوت

تسوت يادص  رد  لجوزع  يادخ  یحو 

ناشن دهد  یم  ام  هب  شاه  هروس  ریسفت 

يرواد وت  نآرق  ۀیآ  هیآ  هب  يراد 

همه ام  ناماما  يا و  همئالا  خیش 

يرتسگ حدم  مد  تانث ، رد  دنراد 

دنهن تفک  رد  ملق  ياج  راقفلاوذ ، رگ 

يربارب ردیح  يوزاب  هب  دنک  تتسد 

دورد مد  هب  مد  ادخ  يوس  تترضح ز  رب 

يربمیپ مالس  توخ  قلُخ و  قلخ و  رب 

ادخ تّجح  نیمشش  يا  وت  ۀیاس  رد 

يرفعج تسه  نم  بهذم  هک  ادخ  رکش 

ادتبا زور  کلم ، روح و  سنا و  نج و  زا 

يرترب دنداد  وت  یتسود  هب  ار  ام 

یلبنح هن  متسا  یعفاش  هن  یکلام ، هن 

یلع ۀعیش  مدش  وت  تیاده  اب  نم 

موس دنب 

دوش یمن  نآرق  وت  طخ  ادج ز  نآرق 

دوش یمن  نامیا  وت  رهم  نودب  نامیا 

وت يالو  یب  کلم  سنا و  نج و  تاعاط 
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دوش یمن  نانم  رداق  لوبق  زگره 

تسوت لامج  تشهب  يوس  هب  شا  هدید  ات 

دوش یمن  ناوضر  ۀضور  ریسا  نمؤم 

دنروایب ناملس  تعاط  قلخ  هک  مریگ 

دوش یمن  ناملسم  وت  تیاده  یب  سک 

تسا ترتع  نآرق و  یقالت  نید  لامکا 

دوش یمن  نآرق  ترتع و  نودب  نامیا 

شلصاح دود  دوش  ملع  غارچ  وت  یب 

دوش یمن  نازورف  عمش  هایس ، دود 

دَوب يا  هلاس  دص  ةدرم  وچمه  وت  یب  لد 

دوش یمن  ناج  امش  رهم  نودب  مه  ناج 

تسا ملسم  رفک  وت  يالو  یب  مالسا 

تسا مسجم  نید  وت  دوجو  مدق  اترس 

مراهچ دنب 

رود ما ز  هدید  ار  وت  میرح  تبرغ  نم 

ما هدیدرگ  وت  ربق  رود  رمع  کی 
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رود ز 

وت يارب  مرآ  لگ  هتسد  دنتشاذگن 

رود ما ز  هدیچ  لگ  وت  رازم  رب  کشا  زا 

نم دوب و  عونمم  وت  رازم  ندیسوب 

رود ما ز  هدیسوب  مداتس و  ار  وت  ربق 

منک وشو  تسش  ار  وت  رازم  متساوخ  یم 

رود ما ز  هدید  زا  لد  نوخ  راثن ، مدرک 

ار میحج  تمایق  زور  شومخ  دزاس 

رود ما ز  هدیشاپ  وت  رازم  رب  هک  یکشا 

عیقبلا هضور  زا  منک  وربآ  بسک  ات 

رود ما ز  هدیشوپ  وت  ربق  كاخ  تروص ز 

ما هدرک  هیرگ  وت  تبرغ  رهب  زور  ره 

رود ما ز  هدیدنخ  وت  يور  هام  هب  بش  ره 

وت غاد  هدنام  مرگج  ةراپ  هراپ  رب 

وت غارچ  یب  مرح  نم  تشهب  دشاب 

مجنپ دنب 

تا هرارش  ناج  رب  لد و  رب  دوب  هداتفا 

تا هراپ  هراپ  رگج  رب  مالس  ام  زا 

مادم ارچ  تیالو  نامسآ  هام  يا 

؟ تا هراتس  نماد  هب  هدید  ود  زا  تخیر  یم 
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دوشگ یم  وت  يور  هب  شیوخ  هاگن  سک  ره 

تا هراظن  رد  ار  وت  غاد  درد و  دید  یم 

دندز یم  هنیس  رس و  هب  تا  هزانج  ياپ 

تا هرارز  لضفم ، ریصبوبا ، نارمح ،

زاب تشذگ و  تغاد  لاس ز  رازه  زا  شیب 

تا هرازه  گرزب  زور  هدوب  زور  ره 

تسام درد  هوک  وت  سدقم  ۀناش  رب 

تا هراودای  ام  هتسکش  ۀنیس  رد 

دنک رظن  سکره  وت  غارچ  یب  ربق  رب 

تا هرامش  یب  مغ  درد و  دروآ ز  دای 

تسوت عیفر  نحص  وت و  زا  رود  هکنآ  اب 

تسوت عیقبلا  باب  رئاز  هشیمه  مثیم » »

----------

یتیاور تکاپ  مد  زا  ملع  لک  يا 

لوا دنب 

مد زا  ملع  لک  يا 
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( حدم ) یتیاور تکاپ 

یتیآ وت  لامک  باتک  زا  هتکن  ره 

ایربک تایانع  تسا  دح  یب  هک  نآ  اب 

یتیانع دشابن  وت  تیالو  لثم 

لصتم تس  یهلا  تاذ  ملع  هب  تملع 

یتیاهن درادن  وت  شناد  يایرد 

قرغ مامت  ملاع  وت  لضف  باتفآ  رد 

یتیالو ره  وت  تیالو  ۀیاس  رد 

زورفلد تسا  یعمش  وت  مالک  زا  هلمج  ره 

یتیاده غارچ  وت  بل  زا  هتکن  ره 

نتشیوخ لاب  زا  درتسگ  شرف  لیربج ،

یتیاور اجره  وت  يانث  رد  دنیوگ 

دنز یم  هسوب  شنهد  رب  هتشرف  اهدص 

یتیاکح دیوگب  وت  زا  هک  یبل  نیریش 

مشش تیآ  یبن ، یصو  یتسیک ؟ وت 

مشش تجح  ادخ ، نسح  غورف  متشه 

مود دنب 

تسوت ياسر  نایب  دنمزاین  نآرق 

تسوت يادص  رد  لجوزع  يادخ  یحو 

ناشن دهد  یم  ام  هب  شاه  هروس  ریسفت 
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يرواد وت  نآرق  ۀیآ  هیآ  هب  يراد 

همه ام  ناماما  يا و  همئالا  خیش 

يرتسگ حدم  مد  تانث ، رد  دنراد 

دنهن تفک  رد  ملق  ياج  راقفلاوذ ، رگ 

يربارب ردیح  يوزاب  هب  دنک  تتسد 

دورد مد  هب  مد  ادخ  يوس  تترضح ز  رب 

يربمیپ مالس  توخ  قلُخ و  قلخ و  رب 

ادخ تّجح  نیمشش  يا  وت  ۀیاس  رد 

يرفعج تسه  نم  بهذم  هک  ادخ  رکش 

ادتبا زور  کلم ، روح و  سنا و  نج و  زا 

يرترب دنداد  وت  یتسود  هب  ار  ام 

یلبنح هن  متسا  یعفاش  هن  یکلام ، هن 

یلع ۀعیش  مدش  وت  تیاده  اب  نم 

موس دنب 

دوش یمن  نآرق  وت  طخ  ادج ز  نآرق 

دوش یمن  نامیا  وت  رهم  نودب  نامیا 
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وت يالو  یب  کلم  سنا و  نج و  تاعاط 

دوش یمن  نانم  رداق  لوبق  زگره 

تسوت لامج  تشهب  يوس  هب  شا  هدید  ات 

دوش یمن  ناوضر  ۀضور  ریسا  نمؤم 

دنروایب ناملس  تعاط  قلخ  هک  مریگ 

دوش یمن  ناملسم  وت  تیاده  یب  سک 

تسا ترتع  نآرق و  یقالت  نید  لامکا 

دوش یمن  نآرق  ترتع و  نودب  نامیا 

شلصاح دود  دوش  ملع  غارچ  وت  یب 

دوش یمن  نازورف  عمش  هایس ، دود 

دَوب يا  هلاس  دص  ةدرم  وچمه  وت  یب  لد 

دوش یمن  ناج  امش  رهم  نودب  مه  ناج 

تسا ملسم  رفک  وت  يالو  یب  مالسا 

تسا مسجم  نید  وت  دوجو  مدق  اترس 

مراهچ دنب 

رود ما ز  هدید  ار  وت  میرح  تبرغ  نم 

رود ما ز  هدیدرگ  وت  ربق  رود  رمع  کی 

وت يارب  مرآ  لگ  هتسد  دنتشاذگن 

رود ما ز  هدیچ  لگ  وت  رازم  رب  کشا  زا 

نم دوب و  عونمم  وت  رازم  ندیسوب 
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رود ما ز  هدیسوب  مداتس و  ار  وت  ربق 

منک وشو  تسش  ار  وت  رازم  متساوخ  یم 

رود ما ز  هدید  زا  لد  نوخ  راثن ، مدرک 

ار میحج  تمایق  زور  شومخ  دزاس 

رود ما ز  هدیشاپ  وت  رازم  رب  هک  یکشا 

عیقبلا هضور  زا  منک  وربآ  بسک  ات 

رود ما ز  هدیشوپ  وت  ربق  كاخ  تروص ز 

ما هدرک  هیرگ  وت  تبرغ  رهب  زور  ره 

رود ما ز  هدیدنخ  وت  يور  هام  هب  بش  ره 

وت غاد  هدنام  مرگج  ةراپ  هراپ  رب 

وت غارچ  یب  مرح  نم  تشهب  دشاب 

مجنپ دنب 

تا هرارش  ناج  رب  لد و  رب  دوب  هداتفا 

تا هراپ  هراپ  رگج  رب  مالس  ام  زا 

يا
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مادم ارچ  تیالو  نامسآ  هام 

؟ تا هراتس  نماد  هب  هدید  ود  زا  تخیر  یم 

دوشگ یم  وت  يور  هب  شیوخ  هاگن  سک  ره 

تا هراظن  رد  ار  وت  غاد  درد و  دید  یم 

دندز یم  هنیس  رس و  هب  تا  هزانج  ياپ 

تا هرارز  لضفم ، ریصبوبا ، نارمح ،

زاب تشذگ و  تغاد  لاس ز  رازه  زا  شیب 

تا هرازه  گرزب  زور  هدوب  زور  ره 

تسام درد  هوک  وت  سدقم  ۀناش  رب 

تا هراودای  ام  هتسکش  ۀنیس  رد 

دنک رظن  سکره  وت  غارچ  یب  ربق  رب 

تا هرامش  یب  مغ  درد و  دروآ ز  دای 

تسوت عیفر  نحص  وت و  زا  رود  هکنآ  اب 

تسوت عیقبلا  باب  رئاز  هشیمه  مثیم » »

نشور وت  زا  شناد  لعشم  يا 

( حدم ) نشور وت  زا  شناد  لعشم  يا 

نشلگ وت  زا  تقادص  غاب  يا 

ام قطان  هشیمه  نآرق 

ام قیداص  ماما  رشح  ات 

ام بتکم  مامت  وت  ّطخ 
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ام بهذم  سیئر  وت  صخش 

تهار لفط  قیرط ، ناریپ 

تهاگن یمد  دتف  هکلب  ات 

شنیب لها  غارچ  وت  يور 

شنیرفآ باتک  وت  بلق 

دزیخ میلک  تنخس  ره  اب 

دزیر حیسم  تسفن  ره  زا 

هدوبر لد  تسود  تنمشد و  زا 

هدوتس ار  وت  نمشد ، یّتح 

تسوت هنیس ي  لامک  يایرد 

تسوت هنیگبآ ي  رد  دیشروخ 

تیالو لعشم  وت  راسخر 

تیالو هویم ي  وت  راتفگ 

نآرق ناج  وت  سفن  رد  يا 

نآرق نابز  تنهد  رد  يا 

تیاهن یب  غورف  وت  ملع 

تیاور کی  رحب  وت  دوج  زا 

ملاع كامت  وت  هگشناد 

ملاع ماما  لزا  زور  زا 

وت یتشک  نامیا ،
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وا رگنل 

وا رهوگ  وت  ایرد ، نآرق 

دیلوسر تناما  ود ، ره 

دیا لوتب  دّمحم و  دننام 

ود ره  دیدمرس  هنییآ ي 

ود ره  دیدّمحم  ود  ییوگ 

لاب دنز  یم  ملع  یپ  سک  ره 

لابند هب  یمه  ار  وت  تسا  ملع 

دناتس یم  روش  وتز  نامیا 

دناتس یم  رون  وتز  شناد 

تریسم یمامت  دیحوت ،

تریصبوبا نآ  لعشم  کی 

دیاب وت  نوچ  گرزب  داتسا 

دیحوت باتک  کی  وت  نارمح 

دیحوت باتفآ  وچ  هدنبات 

نارود هب  درورپ  هک  وت  ریغ 

ناّیح نبرباج  وچ  درگاش 

شتآ رونت  رد  وت  نوراه 

شتآ رونز  دنک  زبس  لگ 

دراب هراتس  تبدا  خرچ 
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دراد هرارُز  دوخ  نماد  رد 

نامیا غارچ  وتز  تسارام 

نامثع نب  دّمحم  دننام 

يراد مان  هب  نابَا  هزمحوب ،

يراد ماشه  نوچ  يریشمش 

مّلعم دص  ود  وت  هدرورپ ي 

ملسم نب  دّمحم  دننام 

نافرع وت  بتکمز  دنراد 

ناوفص ضیف و  لیضف و  نارمع و 

قاط نمؤم  تسوت  بتکم  رد 

قاحسا دیُرب و  هللادبع و 

سونأم وت  بتکم  هب  دندوب 

سوواط نبا  دیفم و  ّیسوط و 

لبلب تساروت  بدا  غاب 

لماع ّرح  خیش  وچ  هخاش  رب 

تیالو نبلگ  هب  هلال  ود 

تیاضترم تسا و  یضر  دّیس 

تسا ینیلُک  تا  لعشمز  هلعش  کی 

تسا ینیمخ  تبتکمز  هولج  کی 

يدیرد ار  لهج  هدرپ ي  وت 
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يدیرفآ یّلح  همّالع ي 

؟ راداد ّیلو  يا  دروآ  یک 

راونالا راحب  تا  یسلجم  نوچ 

رازه هتشذگب 
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لاس دص  دنچ  و 

لابند هب  تشناد  یشیپ و  وت 

يزاجح رد  لامک  دیشروخ 

يزاتشیپ مولع  ّلک  رد 

تملع رادتقا و  همه  نآ  اب 

تملحز ودع  دش  هدز  تریح 

دوب يدمرس  مولع  وت  ملع 

دوب يدّمحم  همه  وت  قلُخ 

هفیقس رب  زاین  هچ  ار  ام 

هفینح وبا  رب  کلام و  رب 

تسین یلبنح  مسر  هر و  ار  ام 

تسین یلع  دّمحم و  هار  زج 

ییافطصم ملع  ثراو  وت 

ییاضترم ِّیلع  دنزرف 

قداص ماما  يا  ییوت  قداص 

قطان باتک  يا  ییوت  قطان 

نامیا ماوق  يا  ییوت  نامیا ،

نآرق مامت  يا  ییوت  نآرق 

دنتسکش تتمرح  هک  دایرف 

دنتسب هنیک  حرط  وت  صخش  اب 
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شتآ دندز  وت  هناخ ي  رب 

شناد رشن  باوج  دوب  نیا 

تهاگلتق يوس  هب  دندرب 

تهار نیب  هجنکش  دنداد 

بش نآ  رد  هر  نایم  رابدص 

بل رب  دیسر  ملاز  تناج 

ریقحت دومن  ار  وت  روصنم 

ریشمش دیشک  وت  نتشُک  رب 

تراسا بش  نآ  رد  هک  ادرد 

تراسج تترضح  هب  دندرک 

ياو يا  رهق  هب  ار  وت  دندرب 

ياویا رهز  هب  ار  وت  دنتشک 

تدوپ رات و  مامت  تسسگب 

تدوجو رسارس  بآ  دش 

تغاد درد و  کشا و  هب  دنگوس 

تغارچ یب  ربق  هب  دنگوس 

تعیفر تّزع  هب  دنگوس 

تعیقب تبرغ  هب  دنگوس 

تزاب مین  مشچ  هب  دنگوس 

تزامن نیرخآ  هب  دنگوس 
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وت بتکم  غارچ  مییام و 

وت بهذم  هشیمه  تسا  هدنز 

« مثیم »
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تسوت مد  زا  شتایح  هک 

تسوت مثیم  گرم  يا  هظحل  ات 

----------

يربمغیپ هنیئآ ي  یهّللا و  ّیلو  وت 

( حدم ) يربمغیپ هنیئآ ي  یهّللا و  ّیلو  وت 

يردیح تغالب  رد  تحاصف  رد  تعاجش  رد 

يرگید نیسح  ای  ییابتجم  ای  همطاف 

يرقاب لجن  داّجس و  دّیس  مشچ  رون 

يرفعج مه  یقداص  مه  یهّللادبع  وبا  مه 

وت نازیم  ۀّفک  رب  دوب  ینیهاش  قدص ،

اهرای یب  همه  رای  یسکیب  زور  هب  يا 

اهرازآ اهدادیب  نود  روصنم  زا  هدید 

اهراب رگمتس  مصخ  تا  هناخ  رب  رو  هلمح 

اهران ارهز  تیب  نوچ  تا  هناخ  زا  رو  هلعش 

اهراوید تتبرغ  رهب  دندناشفا  کشا 

وت نایرگ  الولا  تیب  رد  دوب  شتآ  هکلب 

ترتسگ نیک  نمشد  هدایپ  ياپ  اب  درب 

ترس رب  همامع  هن  دوب و  شود  رب  ادر  هن 

ترت مشچ  رد  کشا  بل ، رب  رکذ  نت ، رب  فعض 

ترکیپ زا  ادج  ددرگ  ناج  تساوخ  یم  اهراب 
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تردام ارهز  ياج  بش  ِلد  نآ  یلاخ  دوب 

وت ناودع  زا  تشذگب  نوچ  وت  رب  دنیبب  ات 

ماش قلخ  زور  روصنم  وت  لتق  اب  دنک  ات 

ماین زا  نوریب  دروآ  دوخ  ریشمش  اهراب 

مایق اج  زا  رهق  مشخ و  اب  تنتشک  رهب  درک 

مانالا ریخ  ترضح  شیور  شیپ  هگان  دید 

ماما زا  رادرب  تسد  رگمتس  یک  شبیهن  دز 

وت ناویا  دنسم و  مزوس  ناج و  مریگ  هنرو 

بآ وت  ياضعا  رهز  رارش  زا  دش  تبقاع 

بات وت  مسج  زا  تفر  شتآ  وت  بلق  رد  تخیر 

باسحلا موی  ۀنحص  هنیدم  تگرم  اب  تشگ 
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بارت رب  يداهن  رس  يدوب  لضف  نامسآ 

باتفآ رد  تتبرت  اّما  هیاس  رد  یملاع 

وت ناشفا  کشا  هدیدرگ  ناهج  هن  مثیم »  » مشچ

----------

رود نانیب  هایس  مشچ  وت  يور  هام  ز 

( حدم ) رود نانیب  هایس  مشچ  وت  يور  هام  ز 

روک ددرگ  باتفآ  زا  هرپ  بش  هکنانچ 

منخس نمجنا  رد  ددرگن  هرهش  هنوگچ 

روهشم تیئارس  تیحدمب  ما  هتشگ  هک 

کیل ملولم  هدنکفارس و  راک و  هانگ 

رورغ هدیرفآ  تخس  مَاوت  رهم  هنیس  هب 

منکن مگ  هار  يور و ، مهنن  یگریت  هب 

رون مراد  وت  بهذم  رد  وت  غارچ  زا  هک 

تسا وت  بهذم  نت ز  هب  تزع  هماج  هک  ارم 

روجان هلصو  تسا  نارگد  بهاذم 

تسا مغ  نیع  وت  مغ  یب  ناهج  ود  ره  رورس 

رورس هدنکف  وت  قاشع  لد  رد  وت  مغ 

میرفعج مسر  هار و  رد  هک  رکش  رازه 

روظنم نیمه  هتشاد  نم  تقلخ  ادخ ز 

منک تشپ  دلخ  غاب  رب  هک  تور  هب  مسق 
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روضح ضیف  دنهد  نم  رب  وت  مزب  هب  رگا 

تخر غورف  تهج  شش  زا  یماما  مشش 

روهظ هدرک  راگدنوادخ  تاذ  رون  وچ 

لامک جواب  نایتاوامس  ناینیمز و 

رورم دننک  بش  زور و  ار  وت  لضف  باتک 

لوبقم ُهُّجَح  تشگ ، تخر  درگ  هک  یسک 

روکشم ُُهیعَس  تفای  تهر  ضیف  هک  یسک 

بجع هچ  هراشا ت  زا  تشهب  میجح  دوش 

رونت هب  ّتیکم  نوراه  نت  رگ  تخوسن 

تسا گنل  تلّضفم ، لضف  تخانش  یپ 

روعش كرد و  ملع و  لقع و  یپ  زین  تیمک 

؟ تنارمَح تساجک  نایحرباج  تساجک 

زا دراب  هک 
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روثنم ّرُد  ار  قلخ  ناشبل 

دیدرگ ار  مصخ  وت  ماشه  قطن  ياپ  هب 

روگ یگنت  هب  یگدرتسگ  همه  نادب  نیمز 

دروآور هک  ره  وت  يوکز  برغ  قرش و  هب 

روط يداوز  ناینوعرف  هب  هدرب  هانپ 

شناد یسّرکب  يراج  وت  نابز  زا  دش 

روکذم دوش  ناروشناد  بل  زا  هچنآ  ره 

جاور تشادن  تبهذم  رد  هک  دنتشاد  هچ 

روهشم ُدبَن  تبتکم  رد  هک  دنا  هتفگ  هچ 

رد نیز  لد و  ما  هتسب  امش  قشع  راد  هب 

روح ندید  رکف  هن  متشهب  ياوه  رد  هن 

دنک هنال  لایخ  لد  دهد  هناد  هب  اجک 

روم دریگ  ماقم  نامیلس  ّلظب  رگا 

ایب تسا  وت  مایق  زا  ادخ  رصن  ياول 

روصنم بش  زور و  درک  تلد  هب  نوخ  هچ  رگا 

بش لد  رد  هدایپ  ياپ  هنهرب و  رس 

رومأم دش  عیبر  نبِا  تندرب  يارب 

؟ راضحا نیا  لوسر  لآ  هب  تساور  اجک 

روز هب  دنرب  ارو  زیزع  لتق ، رهب  هک 

اهتعاس ياپ  يور  ار  وت  تشادهاگن 
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روجنر نت  نینزان  نآ  هب  محر  درکن 

نیشنب دوخ  ياپ  يور  يدش  هتسخ  تفگن ،

رورسم دنک  يا  هظحل  ار  همطاف  تساوخن 

دیزرل دوخ  هب  یلو  تلتق  هب  غیت  دیشک 

رود زا  هاگن  دنک  ار  وا  وت  ّدج  دید  هک 

دزیر تسّدقم  نوخ  هک  تساوخ  راب  هس 

روبجم تَتَمرُح  هب  دش  لسر  متخ  میب  ز 

یمرش تردام  ّدج و  تبقاع  درکن 

روگنا هشوخ  هب  تیافج  رهز  داد  هک 

دندناوخ یم  شادخ  لامج  هک  وت  لامج 

هریت كاخ  رد  هک  فیح  رازه 
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روتسم دش 

داد تیاضر  ناشبلق  نیمز  لها  هنوگچ 

روگ رد  ار  لامک  رهپس  دنهد  اج  هک 

مزورفا غارچ  تربق  هب  هنیس  زوس  ز 

روبع عیقب  هشوگ  مدتف  یبش  رگا 

راوید سپ  زا  تسا و  هتسب  وت  عیقب  رد 

روش نویش و  هب  نیرئاز  ادص  دننز  ار  وت 

يرد هن  يا  هّبق  هن  یقاور  هن  لعشم و  هن 

رون تیآ  تسا  هدش  تملظ  هنیس  هب  ناهن 

« مثیم  » وت میرح  رب  دزن  هسوب  هک  رگا 

روذعم دوب  ببس  نیز  ودع  هار  هدادن 

----------

اتمه یب  راگدنوادخ  قلخ و  مالس 

( حدم  ) اتمه یب  راگدنوادخ  قلخ و  مالس 

ام بهذم  ياوشیپ  يا  وت  هاگشیپ  هب 

ایحا قح  نید  هتشگ  تسفن  زا  هک  یئوت 

اج رب  اپ  هدنام  هوک  نوچ  وت  ملع  يانب 

داد رگید  داد  مالسا  وت  قطن  غیت  هب 

دادرب البرک  نینوخ  تضهن  تخرد 

دوب ربکا  مایق  ینیسح  مایق  رگا 
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دوب رگید  مایق  دوخ  وت  یملع  مایق 

دوب رذآ  مصخ  ناج  نت و  هب  تمد  زا  هک 

دوب رکیپ  ناور ز  تلالض  رفک و  ناور 

بولطم یسب  اهدودرم  وت  یتسودب 

بولغم یسب  اهروصنم  وت  ینمشد  ز 

داد نامیا  سرد  هک  تسرد  بتکم  هب  یهز 

داد ناّیح  نبرباج  نوچ  يدرم  گرزب 

داد نارمح  داد و  هزمح  وبا  داد و  هرارُز 

داد نامعن  نبا  داد و  نابا  داد و  ماشه 

دنَاوت ریقح  هدنب  همه  ملع  لاجر 

دنَاوت ریصبوبا  لامک  ملع و  ریقف 

لالض قیرط  رد  دندوب  هک  ملع  لاجر 

دمحا ادخ و  باتک و  ینمشد  هب 
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لآ و 

لال دش  ناشنابز  تماشه  قطن  غیت  هب 

لالدتسا غیت  هب  نانآ  زا  دیرب  نابز 

رورغ لها  ناور  رب  شنخُس  دز  هرارش 

رون رپ  شا  هنیس  دوب  نوچ  وت  قطن  قرب  ز 

شناد رد  تمد  زا  قلخب  هدوشگ  الَا 

شناد روشک  ریم  ترد  يادگ  الَا 

شناد روحم  دیحوت  َملاع  هب  الَا 

شناد رسفا  بیز  تهر  رابغ  الَا 

تسیز شناد  هب  رشب  وت  زا  سپ  لاس  رازه 

تسا یمیشلاوبا  وت  ناّیح  رباج  زونه 

یهاگآ قلخ  ّلک  رب  قلاخ و  دبع  وت 

یهللارهظم ياپارس  هدنب  کلس  هب 

یهام ار  ملع  ناشخرد  ناگراتس 

یهاش ار  لضف  ملع و  تفرعم و  کلم  وت 

تسوت رورپ  تسد  قدص  یقداص و  ماما 

تسوت ِرد  هدنب  قیّدص  فسوی  رازه 

شومخ رهش  دوب و  هریت  بش  دوب و  هنیدم 

شورخ روش و  زوس و  تاجانم و  زامن و  رد  وت 

شورس همغن  هب  هلان و  بل  هب  کشا و  هدیدب 
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شوگ هب  دیسر  یم  هتسهآ  تبر  ای  يادص 

ترس هب  تا  هناخ  ماب  زا  قح  مصخ  تخیر  هک 

تردپ ردامز و  ّدجز و  مرش  درکن 

دندرب ایربک  تیب  نآ  رد  مابز  هَر  وچ 

دندرب ارت  بش  همین  نآ  رد  هنهرب  رس 

؟ دندرب ارچ  ارت  رخآ  وت  مرج  دوب  هچ 

دندرب اجک  دوخ  هارمه  هب  هتسب  تسد  ود 

یتفگ قح  ریسم  رد  نخس  هکنآ  مرج  هب 

یتفر دوخ  هاگلتق  يوس  هب  دوخ  ياپ  هب 

تیوجلد ّدق  رس و  رگد  دوب  هدیمخ 

، لدگنس روصنم  وچ  درک  هراظن 
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تیوس

تیوم يدیفس  زا  ایح  مرش و  درکن 

تیور رب  دانع  زا  دیشک  غیت  راب  هس 

وا ربارب  رد  هداتسا  وت  ّدج  دید  وچ 

وا رکیپ  هب  یبن  میب  هزرل ز  داتف 

عیطم عاطم و  لزا  زا  ادخ  قلخ  هب  الَا 

عیفش افش و  دبا  ات  هنگ  درد  هب  الَا 

عیفر مهوز  یسب  عفرا  وت  ماقم  الا 

عیقب رانک  يرئاز  یب  وت  رود و  وت  زا  نم 

وت تبرت  يوربور  مهن  هکنآ  ياجب 

وت تبرغ  دایب  مناشف  کشا  رود  ز 

روصنم يرگ  متس  تخت  رس  رب  هتسشن 

رورغ تسم  هاج و  تسم  یم و  تسم  دوب  هک 

روجنر یگتسخ  فعض و  زا  نت  دوب  هک  ارت 

روضح هب  اپ  يو  رب  تعاس  هس  تشاد  هاگن 

نیکست دهد  يا  هظحل  ار  وت  بلق  تساوخن 

نیشنب دوخ  ياپ  يور  دش  هتسخ  تفگن 

وت هتسکش  لد  نآ  رب  وت و  رب  مالس 

وت هتسخ  جنر  درد و  زا  نت  رب  مالس 

وت هتسشن  لگ  هب  رازم  هب  ام  دورد 
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وت هتسب  يافص  اب  مرح  رب  مالس 

تسوت هنیس  زوس  رپ ز  مرگن  یلد  ره  هب 

تسوت هنیدم  ناهج  بلق  مثیم »  » بلق هن 

----------

نآرق مالس  دمحا  مالس  ناّنم  يادخ  تاذ  مالس 

( حدم ) نآرق مالس  دمحا  مالس  ناّنم  يادخ  تاذ  مالس 

ناملغ مالس  يروح  مالس  ناوضر  مالس  ّتنج  مالس 

نافرع مالس  شناد  مالس  نامیا  مالس  دیحوت  مالس 

قداص ماما  كاپ  ناج  هب  قلاخ  مالس  تقلخ  مالس 

مربم باطخ  مکحم ، باتک  متاخ ، ّیصو  مدآ ، ماما 

، ردق هب  ملاع ، ِّیلو  بهذم ، سیئر 
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ملعا ملع ، هب  العا 

مّرکم وا  هب  دّیؤم  وا  هب  میرم  رازه  یسیع  رازه 

دمحا یصو  نآرق  کیرش  دمرس ، يادخ  ِّیلو  مشش 

شیوجز ناور  رثوک  بارش  شیوکز  نازو  ّتنج  میسن 

شیوخ قلُخ و  هب  دمحا  دورد  شیور  هام  هب  دیشروخ  هاگن 

شیوم رات  هب  هتسب  دوجو ، شیوگتفگ  هب  شناد  زاین 

هرارُز زا  رپ  لّضم  زا  رپ  هراتس  زا  رپ  شضیف  رهپس 

شریمض کی  هب  ناهرب  رازه  شرینم  خر  نافرع  باتک 

شریسا همه  نارادمامز  شریقح  همه  ناراوگرزب 

شریصب وبا  ملع  ِریقف  شریقف  همه  شناد  لاجر 

شماشه مد  نافرع ، تایح  شمالغ  هر  كاخ  لالج ،

شملع مایپ  نآرق  زومر  شا  ملع  مایق  زا  نید  تایح 

شملع مالک  وحم  میلک  شملع  ماقم  رترب  مهوز 

شملع ماظن  دیواج  هرامه  شا  ملع  ماجز  رثوک  ياطع 

دنبات هرامه  دیشروخ  وچمه  هک  دنباتفآ  ود  وا  رباج  ود 

تماما دنک  تقلخ  ّلک  هب  تمایق  ات  هک  قداص  ماما 

تماقا دنک  ناج  روشک  هب  تماعز  ازو  اه  لد  کلم  هب 

تمارک وا  زا  لّسوت  امز  تمالس  وا  زا  ار  نید  دوجو 

وا ترایز  دیرم  کلم  وا  تراشا  عیطم  کلف 

هناور شیپ  شناد  هاپس  هنازخ  شلد  ار  نخس  ِرُد 
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هناسف همه  وا  یب  مولع  هنامز  رد  هچ  لماکت  رد  هچ 

هنارت وا  زا  تئارق  ره  هب  هناشن  وزا  تباتک  ره  هب 

هدوتس رشب  ار  ششناد  هک  هدوشگ  يرد  ناّیح  روپ  هب 

شدنمزاین نآرق ، زامن ، شدنبیاپ  ود  رّکفت  درخ ،

شدنخشونز ناج  ار  حیسم  شدنمتسم  ود  تمکح  باتک و 

ریسا لد  ار  میلک 
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شدنزگ ناج  هب  مئاد  دیسر  شدنپ 

لتاقز یهگ  نمشدز ، یهگ  لفحم ، هب  یهگ  لزنم ، هب  یهگ 

هنایشآ رد  تحار  دوبن  هناش  هب  شمغ  هوک  هرامه 

هناخز نورب  ار  وا  دیشک  هنابش  وا  رب  نمشد  تخات  هک 

هناور يدش  روصنم  رصق  هب  هنایم  نآ  رد  هنهرب  رس 

شیارب یلد  اجنآ  تخوسن  شیاعد  بل  هب  شدرد  هنیس  هب 

شناتساد هب  لد  يا  زوسب  شناهج  مغ  هنیس  نورد 

شنادناخ هب  دش  نوزف  افج  شنانمشدز  دش  ناج  هب  متس 

شنامسآ رب  دود  دش  هناخز  شناتسآ  رب  شتآ  دندز 

ارهز دای  هب  شمشچ  تسیرگ  الاب  تفرگ  شتیبز  ررش 

نازوس عمش  وچ  تخوس  وا  دوجو  ناج  رب  هرارش  شرهز  دنکف 

نارای بلق  هب  شغاد  تسشن  نایاپ  هّصغ  هب  شرمع  تفرگ 

نایرگ دندش  وا  متام  هب  ناّیح  نبا  وچ  ِملاع  رازه 

شربق راثن  مثیم »  » کشرس شربص  دای  هب  شغاد  زوسز 

----------

یئادخ حودمم  وت  هک  میوگ  وت  حدم  يدیس 

( حدم ) یئادخ حودمم  وت  هک  میوگ  وت  حدم  يدیس 

یئارس ود  لوسر  لجن  قح  تجح  نیمشش 

یئاج همه  تقادص  قادصم  يدعولا و  قداص 

یئاده راونا  لعشم  ادخ  ملع  نزخم 
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یبان ِرُد  شش  می  رون و  می  جنپ  رهوگ 

یباتکراچ نخسمه  لسر  جنپ  مدمه 

دیآ وت  لابند  هب  رصع  ره  هب  هیاس  نوچ  ملع 

دیاشگ شوغآ  وت  دنخبل  لگ  شیپ  ملح 

دیابرب لد  همه  مشچ  زا  تا  هدیدان  يور 

؟ دیامن حدم  ادخ  ریغ  ار  وت  هک  دناوت  هک 

میوشب شیوخ  نهد  نافرع  ۀمشچ  زا  رگم 

زا نخس  مناوت  ات 
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میوگ وت  نایح  رباج 

تلامک رحب  زا  يا  هرطق  دَوب  قلخ  شناد 

تلامج رهم  زا  رگ  هولج  یلزا  بیغ  نسح 

تلالج شیپ  رد  هدز  وناز  هرسکی  نایشرع 

تلاصو ماج  شطع  ار  رشب  نج و  کلم و 

تمالک ّالجت ز  دنریگ  هک  دنشوگ  همه 

تماشه شخبناج  بل  زا  نخس  قاتشم  همه 

هراتس تسا  رهپس  قاط  رب  وت  قاط  نمؤم 

هرامه هداد  رشب  هب  تریصب  وت  ریصبوب 

هرارش درآرب ز  هلال  ترد  نوراه  مشچ 

هرارز تسا و  ماشه  وت  بان  ِرُد  ناشخرد  ود 

درادن داتسا  وت  لثم  رگد  رهد  بتکم 

درایب هزمحوبا  دننامه  درگاش  هک  ات 

تراد هنیآ  ناهج  دیتاسا  داتسا و  یئوت 

ترازه راچ  نخس  داریا  رد  درگاش  هدوب 

ترارق ربص و  یب  همه  یئاشگ  شیوخ  بل  ات 

تراهب ياه  لگ  همه  نایوکن  ینابغاب و 

ترینم دیشروخ  هس  ملع  کلف ، رد  رگ  هولج 

»ت ریصن هجاوخ  »و« یسلجم وت و« « ِیسوط خیش  »

تلامک غاب  زا  لگ  هخاش  کی  « يراصنا خیش  »
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تلالز رحب  نآ  وت و  دیفم » خیش   » زا یهز 

تلالج یغورف ز  تسا  ینیلک » خیش  « » ِیفاک »

تلاجر دنلوصا و  داتسا  یضر »  » و یضترم » »

دشخرد دیحوت  بتکم  رد  وت  سواط » نبا  »

دشخبب رون  ام  ةدید  لد و  هب  تمایق  ات 

تمالک ملع  زا  رب  داد  الب  برک و  تضهن 

تمایق درک  یلع  نب  نیسح  زاجعا  هکلب 

تمایپ تشاد  ادهش  ماما  نوخ  ششوج 

تمالس داب  ادهش  نوخ  رشح ز  فص  ات 

دبا ات 
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ددرگن شوماخ  وت  دیحوت  لعشم 

ددرگن شومارف  وت  دج  وت و  بالقنا 

يدیشک راک  متس  روصنم  هک ز  اه  متس  هچ 

يدینش هک  اه  نابز  مخز  نآ  زا  تخوس  ترگج 

يدید همطاف  ینب  غاد  يدزن ، مد  یتخوس ،

يدیود مصخ  ِیپ  هدایپ ز  ياپ  بش ، لد 

؟ یمرج هچ  هب  رگمتس  مصخ  وت  هناخ  رد  تخیر 

؟ یمرج هچ  هب  ربکا  ِهللا  تیب  شتآ و  ۀلعش 

تیولگ هب  ارهز  فسوی  يا  دش  هدقع  اه  هیرگ 

تیور دندرکن ز  دندرکن  مرش  نانمشد 

تیوم هب  هودنا  مغ و  رابغ  دندید  همه 

تیوس هب  دادیب  هر  زا  دیشک  غیت  تلتاق 

تماک هب  تخیر  افج  رهز  ودع  تسد  تبقاع 

! تمالس هراپ  رگج  رب  یبن  كاپ  ۀعضب 

وت مرح  كاخ  هب  هرهچ  مهن  هک  مراد  تسود 

وت مغ  مناشف ز  کشا  تفص  عمش  مزوس و 

وت مرک  فطل و  وت و  يادف  هب  يا  دوش  هچ 

وت مدق  ممشچ  رس  رب  دَوب  گرم  مد  هک 

تغاد هتخوسلد  مثیم »  » لد هب  يا  دوش  هچ 

؟ تغارچ عمش و  یب  تبرت  رس  هب  مزوسب  هک 
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----------

قداص ترضح  ياپب  معبط  هدش  ناشف  رهگ 

( حدم  ) قداص ترضح  ياپب  معبط  هدش  ناشف  رهگ 

قداص ترضح  يانث  حدم و  هدش  متدابع 

مرادن تاجن  هر  زگره  مراک و  هانگ 

قداص ترضح  ياهتنم  یب  تمحر  هب  رگم 

نآرق هب  هتفگ  هک  وا  فصو  دنک  قلخ  هنوگچ 

قداص ترضح  يادخ  قداص ، ترضح  يانث 

شیارس هحیدم  یُبن  نایب  هب  ینب  بل 

ترضح يالولاراد  هدش  یلع  لد 
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قداص

هنیدم رهش  هب  دوش  مبیصن  هک  دنک  ادخ 

قداص ترضح  يافص  اب  مرح  ترایز 

میرم یسیع  رازه  نارازه  تایح  دمد 

قداص ترضح  يازفناج  سفن  زا  مد  ره  هب 

دشورفن ار  شیوخ  ّیئادگ  هاج  لالج و 

قداص ترضح  يادگ  ملاع ، یهاشداپ  هب 

دیآرب لیلخ  زجعم  یبرع  زک  هن  بجع 

قداص ترضح  يارب  شتآ  لد  رد  وچ  دور 

احیسم ناج  هب  سفن  ره  زا  دهد  یم  تایح 

قداص ترضح  يارس  تحیدم  تسه  هک  یبل 

هنیدم هب  دنک  رفس  نمیا  يداو  دزس ز 

قداص ترضح  ياصع  رب  دنز  هسوب  میلک 

هناور ملع  يافق  رد  همه  دنا  قیالخ 

قداص ترضح  يافق  رد  دوب  ملع  هناور 

دشاب هدوب و  هرامه  شناد  لفحم  غارچ 

قداص ترضح  يامن   � دّمحم لامج  هم 

ورنآ زا  دنلب  شا  هیاپ  ادخ  تسدب  دوب 

قداص ترضح  يانب  ددرگن  ریذپ  للخ 

شقاط نمؤم  تفج  تفای  ناوتن  یملاع  هب 
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قداص ترضح  يارس  شناد  هدرب ز  ضیف  هک 

شناد رکیپ  هب  نا  هدنز  دوب  هک  قح  هب  مسق 

قداص ترضح  يابرلد  نخس  زجعم  ز 

لّضفم ریصب و  وب  نارمح و  رباج و  وچ  ایب 

قداص ترضح  يارسشناد  ضیف ز  میرب 

ناج دوشن ، تلد  يرامیب  هک ز  ات  كاله 

قداص ترضح  يافّشلاراد  هب  ریگب  افش 

وا زج  هب  تسین  وت  مد  احیسم  قشع  بیبط 

قداص ترضح  ياود  قوش  هب  درد  رایب 

نک الط  ایب و  يور  یم  اجک  برغ  قرش و  هب 

قداص ترضح  يایمیک  زا  دوخ  دوجو  سم 

تتنطلس مامز 
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نک اهر  تسد ، هب  دسر  رگ 

قداص ترضح  ياطع  فطل و  نماد  ریگب 

هنیدم هب  ار  كاپ  ناج  نآ  لگ  ریز  يوجم 

قداص ترضح  ياج  تسام ، لد  عیقب  رد  هک 

نمشد هک  دوب  مامتان  شا  هلفان  زامن 

قداص ترضح  يالولا  تیب  هب  درب  موجه 

شیودع ياپ  يورب  تعاس  هس  تشاد  هاگن 

قداص ترضح  ياطخ  مرج و  رخآ  دوب  هچ 

دز افج  رهز  هک  یمد  ایند  تشگ ز  صالخ 

قداص ترضح  ياطخ  مرج و  رخآ  رب  هرارش 

هعیش بتکم  هب  دوب  یباتک  هتسب  عیقب 

قداص ترضح  يافص  اب  مرح  تبرغ  ز 

شیازع کشا  هب  وجب ، لّسوت  زوسب و  ایب 

قداص ترضح  يازع  بحاص  همطاف  تسه  هک 

شدوجو بآ  هرطق  هرطق  دش  تخوس  عمش  وچ 

قداص ترضح  يارب  لد  يا  وش  بآ  زوسب و 

« مثیم  » تدابع نیرتهب  ادخ  دزن  هب  دوب 

قداص ترضح  ياثر  قداص ، ترضح  يانث 

----------

منیتسار يادتقم  مظعا  هللا  یلو  نم 
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( حدم ) منیتسار يادتقم  مظعا  هللا  یلو  نم 

منیقیلا ملع  بحاص  متایحلا  نیع  ۀمشچ 

منید لها  يادتقم  نامیا  لها  يامنهر 

منیمز رد  امس و  رد  شناد  ملع و  باتفآ 

منیملاعلا بر  ِتاذ  ِرون  رحب  شش  رهوگ 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

نم ربنم  زا  دنک  یم  یلجت  ملاع  رد  ملع 

نم رس  رود  يا  هلاه  لوا  زا  دوب  شناد  رون 

نم رد  كاخ  رب  دنداهنب  هرهچ  نافرع  لها 

نم رثوک  زا  تفرعم  بارش  دشوج  دبا  ات 

لامک و ملع و  ثراو 
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منیلسرملا متخ  ملح 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

نم بل  زا  احیسم  دشوج  یم  ملع  تایح  رد 

نم بتکم  زا  دندمآک  یناهج  دیتاسا  سب 

نم بش  اهبش  نم و  زور  همه  دشاب  اهزور 

نم بهذم  رد  زج  تسین  يراگتسر  ار  ناکلاس 

منیتسآ رد  ادخ  تسد  فک و  رد  شناد  کلک 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

دشخرد یم  رشحم  حبص  ات  نم  نایح  رباج 

دشخرد یم  رونم  دیشروخ  وچ  مقاط  نمؤم 

دشخرد یم  رهوگ  هتسویپ  ما  هزمحوب  بل  زا 

دشخرد یم  ردیح  قطن  مماشه  مرگ  مد  رد 

منیبب ار  وا  ةدنبوک  قطنم  مراد  تسود 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

هراتس مراصنا  باحصا و  تفرعم ، رهپس  نم 

هرامش یب  تمایق  ات  مسرد  نازومآ  شناد 

هراودای میاه  هظحل  دشاب  تسا  یقاب  نامز  ات 
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هرارز نارمح و  تسار  مزورف  یتیگ  بتکم 

منیمی راسی و  زا  جوم  دنز  اه  نامعن  نبا 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

رگید ياروشاع  دوب  نم  یملع  بالقنا 

رگید يایند  تفرعم  لها  هب  نآ  زا  دش  زاب 

رگید يالعالا  ۀنج  مملع  رون  زا  دش  رهد 

رگید ياج  تلالج  ردق و  زا  درک  ادیپ  ملع 

منیچ هشوخ  شناد  ملع و  تشهب  رد  دش  یملاع 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

نم
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مداد بآ  ار  البرک  غاب  رون  رحب  ز 

مداشگ مدآ  ملاع و  يور  هب  شناد  رد  نم 

مداهن ملاع  نیا  رد  رفعج  بهذم  يانب  نم 

مداتسیا مواقم  مدرک ، رپس  هنیس  اه  لاس 

منیشن اپ  زا  لامک  رشن  رد  هظحل  کی  دشن  یم 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

ملالجلاوذ مولع  رارسا  قودنص  نامه  نم 

ملاوز دوخ  لازیال  يادخ  کلم  رد  تسین 

ملامیاپ رسکی  دندیدرگ  ملع  ناشکرس 

ملامک ملع و  قطنم  شیپ  دندیدرگ  لال 

منیشناج یهلا  نامرف  هب  ار  تجح  جنپ 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

مدرک ربص  ربمیپ  دالوا  مدید ز  اه  غاد 

مدرک ربص  رگمتس  روصنم  مدید ز  اه  ملظ 

مدرک ربص  رذآ  تخورفا  ما  هناشاک  رد  مصخ 

مدرک ربص  ردام  دننام  یلع  میاباب  لثم 

منیشتآ رارش  نازوس  ۀنیس  رد  دش  سبح 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 
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****

مهاگلتق يوس  مصخ  هدایپ  ياپ  اب  درب 

مهایس ماش  نامه  رد  هنهرب ، رس  هتسب ، تسد 

مهآ تفر  یم  کلف  رب  نکیلو  متسبورف ، بل 

مهانگ اهنت  یلع  ارهز و  يدنزرف  دوب 

منینزان بلق  هب  دمآ  اه  هنعط  زا  اه  مخز 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

مشاب مورحم  همه  مقح  زک  دوب  نیا  نم  قح 

مشاب مولظم  نینمؤملاریما  دوخ  دج  وچمه 

ملالج ردق و  همه  اب 
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مشاب مومغم  دبا  ات 

مشاب مومسم  افج  رهز  زا  هصغ  نارازه  اب 

منیزح ياوآ  شوماخ  دوش  مه  مزوسب  مه 

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

****

معیفر هاج  نامگ ، جوا  زا  دشاب  رترب  هک  نم 

معیطم ار  قلاخ  هک  نم  معاطم ، ار  تقلخ  هک  نم 

معیفش ار  رشحم  لها  تمایق  زور  رد  هک  نم 

معیقب راوید  هب  تروص  دهن  سک  درادن  قح 

منیگهودنا لد  دایرف  هتشگ  مثیم »  » مظن

منیرخآ نیلوا و  قلخ  يالوم  مشش  نم 

----------

تبیصم

تشک ارم  راک  متس  مصخ  ما  هدش  هدوسآ 

( تبیصم ) تشک ارم  راک  متس  مصخ  ما  هدش  هدوسآ 

تشک ارم  راب  دص  هک  دیئوگم  راب  کی 

لتقم يوس  هدایپ  درب  ارم  زور  هگ 

تشک ارم  رات  بش  هب  دیشک و  غیت  هگ 

ار یلع  لآ  مرب  هب  لتقم  هب  دندرب 

تشک ارم  راخ  یب  ۀلال  دص  مغ  غاد 
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ار مرگج  شتآ  دز  هلعش  کی  هب  زور  ره 

تشک ارم  رازآ  تنحم و  کی  هب  هظحل  ره 

مرج نیمه  هب  نمشد  مدوب و  یلع  لجن  نم 

تشک ارم  رارک  ردیح  ینمشد  اب 

شتآ ما  هناشاک  هب  مصخ  دز  هک  زور  نآ 

تشک ارم  راوید  رد و  نایم  دایرف 

تسب ارم  تسد  نیک  هر  زا  ودع  هک  بش  نآ 

تشک ارم  رامیب  دباع  نت  ریجنزز و 

دوخ رگج  نوخ  مغ و  کشرسز  مثیم ) )

تشک ارم  راک  افج  روصنم  هک  سیونب 

----------

تشک ارم  راک  متس  مصخ  ما  هدش  هدوسآ 

( تبیصم ) تشک ارم  راک  متس  مصخ  ما  هدش  هدوسآ 

تشک ارم  راب  دص  هک  دیئوگم  راب  کی 

لتقم يوس  هدایپ  درب  ارم  زور  هگ 

تشک ارم  رات  بش  هب  دیشک و  غیت  هگ 

ار یلع  لآ  مرب  هب  لتقم  هب  دندرب 

تشک ارم  راخ  یب  ۀلال  دص  مغ  غاد 

ار مرگج  شتآ  دز  هلعش  کی  هب  زور  ره 

تشک ارم  رازآ  تنحم و  کی  هب  هظحل  ره 
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مرج نیمه  هب  نمشد  مدوب و  یلع  لجن  نم 

تشک ارم  رارک  ردیح  ینمشد  اب 

شتآ ما  هناشاک  هب  مصخ  دز  هک  زور  نآ 

ارم راوید  رد و  نایم  دایرف 
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تشک

تسب ارم  تسد  نیک  هر  زا  ودع  هک  بش  نآ 

تشک ارم  رامیب  دباع  نت  ریجنزز و 

دوخ رگج  نوخ  مغ و  کشرسز  مثیم ) )

تشک ارم  راک  افج  روصنم  هک  سیونب 

----------

هنایشآ رد  اهنت  یتشهب  ریاط  نآ 

( تبیصم  ) هنایشآ رد  اهنت  یتشهب  ریاط  نآ 

هناقشاع تخوس  یم  بش  لد  رد  عمش  نوچ 

لد هنارت ي  شرکذ  هنیس ، رارش  شزوس 

هناور خرب  شکشا  كالفا  جوا  هب  شهآ 

بش تدابع  تقو  ار  يدهاز  هدید  یک 

هناخ درب ز  نوریب  نمشد  هتسب  تسد  اب 

هدیمخ تماق  اب  نس  تلوهک  اب  وا 

هنایزات تسد  رد  بلق  تواسق  اب  نیا 

وا نتشک  رهب  زک  وا  نت  ُدب  هدیهاک 

هناهب وا  زا  تفرگب  هظحل  هظحل  روصنم 

ردیح شا ز  هّیثرا  ربمیپ  ةداز  نآ 

هنابز دشک  شتآ  شیارس  زک  دوب  نیا 

تخورفا هلعش  دود و  زا  تخوس  دنچ  ره 
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هناتسآ رد  یلیس  شرای  دروخن  رگید 

روگنا رهز و  هب  ار  وا  روصنم  تشک  هک  خوآ 

هنابش ۀیرگ  نآ  شوماخ  تشگ  هک  ادرد 

دوب مغ  لاس  داتفه  شرمع  لاس  داتفه 

هنامز ۀنتف  زا  دادیب  دید  هظحل  ره 

شعیقب تبرغ  نآ  شعیفر  تّزع  نآ 

هناشن وا  ربق  زا  دوبن  كاخ  ّلت  زج 

كاپ نت  نآ  دش  نوفدم  كاخ  رد  هچ  رگا  مثیم » »

هنادواج رون  نیا  دشاب  رشح  زور  ات 

----------

قداص ترضح  نمچ  رد  نازخ  هداتفا 

( تبیصم ) قداص ترضح  نمچ  رد  نازخ  هداتفا 

قداص ترضح  نزحلا  تیب  هدش  برثی 

مصخ متس  رهز  شتآ  زا  هک  سوسفا 

قداص ترضح  ندب  مامت  بآ  دش 

دندینشن هنیدم  لها  مسق  هللااب 

قداص ترضح  نهد  زا  ادخ  فرح  زج 

هتسشن گرم  قرع  رگید  هک  سوسفا 

قداص ترضح  نمسای  لگ  گرب  رب 

هنیدم رهش  هدش  شوگ  مدق  هب  ات  رس 
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قداص ترضح  نخس  کی  يوزرآ  رد 

روجنر رکیپ  نآ  مغ  رد  رگا  دراد  اج 

قداص ترضح  نهریپ  دنک  هیرگ  نوخ 

بسا مس  ریز  یلو  رهز ، زا  دش  مومسم 

قداص ترضح  نت  دیدرگن  لاماپ 

زاب ناگمه  يور  هب  هصغ  رد  دیدرگ 

قداص ترضح  نفک  دنبوچ  هتسب  دش 

دنبیرغ هس  ره  وا  رئاز  مرح و  ربق و 

قداص ترضح  نطو  راید و  رهش و  رد 

هچ رگا  دننیسح  نایرگ  همه  مثیم ) )

قداص ترضح  نحم  دای  هب  دنیرگ 

----------

قداص ترضح  نمچ  رد  نازخ  هداتفا 

( تبیصم ) قداص ترضح  نمچ  رد  نازخ  هداتفا 

قداص ترضح  نزحلا  تیب  هدش  برثی 

مصخ متس  رهز  شتآ  زا  هک  سوسفا 

قداص ترضح  ندب  مامت  بآ  دش 

دندینشن هنیدم  لها  مسق  هللااب 

قداص ترضح  نهد  زا  ادخ  فرح  زج 

هتسشن گرم  قرع  رگید  هک  سوسفا 
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قداص ترضح  نمسای  لگ  گرب  رب 

هنیدم رهش  هدش  شوگ  مدق  هب  ات  رس 

قداص ترضح  نخس  کی  يوزرآ  رد 

روجنر رکیپ  نآ  مغ  رد  رگا  دراد  اج 

قداص ترضح  نهریپ  دنک  هیرگ  نوخ 

بسا مس  ریز  یلو  رهز ، زا  دش  مومسم 

قداص ترضح  نت  دیدرگن  لاماپ 

زاب ناگمه  يور  هب  هصغ  رد  دیدرگ 

قداص ترضح  نفک  دنبوچ  هتسب  دش 

دنبیرغ هس  ره  وا  رئاز  مرح و  ربق و 

قداص ترضح  نطو  راید و  رهش و  رد 

هچ رگا  دننیسح  نایرگ  همه  مثیم ) )

قداص ترضح  نحم  دای  هب  دنیرگ 

----------

وت يازع  فقو  همه  ام  مشچ  کشا  يا 

( تبیصم ) وت يازع  فقو  همه  ام  مشچ  کشا  يا 

وت يارس  نحص و  همه  ناتسود  ياه  لد 

عیقب بناج  ملد  هنیدم  يوس  ممشچ 

وت يافص  اب  مرح  ترایز  مرگ 

دش هدیچ  وت  رب  دحل  كاخ  هک  يا  هظحل  زا 
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وت ياج  تشگ  ام  لد  هن ! عیقب  كاخ 

دوش یم  زاب  یبش  عیقب  رد  ایآ 

؟ وت يارب  میرگ  وت  ربق  رانک  رد  ات 

هاگلتق يوس  ار  وت  هتسب  تسد  دندرب 

وت ياپ  ياج  ادخ  شرع  دوب  هکنآ  اب 

تا هنابش  رکذ  ةدنز  حیسم  دص  يا 

وت ياعد  يادص  هنوگچ  دش  شوماخ 

رهز رخآ ز 
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دش هراپ  هراپ  ترگج  نیک 

وت يازع  مزب  لُگ  لد ، ياه  هراپ  يا 

عیقب ات  وت  كاپ  رکیپ  وچ  دش  عییشت 

وت يافق  رد  لسر  متخ  هیرگ  درک  یم 

رهز رارش  زا  تندب  دش  بآ  عمش ، نوچ 

وت يادف  اداب  همه  یملاع  ناج  يا 

تتبرغ هودنا و  مغ و  زا  مثیم ... »  » هن اهنت 

وت يادخ  زا  ریغ  هب  تشگن  یسک  هگآ 

رارش دز  روصنم  شنیرفآ  ناج  رب 

( تبیصم ) رارش دز  روصنم  شنیرفآ  ناج  رب 

هراپ هراپ  رهز  اب  درک  ار  ماما  بلق 

مغ نیا  زا  مسق  هللااب  مّرحم  دش  لاّوش 

هراخ گنس  بلق  زا  دزیخ  هلان  هک  دیاب 

ردام ثرا  دوب  نیا  ردیح  زیزع  نآ  رب 

هرارش دور  الاب  نودرگ  هب  شا  هناخ  زک 

بل رب  دیسر  شناج  بش  نآ  هار  نیب  رد 

هرامه نود  مصخ  زا  رازآ  دید  هک  سب  زا 

هتسب تسد  ود  اب  نیا  هتسشن  نیز  يور  وا 

هراوس ور  شیپ  وا  هدایپ  رس  تشپ  نیا 

یهآ رآ  رب  لد  زا  یهاگن  یفطصم ! ای 
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هراظن نک  هظحل  کی  دوخ  نت  هراپ ي  رب 

وت قطان  نآرق  وت  قداص  لتق  اب 

هرابود دش  رارکت  هنیدم  رد  وت  غاد 

هظحل هظحل  هنیس  رد  تخیر  شا  هرارش  نمشد 

هراشا وا  لتق  رب  درک  اهراب  روصنم 

اباب غاد  دندید  شنارتخد  دنچ  ره 

هراوشوگ شوگ  زا  مصخ  ناشدربن  رگید 

ناهنپ كاخ ، ربا  رد  شیور  هام  دیدرگ 

هراتس اه  مخز  زا  نت  رب  تشادن  رگید 

تفر ناهج  نیا  زا  مولظم  قداص  ماما  مثیم » »

باسح یب  جنر  اب 
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هرامش یب  درد  اب  و 

----------

ترکیپ بآ ، متس  رهزز  دشن  اهنت 

( تبیصم ) ترکیپ بآ ، متس  رهزز  دشن  اهنت 

ترس رب  هودنا  شتآ  تخیر  رمع  کی 

بش هآ  دود  زا  وت  زور  دوب  زور  ره 

ترت ةدید  زا  لد  نوخ  تخیر  هظحل  ره 

لوسر ۀّیرذ  هب  دوب  رودز  تمشچ 

تربارب زا  ناشلتقم  يوس  دندرب 

دنلب تا  هناشاکز  تشگ  هلعش  هک  بش  نآ 

تردام يولهپ  نتسکش  زا  دمآ  دای 

یلو یلع ، نوچ  ار  وت  هتسب  تسد  دندرب 

ترسمه هناخ  رد  تشپ  دروخن  یلیس 

اپ يور  هب  تعاس  هس  تشاد  هاگن  تمصخ 

ترهاوخ يوزاب  ود  هتسب  دوبن  رگید 

دش هدیشک  تلتق  هب  راب  هس  متس  غیت 

ترهطا ياه  بل  هب  بوچ  دروخن  رگید 

زیزع سب  وت  زا  دعب  وت  تیب  لها  دندوب 

ترتخد دیدرگن  مسخ  ریسا  رگید 

تسین هنیدم  رهش  هب  هک  دشک  ارم  مغ  نیا 
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ترّهطم ربق  هب  میسن  ۀسوب  زج 

عیقب ۀتسب  رد  تشپ  هک  رگن  تبرغ 

ترئاز راوید ، نماد  هب  دهن  تروص 

تا هزانج  دش  نفک  هنوگچ  متریح  رد 

ترغال مادناز  دوب  هدنامن  يزیچ 

شیوخ يوکز  شنارم  تساوت  يادگ  مثیم ) )

ترد لئاس  نیشن  كاخ  ود  هم  رهم و  يا 

----------

ترکیپ بآ ، متس  رهزز  دشن  اهنت 

( تبیصم ) ترکیپ بآ ، متس  رهزز  دشن  اهنت 

ترس رب  هودنا  شتآ  تخیر  رمع  کی 

بش هآ  دود  زا  وت  زور  دوب  زور  ره 

ترت ةدید  زا  لد  نوخ  تخیر  هظحل  ره 

لوسر ۀّیرذ  هب  دوب  رودز  تمشچ 

تربارب زا  ناشلتقم  يوس  دندرب 

دنلب تا  هناشاکز  تشگ  هلعش  هک  بش  نآ 

نتسکش زا  دمآ  دای 
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تردام يولهپ 

یلو یلع ، نوچ  ار  وت  هتسب  تسد  دندرب 

ترسمه هناخ  رد  تشپ  دروخن  یلیس 

اپ يور  هب  تعاس  هس  تشاد  هاگن  تمصخ 

ترهاوخ يوزاب  ود  هتسب  دوبن  رگید 

دش هدیشک  تلتق  هب  راب  هس  متس  غیت 

ترهطا ياه  بل  هب  بوچ  دروخن  رگید 

زیزع سب  وت  زا  دعب  وت  تیب  لها  دندوب 

ترتخد دیدرگن  مسخ  ریسا  رگید 

تسین هنیدم  رهش  هب  هک  دشک  ارم  مغ  نیا 

ترّهطم ربق  هب  میسن  ۀسوب  زج 

عیقب ۀتسب  رد  تشپ  هک  رگن  تبرغ 

ترئاز راوید ، نماد  هب  دهن  تروص 

تا هزانج  دش  نفک  هنوگچ  متریح  رد 

ترغال مادناز  دوب  هدنامن  يزیچ 

شیوخ يوکز  شنارم  تساوت  يادگ  مثیم ) )

ترد لئاس  نیشن  كاخ  ود  هم  رهم و  يا 

----------

دندرک یفطصم  دالوا  هب  هک  اه  ملظ  هچ 

( تبیصم ) دندرک یفطصم  دالوا  هب  هک  اه  ملظ  هچ 
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دندرک افج  یلع  لآ  هب  تساوگ  ادخ 

رس شنیسح  زا  دندیرب  هنشت  يولگ 

دندرک اه  هزین  هب  ار  وا  سدقم  رس 

دندروآ ماش  هب  ار  ام  مراچ  ماما 

دندرک ادص  یجراخ  ارو  قلخ  نایم 

دنتشک نیک  رهز  هب  ار  ام  مجنپ  ماما 

دندرک ادخ  تجح  نآ  هب  هک  متس  اسب 

دندروآ موجه  قداص  ترضح  تیب  هب 

دندرک اپ  هب  متس  نیا  زا  رگد  یتمایق 

دندرب شا  هناخ  بش ز  لد  هنهرب  رس 

دندرک افطصم  لجن  نآ  هب  هک  اه  ملظ  هچ 

مولظم نآ  تیب  لها  بش ، یهایس  نآ  رد 

دنتسیرگ و
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دندرک اعد  ردپ  يارب 

دندرب یم  هدایپ  ار  وا  هراوس و  همه 

دندرک ایح  شترضح  زا  هن  هدرک ، محر  هن 

وا نتشک  رهب  دندیشک  غیت  راب  هس 

! دندرک افو  ادخ  لوسر  دهع  هب  بجع 

دنتشک نیک  رهز  هب  ار  ام  قداص  ماما 

دندرک البرک  تشد  شمغز  ار  هنیدم 

یموق نآ  رب  قح  نیرفن  هبترم  رازه 

دندرک ادج  یلع ، لآ  شیوخ ز  طخ  هک 

ار ارهز  دندز  تفالخ  بصغ  يارب 

دندرک ادف  ار  ههامشش  كدوک  هک  دش  هچ 

دندروآ مزیه  راب  لگ  ۀخاش  ياج  هب 

دندرک ادا  رد  ِتشپ  ار  همطاف  قوقح 

« مثیم  » رگج زا  زورفارب  هلعش  زوسب و 

دندرک ایربک  یحو  مرح  رب  هلمح  هک 

----------

دوبن ربمغیپ  دنزرف  رگم  قداص  ترضح 

( تبیصم ) دوبن ربمغیپ  دنزرف  رگم  قداص  ترضح 

دوبن رهطا  هقیّدص ي  هناحیر ي  رگم  ای 

دندز شتآ  شا  هناخ  رب  هنگ  ریصقت و  هچ  اب 
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دوبن رذآ  هلعش ي  وا  شناد  رشن  رجا 

وا مولظم  ترتع  لوسر و  شاداپ  رجا و 

دوبن ربکا  هللا  باب  رب  هلمح  بش  لد  رد 

ار هناخ  بحاص  دندرب  یم  هناخ  زک  بش  همین 

دوبن رس  رب  شا  همامع  ابع  ششود  يور  رب 

عیبر نبا  زا  سک  الوم  ندرب  يارب  زا 

دوبن رت  ملاظ  هکلب  رتایح ، یب  رت ، لدگنس 

راوس دوخ  بسا  هب  نیا  دیود و  یم  هدایپ  وا 

دوبن رگید  سفن  شگنت  هنیس ي  رد  ایئوگ 

رسپ تلاح  نآ  رد  اباب  ندید 
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دشک یم  ار 

دوبن رفعج  یسوم  اباب  هارمه  دش  بوخ 

دش بآ  نازوس  عمش  لثم  رهز  رارش  زا 

دوبن رکیپ  نینزان  نآز  اج  هب  يریوصت  ریغ 

دش هدولآ  رهز  روگنا  زا  شبلق  هراپ  هراپ 

دوبن رواب  ار  هعیش  نیا  زج  ساّبعلا  ینب  زا 

ندز شتآ  وا  بلق  رب  نتخوس  يرمع  دعب 

دوبن ربمغیپ  لآ  رب  اور  هللااب  متس  نیا 

نفد هزیکاپ  رکیپ  دش  هک  يزور  نآ  مثیم » »

دوبن رشحم  زا  رتمک  هنیدم  رهش  رشحم 

----------

تفرگ هنامز  مغ  ریت  نامک  هب  فرط  ره  ز 

( تبیصم  ) تفرگ هنامز  مغ  ریت  نامک  هب  فرط  ره  ز 

تفرگ هناشن  نوخ ، دوب  یسب  هک  ارم  لد 

دناشن هناخب  اهلاس  یلع  شیوخ  ّدج  وچ 

تفرگ هناد  هناد  کشا  بش  همه  ما  هدید  ز 

دایز دوب  هتفرن  ارهز  هناخ  زونه 

تفرگ هنابز  نم  راوید  ورد  زا  شتآ  هک 

دروآ موجه  ما  هناشاک  هب  رفک  هاپس 

تفرگ هنابش  هلان  همزمزب و  ارم 
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ار هتخوس  غرم  داّیص ، همطاف  غاب  ز 

تفرگ هنایشآ  جنک  رد  دمآ و  بش  لد 

ارم درب  هدایپ  ياپ  هنهرب و  رس 

تفرگ هناهب  اهراب  نم  ّتیذا  یپ 

مندب رد  دوب  هار  یگتسخ  زونه 

تفرگ هنایم  نآ  رد  ملتق  هب  غیت  مصخ  هک 

داد متاجن  افج  رهز  هک  رکش  رازه 

تفرگ هنامز  مدرم  زا  مغ  جومب  ارم 

لوسر لآ  تفرگ  تلاسر  رجا  بوخ  هچ 

تفرگ هنایزات  هب  هگ  افج  رهزب  هگ  هک 

« مثیم  » ام يرکون ز  تمس  ات  تفرگ 

تفرگ هنادواج  ردق  يرورس و  ماقم و 

----------

مرس هب  ات  اپ  تخوس ز  مدش  بآ  اه  لاس 

( تبیصم ) مرس هب  ات  اپ  تخوس ز  مدش  بآ  اه  لاس 

مرگج رب  يدز  هلعش  افج  رهز  يا  رخآ 

ارم دادیب  هشیپ ز  متس  روصنم  تشک 

مردپ دج و  مرش ز  یمد  درک  یم  شاک 

دمآ میارس  هب  نمشد  هک  دوب  بش  ِلد 

مرحس زامن  تقو  نورب  هناخ  زا  درب 
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مدید یم  ار  همطاف  ینب  غاد  اه  لاس 

مرس هب  دمآ  هچ  رمع  کی  هک  تسنادن  سک 

مرج هچ  هب  دیاب  میارهز و  ةراپرگج  نم 
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مربب شیارب  هراپ  رگج  لگ  ضوع 

نم نتشک  یپ  دندیشک  غیت  اهراب 

مرطخ جوم  هب  درب  الب  لیس  اهراب 

دز شتآ  نم  ۀناخ  رب  هک  هظحل  نآ  نمشد 

مَریس وکین  ردام  مغ  دمآ ز  دای 

روصنم رصق  هب  درب  ارم  مصخ  بش  لد 

مرز تشط  زا  دمآ و  دیزی  مزب  زا  دای 

تسادیپ مغارچ  عمش و  یب  تبرت  زا  مثیم » »

مرت مولظم  همه  زا  مردپ  دج و  وچ  هک 

----------

مرگج رارشز  رخآ  دش  زیربل  هنیس 

( تبیصم ) مرگج رارشز  رخآ  دش  زیربل  هنیس 

مرصب گشاز  هلعش  نیا  رب  بآ  منز  یم 

رای نم و  گشا و  هداّجس و  ییاهنت و  بش و 

مرحس زامن  دنتسکش  ریصقت  هچ  هب 

بش لد  منورب  دندیشک  هناخ  زا  یتقو 

مرس هب  هماّمع  هن  شود و  هب  دوب  ابع  هن 

تسا نم  شود  رس  هب  ملاع  مغ  ياه  هوک 

مرمک يریپز  تسا  هدیمخ  هک  يدوجو  اب 

عیبر نبا  راوس  بسا و  يور  هب  هدایپ  نم 
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مرمق نوچمه  خر  رب  قرع  اپ و  رب  فعض 

وا هناش ي  يور  تسد  اصع  ياج  مهن  ات 

مرسپ بش  نآ  رد  هارمه  هب  دوب  یم  شاک 

رهز يا  متاجن  وت  يداد  هک  هِّلل  رکش 

مردپ ّدج و  هب  روصنمز  هوکِش  مرب  یم 

نسح كاپ  رگج  نوچ  منت  دیدرگ  بآ 

مرگج مبیرغ  ّدج  ندب  نوچ  دش  هراپ 

ممامعا ینب  ریجنز  لغ و  نایم  رد 

مرظن شیپز  مصخ  ناشلتقم  رد  درب 

هب مغارچ  عمش و  یب  ربق 
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دنیوگ یم  همه 

مرتمولظم همه  زا  نامز  ورود  نیا  رد  نم 

وگب زوس  رگج  مظن  لد و  زوس  زا  مثیم » »

مرگدادیب هقرف ي  زا  رس  هب  دمآ  هچ  هک 

----------

تسا رشحم  حبص  زا  رت  هریت  هآ  ملاع ز 

( تبیصم  ) تسا رشحم  حبص  زا  رت  هریت  هآ  ملاع ز 

تسا ربمیپ  لآ  هدید ي  هب  رگج  نوخ 

دوجو ۀناخ  ازع  تشگ  هنیدم  رهش 

تسا ردیح  ارهز و  نت  رب  هایس  تخر 

تشذگ مرطاخ  زا  هک  هداد  يور  هچ  متفگ 

تسا رفعج  نبا  یسوم  یمیتی  بش  بشما 

نامسآ تفه  مشش  ماما  رب  دنیرگ 

تسا رگید  يامظع  تمایق  کلف  ُهن  رد 

تفر كاخ  ریز  افج  دش ز  بآ  هک  یمسج 

تسا رذآ  غاد  نیا  زا  كاخ  بآ و  بلق  رد 

وا رازم  رب  ینز  هسوب  هک  رگا  یهاوخ 

تسا رهطا  يارهز  تبرت  رانک  شربق 

نایمارح ار  وا  هناخ  دندز  شتآ 

تسا ردام  ثرا  ردپ و  یبوخ  رجا  نیا 
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رازم نآ  زا  یناشن  تسین  كاخ  ّلت  زج 

تسا رگمتس  دوعس  لآ  گنن  هک  قحلا 

بآ عمش  دننام  هدش  نت  هدیمخ  تماق 

تسا رفاک  روصنم  تیانج  دهاش  نیا 

قح دزن  هیرگ  نیا  هک  کشا  زیرب  وا  رب 

تسا ربارب  شباوث  نیسح  رب  هیرگ  اب 

عیقب رد  شیور  هب  تسا  هتسب  هکنآ  اب 

تسا رد  نیا  رب  شدیما  مشچ  هرامه  مثیم » »

----------

( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  ماما 

حدم

هللا یلا  ِجئاوح  باب  يا 

( حدم  ) هللا یلا  ِجئاوح  باب  يا 

هاگآ ماما  ادخ  کلم  رد 

نآرق ماما  مُما  ناطلس 

نآرق مامت  مدق  هب  ات  رس 

يرون غارچ  لد  هدید ي  يد 

يروط هوک  رازه  ياسوم 

شتیب لها  غارچ  وت  ربق 

شنیرفآ تشهب  وت  نحص 
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تنیِد ریز  هرامه  تسا  هبعک 

تنیمظاک هب  دنک  میظعت 

هب سبح ، رد 
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مظان رهپس  هن 

مظاک هب  همه  زا  رتروهشم 

نمیا روط  کشر  وت  نادنز 

نماد هتفرگ  فک  هب  تاسوم 

مراچ خرچ  زارف  هب  یسیع 

مّسبت دنز  یم  وت  يور  رب 

تلاصو هتشر ي  ون  ریجنز 

تلالج دهاش  هدش  نادنز 

نارای مشچز  ناهن  وت  سبح 

ناراب هراتس  تبش  گشا  زا 

تجورخ هر  دبن  هک  نآ  اب 

تجورع اهرازه  دوب  یم 

تخادنا لغ  تندرگ  هب  هچ  را  مصخ 

تخادنا لُگ  تا  هیرگز  هداّجس 

دوب اعد  لفحم  وت  نادنز 

دوب ادخ  وت و  هگداعیم 

لاچ هیس  لد  رد  وت  جارعم 

لاح تمد  اب  زامن  درک  یم 

ریبکت هاگ  هسوب  وت  ياه  بل 

ریهطت تشگ  تاعد  هب  نادنز 
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نیِد ار  تانئاک  وت  ریجنز 

نیسوق باق  ماقم  وت  سبح 

بش زور و  یکی  ار  وت  سبح  رد 

ضوضرم قاس  دوبک و  مادنا 

هدید هجنر  فیطل  حور  يا 

هدید هجنکش  اسم  حبص و  ره 

رهق تینابرهم  خساپ  يا 

هر زا  هراپ  هراپ  وت  بلق  يا 

تشک ار  وت  ودع  هنگ  مرج و  یب 

تشک ارچ  همطاف  فسوی  يا 

لادوگ هب  دوخ  بیرغ  ّدج  نوچ 

لاچ هیس  لد  رد  هدز  رپرپ 

دوب تنت  رد  هجنکش  راثآ 

دوب تندرگ  هب  متس  ریجنز 

تسین سک  وت  تبرغز  هاگآ 

تسین سفق  رد  تیرپ  تشم  زج 

وت تبرت  گشا ، هب  هتسش  يا 

وت تبرغ  حرش  وت  عییشت 

ردام لثم  دوب  وت  عییشت 

رد هتخت ي  تشگ  وت  توبات 
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لاچ هیس  هشوگز ي  دنچ  ره 

لاّمح راچ  هب  دش  وت  عییشت 

تّزع جوا  هب  تندب  رخآ 

ترتع بیرغ  يا  دش  عییشت 

رون تیآ  وچ  تنت  دندرب 

روگ بناج  هب  نفک  لسغ و  اب 

لیلجت وت  رکیپز  دندرک 

لیلهت گناب  شرع  هب  تفر  یم 

دندورس تمغ  رد  هک  هحون  سب 

دندوشگ تندرگز  ریجنز 

لُغ هقلح ي  مخز  همه  نآ  اب 

لُگ ترکیپ  راثن  دیدرگ 

گنس تنت  رب  دندزن  رگید 

گنر تخر  دشن  نیبج  نوخ  زا 

ریشمش دروخن  ترس  هب  رگید 

ریت یسک  دزن  تلد  هب  رگید 

ار ترس  سک  دیربن  رگید 

ار ترکیپ  دیشکن  نوخ  رد 

ین رب  تفرن  وت  رس  رگید 

یم سلجم  الط و  تشط  رد 
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ار ترکیپ  شود  هب  دندرب 

ار ترتخد  دندزن  رگید 

يزوس هنیس  هآ  لد  هب  مراد 

يزور تسین  نیسح  زور  نوچ 

دزیخ هنیسز  لد  هلعش ي  ات 

دزیر گشا  نیسح  هب  مثیم » »

----------

رفعج نبا  یسوم  ادخ  اب  تولخ  هدرک  نادنز  هب  يا 

( حدم ) رفعج نبا  یسوم  ادخ  اب  تولخ  هدرک  نادنز  هب  يا 

رفعج نبا  یسوم  ادتقم  ار  ناگدازآ  همه  يا 

یهلا نامرف  هب  يدوب  الب  سبح  رد  هک  يا 

رفعج نبا  یسوم  امنهر  ار  اضق  مه  ار  ردق  مه 

دمحم لآ  یسوم  يا  تذفان  هاگن  اب 

رفعج نبا  یسوم  اهدژا  یسوم  تسد  رد  اصع  دش 

یهلا نامرف  هب  يراد  اه  هرومطم  لد  رد 

رفعج نبا  یسوم  یلعلا  تاوامس  رب  ینارمکح 

يارب زا  تنیمظاک 
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تناتسود نایعیش و 

رفعج نبا  یسوم  البرک  مه  فجن ، مه  هنیدم ، مه 

وت اب  تسا  وت  غارچ  ییاهنت  تسا و  کیرات  هک  بش 

رفعج نبا  یسوم  اعد  دناوخ  یم  ریجنز  هقلح 

نابایب ارحص و  تشد و  هوک و  هک  دوبن  بجع  نیا 

رفعج نبا  یسوم  ادص  مه  اون و  مه  ددرگ  وت  اب 

مرادن رب  تیالو  زا  تسد  نت  هب  مناج  دوب  ات 

رفعج نبا  یسوم  انشآ  مدوب  وت  اب  تدالو  زک 

دشاب هک  ییاج  منک  یم  احیسم  ضیف  رب  زان 

رفعج نبا  یسوم  افش  مدرد  رب  وت  هاگرد  كاخ 

رتهب راب  دص  ادج  ددرگ  مه  رگ ز  موضع  وضع 

رفعج نبا  یسوم  ادج  ددرگ  ملد  هظحل  کی  وت  زک 

نم لد  رهش  رد  تسا  وت  يارس  نحص و  تبرت و 

رفعج نبا  یسوم  ارس  نحص و  کی  تسا  وت  رب  یلد  ره 

يراد وت  ار  ناماما  رد  جئاوحلا  باب  ترهُش 

رفعج نبا  یسوم  اجر  تیوک  رد  دنرآ  ناج  سنا و 

تقلخ دنرآ  رگا  تجاح  یهد  ار  تقلخ  لک 

رفعج نبا  یسوم  اجتلا  يور  هتسویپ  ترد  رب 

یهاگن زک  یلالجلاوذ  يادخ  مشچ  نامه  وت 

رفعج نبا  یسوم  اور  تجاح  ینک  ار  ملاع  قلخ 
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تحیرض ياپ  رد  شیوخ  مشچ  ود  زک  مراد  تسود 

رفعج نبا  یسوم  اسم  حبص و  ره  وت  رب  مزیر  کشا 

دشاب ریجنز  هقلح  رد  مندرگ  مراد  تسود 

زا دای  منک  ات 
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رفعج نبا  یسوم  ای  وت  كاپ  نت 

منامب لگ  بآ و  نیب  یتخرد  نوچ  مراد  تسود 

رفعج نبا  یسوم  اهلاس  دش  نوچ  وت  اب  منادب  ات 

هدید ود  رد  تکشا  ریجنز ، رد  تسد  اپ ، رب  دنُک 

رفعج نبا  یسوم  ادخ  رکذ  تبل  رب  نوخ ، تلد  رد 

هنایزات برض  ریز  نادنز  کیرات  لد  رد 

رفعج نبا  یسوم  اضر  تدنزرف  ياج  یلاخ  دوب 

وت رس  يالاب  هب  رتخد  هدفیه  زا  دوبن  سک 

رفعج نبا  یسوم  ازع  دریگ  وت و  رب  دیرگب  ات 

دش سفق  تنادنز  يرون و  هلق  يامه  وت 

رفعج نبا  یسوم  اج  هب  رپ  یتشم  وت  زا  دنام  سفق  رد 

هجنکش سبح و  اهلاس  زا  دعب  مرج  نیمادک  اب 

رفعج نبا  یسوم  افج  رهز  زا  تکاپ  بلق  تخوس 

رخآک یحو  يامه  يا  مثیم  وت  رب  دیرگن  نوچ 

رفعج نبا  یسوم  اهر  يدیدرگ  ناج و  يدادب  نادنز  هشوگ 

----------

رّهطم حور  تایح  يا 

( حدم ) رّهطم حور  تایح  يا 

ربکا ملاع  ياقب  يو 

تمصع ةراتس  نیمتشه 
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ربمیپ ّیصو  نیمتفه 

ناّنم قلاخ  ّیلو  ای 

رفعج یسوم  ماما  ای  

تلیضف ِرحب  تفه  ِّرد 

رهوْگنازورف شش  ِرحب 

اّربم قلخ ، فصو  مه ز 

رتارف حدم ، دح  مه ز 

نامرف هب  تسار  وت  اضق  مه 

رّدقم تسار  وت  رَدق  مه 

مجورع غرم  هب  هد  لاب 

رپ منز  ْنیمظاک  هب  ات 
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اه ناج  ۀلبق  نیمظاک :

ربلد ۀناخ  نیمظاک :

الوم ود  كاخ  نیمظاک :

رورس ود  رهش  نیمظاک :

ناج تهگراب  هب  مهد  ات 

رس ترد  كاخ  هب  مهن  ات 

ار ملد  ماشم  ما  هدرک 

رّطعم وت  تیالو  زا 

دنبآ شتآ و  داب و  كاخ و 

رّخسم وت  ةدارا  رد 

مرادن هانپ  ترد  زج 

! رد نیا  زا  منارم  يدّیس 

یناهرب مرد  نیا  زا  رگ 

رگید ِرد  زا  میآ  زاب 

مدروخ وت  يالو  اب  ریش 

ردام تقلخ  رتشیپ ز 

میوگ وت  حدم  هک  ما  یک  نم 

رگانث تادخ  همه  يا 

لیامش باتفآ ، هام 

رظنم همطاف  ِباتفآ 
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هدیدود رون  تاضر ، نوچ 

رتخد وت  هب  همطاف  وچمه 

قیالخ ّلک  ماما  وا 

رواد ِهللااهبیبح  نیا 

تمشچ ةراشا  اب  رود 

رّودم رهپس  دنز  یم 

یسوم ِدی  اب  هک  نانچ  نآ 

ردژا دوش  یم  کشخ  بوچ 

مه ارم  قلخ  وچ  وت  رهم 

رب رد  هتشاد  هّرذ  وچ  مه 

لگ ما  هدش  ما ، هدوب  راخ 

رز ما  هدش  ما ، هدوب  كاخ 

دمحا همه  وت  ظیغ  مظک 

ردیح همه  وت  غیت  تسد و 

یتسه ملاع  ياج  ياج 

رّونم وت  يرارذ  زا 

مدید هک  هداز  ماما  سب 

رفعج یسوم  ِلجن  دوب 

ارهز ِیّلجت  دَوب  نیا 

رثوک ۀجیتن  دَوب  نیا 
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هنوگچ رون ! ماما  يا 

؟ رتسب وت  هب  دش  هریت  سبح 

سنوم هدش  ار  وت  یگریت 

روای هدش  ار  وت  هلسلس 

زگره هلسلس ؟ باتفآ و 

رواب دیاین  ارم  نیا 

دیاین رصع  یلو  ات 

رخآ لّوا و  دیما  نآ 

ام رگج  رب  تسوت  غاد 

رکیپ هب  هرامه  وت  مخز 

دش یم  وت  سبح  رود  شاک 

رتوبک ناسب  منز  رپ 

مئاد هک  تسا  مثیم »  » لخن

رب تمغ  کشا  دهد ز  یم 

----------

نم تشهب  رطع  وت  نیمظاک  كاخ  يا 

( حدم  ) نم تشهب  رطع  وت  نیمظاک  كاخ  يا 

نم تشرس  رد  لزا  زور  وت ز  رهم  يا 

نم تشونرس  تیرکون  رخف  ناونع و 

نم تشک  زاغآ  رد  وت  تیالو  رذب 
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همه ام  ناج  لد و  هدنز  تسا  وت  حدم  اب 

همطاف لآ  مد  حیسم  یسوم  يا 

يرواد تایانع  تسد  وت  لئاس و  ام 

يرورس الوم و  وت  ریقح و  ةدنب  ام 

يروای رای و  اه  هلسلس  هب  هلسلس  رد 

يرفعج نبا  یسوم  یتسا و  جئاوحلا  باب 

ییوت ام  تاجاح  ۀلبق  تاّجنلا  باب 

ییوت ام  تاجانم  حور  اعد و  ناج 

یمدآ دالوا  لفحم  عمج  عمش  وت 

یملاع ود  قلخ  هب  ماما  نیمتفه  وت 

یمّسجم ناج  یتسا و  رّوصم  حور 

یمی شش  ّرُد  مه  يّرُد و  تفه  رحب  مه 

ام تایح  بآ  وت  رهم  تسه  هک  اجنآ 

ام تّآیس  دوش  هانگ  رب  لیدبت 

ام يالولا  تیب  وت  یّتسود  هب  لد  يا 

نیمظاک يا 
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ام يالبرک  فجن و  وت 

ام ياعد  تسد  وت  حیرض  ۀفرغ  رب 

ام يافص  وت  مرح  هورم و  وت  نحص 

وت میرح  فاوط  ياوه  دوب  ار  ام 

وت میرک  تسد  هب  تیبلها  دوج  يا 

وت روط  سبح ، یتیالو و  یسوم  وت 

وت رون  لاچ ، هیس  رعق  لد ز  هب  دبات 

وت روضح  تمدخ ، هب  هداتس  کلم  لیخ 

وت روش  قوش و  زا  رپ  سبح  يارستولخ 

تسا وت  ياپ  تسد و  رب  هلسلس  هچ  رگا  رهاظ 

تسا وت  يالو  تسد  هب  رهپس  هن  ریجنز 

دنز یم  هسوب  تنهریپ  مسج و  هب  فسوی 

دنز یم  هسوب  تنهد  بل و  رب  بوقعی 

دنز یم  هسوب  تنخس  تفاطل  رب  لگ 

دنز یم  هسوب  تنت  مخز  هب  مه  ریجنز 

بش زار  دیشوپ  وت  هاگماش  رکذ  رد 

بش زامن  تیاعد  نینط  قشاع  يا 

دناوت ۀتسب  رمک  مالغ  نایکالفا 

دناوت ۀتسویپ  لئاس  دوج  نادرم 

دناوت ۀتسراو  ةدنب  لامک  لها 
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دناوت ۀتسهآ  ۀلان  رکذ و  توهبم 

ینک یم  زاب  اعد  يارب  بل  هک  یتقو 

ینک یم  زاورپ  هسلس  ياه  هقلح  رد 

يرواد قّالخ  رهظم  رادتقا ، رد 

يربمیپ صخش  ثراو  ظیغ ، مظک  رد 

يردیح ربص  رد  ییابتجم و  ملح  رد 

يرفعج نبا  یسوم  همطاف  لجن  هک  اّقح 

ییوت نم  نامیا  یّلجت  نم و  نید 

ییوت نم  نازیم  رشحم و  رکذ و  دیحوت و 

تیراج کشا  اعد  لخن  ياه  هویم  يا 

تیراد هدنز  بش  قشاع  زامن ، بش  ره 

یپ خرچ  كاخ و  هب  تیور 
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تیراسکاخ

تیرابدرب زا  هلسلس  هتشگ  توهبم 

دوب وت  ۀلال  نوچ  خر  رب  کشا  ناراب 

دوب وت  ۀلانمه  هلسلس  هیرگ  ماگنه 

ترتسب لاچ  هیس  كاخ  تشگ  هک  ادرد 

ترس رب  دروآ  هچ  هریت  سبح  هب  نمشد 

ترکیپ بآ  دش  هتخوس  عمش  دننام 

ترب رد  هموصعم  ترضح  دوب  شاک  يا 

دندز یم  داد  اه  هسلس  وت  تبرغ  رد 

دندز یم  دایرف  همه  تندرگ  مخز  رب 

تبل رب  دنوادخ  مان  دوب  هتسویپ 

تبر ای  رکذ  اه  هلسلس  لد ز  درب  یم 

تبش هلان ي  زا  بش  غرم  بلق  تخوس  یم 

تبکوک هنابیرغ  درک  بورغ  رخآ 

دش هراچ  وت  نورد  مخز  هنیک  رهز  اب 

دش هراپ  هراپ  اضر  بلق  وت  متام  رد 

دوب هرارش  نارای  هنیس  هب  وت  غاد  زا 

دش هراپ  هراپ  تمغ  نایعیش ز  ياهلد 

دوب هرابود  غاد  وت  كاپ  مسج  عیشت 

دوب هراپ  هتخت  ادخ  ّیلو  يا  تتوبات 
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هتسیرگ مثیم »  » وت يازع  رد  هن  اهنت 

هتسیرگ ملاع  ةدید  وت  تبرغ  رب 

----------

! يا هشوگ  مرح ، وت  میرح  يا ز 

( حدم ! ) يا هشوگ  مرح ، وت  میرح  يا ز 

يا هشوخ  نانج  وت  ياطع  يو ز 

مالس ّتیلزا  روط  یسوم 

مالس ّتیلزا  رون  لعشم 

دابعلاریخ یتاجانم و  حور 

دارملا باب  یتاجاح و  ۀلبق 

تهگرد زا  يا  هشوگ  کلف  تفه 

تهر شرف  هدمآ  تشهب  تشه 

همطاف رهگ  تیالو  رحب 

همطاف رسپ  رفعج ، یسوم 

نیملاع ِللق  تتخت  ۀلپ 

؟ نیمظاک رد  هچ  یتفرگ ز  ياج 
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شرع هتشگ  ترس  رود  بش  همه  يا 

؟ شرف مشچ  رد  هچ  يداهن ز  ياپ 

منک تیانث  هک  ینآ  زا  رترب 

؟ منک تیادف  هک  ات  دوب  هچ  ناج 

همطاف ینب  ناماما  نیب 

همه زا  تسا  رتروهشم  وت  ملح 

یمظان ردق  هب  مه  اضق  هب  مه 

یمظاک یمظاک و  یمظاک و 

تسادتبا زا  وت  نامیپ  هلسلس 

تسادخ ات  دوخ  وت ز  جورع  ریس 

اهریجنز وت  میلست  ۀتشر 

اهریبکت وت  ياه  بش  لعشم 

رون يانیس  ۀنیس  وت  سبحم 

روط هوک  زا  هب  لاچ  هیس  رعق 

ادخ يادص  وت  ياه  همزمز 

ادخ يارب  دوب  تسفن  ره 

اه لاچ  هیس  کیرات  لد  رد 

اه لاس  يدش ، تسود  نخسمه 

؟ هاچ رعق  وت و  همطاف  فسوی 

؟ هآ کشا و  ترحس  ماش و  مدمه 
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دوب هاچ  وت  ۀتسب  رد  سبحم 

دوب هللا  یلا  ریس  تسفن  ره 

دوب وت  ریقح  راکمتس  مصخ 

دوب وت  ریسا  هتسویپ  هلسلس 

هتخورفارب وت  ران  رون ز 

هتخوس ترگج  زوس  رهز ز 

سفق ياه  هنزور  همه  هتسب 

سفن تگنت  لد  رد  هدش  گنت 

لد روط  رجش  هدینشن  سک 

لگ بآ و  طسو  رد  دوش  قرغ 

؟ هام سبح  دوش  هدید  یسک  هاچ 

؟ هاچ هب  دتفا  هک  دیدینش  هام 

يدش رگمتس  دایص  ۀتشک 

يدش رپرپ  یتشگ و  يرپ  تشم 

هچرگ
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دنتشاد ربخ  وت  هاج  ز 

دنتشادرب وت  مسج  رفن  راچ 

تلد نوخ  همه  اب  دش  هک  فیح 

تلتاق تا  هزانج  عّیشم 

نیعل نآ  ادن  داد  ناگمه  رب 

نیا تسا  نایضفار  ربهر  هک 

دش توق  ترگج  نوخ  هک  فیح 

دش توبات  وت  رهب  رد ، ۀتخت 

نیعرون ار  همطاف  یلع و  يا 

نیمظاک ار  وت  هتسکشب  لد  يو 

هدش مّرحم  وت  رب  بجر  هام 

هدش مثیم »  » ۀیرگ تمغ  فقو 

----------

ربمیپ لآ  عمج  عمش  يا 

( حدم ) ربمیپ لآ  عمج  عمش  يا 

رفعج یسوم  دارملا  باب 

یهلا هجو  مهن ز  رون 

رفعج یسوم  ماما  متفه 

الوم ربهر و  تانئاک  رب 

رورس دیس و  سنا  نج و  رب 
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هللا یلو  یلع  ۀنادرد 

رهطم لوتب  ۀناحیر 

قداص رفعج  ماما  لجن 

ربمیپ نسح  راد  هنییآ 

هللا یلو  یلع  وت  لجن  مه 

رورپ همطاف  تسوت  بلص  مه 

نیزم تسوت  حدم  هب  نآرق 

رطعم تسوت  رهم  هب  نامیا 

لسوتم وت  رازم  رب  لد 

رتوبک تسوت  میرح  رد  ناج 

قرشم وت  رون  رهم  جنپ  رب 

رهوگ وت  لامک  می  شش  رد 

دّمحم ربص  وت  ۀنیس  رد 

ردیح تعاجش  تیوزاب  رد 

هتسب يوزاب  هب  رگا  یهاوخ 

ربیخ هعلق  ینک ز  یم  رد 

یتیگ ود  فرظ  نوزف ز  تدوج 

رتارف قلخ  حدم  تفصو ز 

تیاضر نسح  وت  ۀنییآ 

رگید بنیز  وت  ۀموصعم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4897 

http://www.ghaemiyeh.com


ترازم فاوط  رب  لیربج 

رپ دنز  نیمظاک  درگ  رب 

يادخ زا  هظحل  ره 
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یلاعت

ررکم دورد  تترضح  رب 

زور ره  بش و  ره  هریت  سبح  رد 

رونم تسوت  رون  هب  ملاع 

هتفرگ سبح  يارس  تولخ 

رویز وت  هاگحبص  کشا  زا 

ارهز ۀلالس  يا  دنچ  ات 

رب رد  وت  ربق  رود ، مریگ ز 

عرضت هب  یبش  دوش  ایآ 

؟ رس مهن  وت  تبرت  كاخ  رب 

مزوسب وت  رب  هنیس  زوس  زا 

رت منک  هرهچ  هدید  کشا  زو 

میوگب دننک  یمن  رواب 

رگمتس مصخ  درک  هچ  وت  اب 

يراد هک  دننک  یمن  رواب 

رکیپ هب  هنایزات  راثآ 

دش نورد  ترکیپ ز  هک  ادرد 

ربارب نیسح ، رکیپ  اب 

هجنکش ریز  هب  سفن  ره  اب 

رخآ هب  دیسر  یم  وت  رمع 
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وت بش  همین  هآ  دای  اب 

رذآ ةرارش  لد  هب  مراد 

تشوگ هب  هنایزات  ریز  رد 

ردام ۀیرگ  يادص  دمآ 

دیرگب وت  رب  هک  وک  هموصعم 

رثوک ۀلالس  نینزان  يا 

ییاه هلسلس  رای  هک  وت  رب 

یناهج ناج  هک  وت  توبات 

رد زا  يا  هتخت  تشگ  هک  ادرد 

يداهن هرهچ  كاخ  هب  اهنت 

رتخد همه  نآ  دوب  هکنآ  اب 

« مثیم  » وت دای  هب  را  دراد  اج 

روانش هدید  کشا  هب  ددرگ 

----------

رفعج نبا  یسوم  ای  راونالا  علطم  تدوجو  يا 

( حدم ) رفعج نبا  یسوم  ای  راونالا  علطم  تدوجو  يا 

رفعج نبا  یسوم  ای  راتفگ  زا  رترب  تلالج  يا 

انیس روط  تمیرح  يو  لد  ۀبعک  تقاور  يا 

رفعج نبا  یسوم  ای  راّوز  تیسوم  نارازه  يا 

زک رامیب  نآ  شوخ  يا 
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شیافش دشوج  یم  وت  ضیف 

رفعج نبا  یسوم  ای  رامیب  تیسیع  نارازه  يا 

انیس روط  نوچ  ما  هنیس  یّلجت  دریگ  یم  وت  زا 

رفعج نبا  یسوم  ای  رادیب  لد  مشچ  دشاب  وت  زو 

مهایس ور  مهانپ  یب  مدنمتسم  مدنمدرد 

رفعج نبا  یسوم  ای  راک  مراد  وت  اب  متسه  هک  ره 

نمشد یّتح ز  درب  لد  تقلخ  نسح  ظیغ و  مظک 

رفعج نبا  یسوم  ای  راتخم  دمحا  تّدج  وچمه 

يریگورمع مسج  رس ز  ربیخ  رد ز  یناوت  یم 

رفعج نبا  یسوم  ای  راّرک  ردیح  نوچ  ازغ  رد 

رّرکم دنق  نخس  ّرُد  دوش  یم  مناهد  رد 

رفعج نبا  یسوم  ای  رارکت  ار  وت  حدم  منک  نوچ 

مکدوب تناسحا  دزن  دوج و  ياپ  وفع و  شیپ 

رفعج نبا  یسوم  ای  رایسب  متجاح  دشاب  هچ  ره 

متسه وت  اب  متسه  هک  ره  مدوب  وت  اب  مدوب  هک  ره 

رفعج نبا  یسوم  ای  راخ  میامش  ناتسلگ  رد 

وا زا  يدرک  شزاون  مانشد و  داد  نمشد  هک  يا 

رفعج نبا  یسوم  ای  رآ  میوس  هب  یتسد  متسود 

منامسآ رب  اعد  تسد  تتبرت  يوسب  لد 

رفعج نبا  یسوم  ای  راب  تمیرح  رد  مبای  هکلب 
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تیارس نحص و  رئاز  مد  رگ  هک  مردق  نآ  تسین 

رفعج نبا  یسوم  ای  رامشب  ارم  تراّوز  كاخ 

ار يرهوگ  درآ  رای  يارب  زا  سک  ره  هیده 

رفعج نبا  یسوم  ای  راب  رهوگ  مشچ  نیا  نم و  نیا 

مناتسآ نیا  رد  كاخ  ما  هتفگ  ملاع  هب  نم 

راذگب مرس  رب  اپ  نک  فطل 
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رفعج نبا  یسوم  ای 

تیارب میرگ  مدرگ و  تحیرض  رود  دوش  یک 

رفعج نبا  یسوم  ای  راز  لاح  نازوس و  یلد  اب 

تمارک فطل و  زا  يرای  ار  ناگدازآ  همه  وت 

رفعج نبا  یسوم  ای  رای  يرادن  نادنز  رد  هچ  زا 

مزیرب شنوخ  مریگ و  فک  رب  رابشتآ  غیت 

رفعج نبا  یسوم  ای  رادلد  رگا  دهاوخ  لد  وت  زج 

يدرک روط  هوک  گشر  ار  الب  لاچ  هیس  وت 

رفعج نبا  یسوم  ای  رافغتسا  رکذ و  اب  بش  زور و 

يرادن يراوخمغ  ریجنز  زج  هب  نادنز  رد  هچ  زا 

رفعج نبا  یسوم  ای  راوخمغ  یملاع  قلخ  هب  يا 

الوم تاپ  قاس  هدییاس  دش  مرج  نیمادک  اب 

رفعج نبا  یسوم  ای  رازآ  بش  زور و  يدید  هچ  زا 

نشور زور  یّتح  وت  نادنز  هک  میرگ  یم  وت  رب 

رفعج نبا  یسوم  ای  رات  ماش  رت ز  هریت  هدوب 

هنایزات دنُک و  ریجنز و  زا  هک  میرگ  یم  وت  رب 

رفعج نبا  یسوم  ای  راثآ  دوب  تکاپ  نت  رب 

ار تا  هیّرُذ  نطو  كاخ  رد  هک  میرگ  یم  وت  رب 

رفعج نبا  یسوم  ای  راسخر  رب  هدنام  تبرغ  درگ 

برغم ماگنه  هزور و  يدوب  هک  میرگ  یم  وت  رب 
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رفعج نبا  یسوم  ای  راطفا  رگج  نوخ  زا  يدرک 

نمشد دولآ  رهز  يامرخ  زا  هک  میرگ  یم  وت  رب 

رفعج نبا  یسوم  ای  ران  رارش  تبلق  رد  دوب 

رد ۀتخت  زا  دوب  وت  توبات  هک  میرگ  یم  وت  رب 

ای رازاب  هچوک و  نامی  رد 
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رفعج نبا  یسوم 

لد رد  رهز  خر ، رب  کشا  ندرگ ، هب  لغ  اپ ، رب  دنُک 

رفعج نبا  یسوم  ای  راچ  ره  تترضح  بیصن  دش 

مناد کیل  يدید  هچ  نادنز  نآ  رد  مناد  یمن  نم 

رفعج نبا  یسوم  ای  راب  دص  يا  هدید  ار  دوخ  گرم 

هدیمخ مثیم »  » تماق نیگنس ، راب  لکشم ، هار 

رفعج نبا  یسوم  ای  ردارب  وا  شود  زا  مغ  هوک 

----------

مالس هدروآ  روط  زا  تَیسوم  نارازه  يا 

( حدم ) مالس هدروآ  روط  زا  تَیسوم  نارازه  يا 

ماصتعا تنیتملا  لبح  رب  هدرب  احیسم  يو 

يدهلارون نیفراعلا ، ماما  رفعج ، یسوم 

مانالاریخ یقتلا ، فهک  نید ، تشپ  نآرق ، يور 

رُد جنپ  رحب  یتسا و  رون  رحب  شش  رهوگ 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  دوخ 

نینمؤملاریما نحص  نامه  تیابیز  نحص 

مارحلا تیب  تدقرم  البرک و  تنیمظاک 

کلم لاب  نوچ  شرف  تناتسآ  كاخ  هب  ناج 

ماب ِدرِگ  رتوبک  نوچ  تمیرح  فارطا  رد  لد 

دارملا باب  دص  ود  تیابیز  نحص  زا  يرد  ره 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4905 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاراد کی  وت  راّوز  كاخ  زا  مدق  ره 

ما هدرک  تمعن  رفک  مراد  هک  نامیا  همه  اب 

مان سودرف ، ّتنج و  زا  مرب  تنینحص  هب  رگ 

عورش دش  متایح  لّوا  زا  وت  يّالوت  اب 

مامت مرمع  دوش  ات  میوگ ، وت  زا  متفگ ، وت  زا 

لد راب  نارازه  نمشد  زا  هدرب  تظیغ  مظک 

مایتلا ار  لد  مخز  هداد  تاه  ینابرهم 

تشهب هن  رشحم ، هب  هن  مراد ، راک  خزود  هب  هن 

نیا رد  هک  ات  مراد  تسود 
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مالغ مشاب  ناتسآ 

تسا هدرک  ترایز  هللااب  ار  موصعم  هدراچ 

مالس کی  دیوگ  رود  زا  ناتسآ  نیا  رب  هک  ره 

منک یم  ترایز  ار  تربق  رود  هار  ات ز 

ماشم رب  بناج  راچ  زا  مدیآ  تنج  يوب 

اه هرومطم  رد  وت  ِنیسوق » باق   » ماقم يا 

مالکمه ناحبس  ّیح  اب  هلسلس  نایم  يو 

درگنب ات  وک  هدرک ، تریسا  نادنز  رد  مصخ 

مار تسوت  تسد  يور  رب  یگدازآ  ریاط 

كاخ هب  یناشیپ  دنک و  رد  اپ  ریجنز و  رد  تسد 

ماش حبص و  هدید  هب  تکشا  بش ، زور و  بل ، رب  رکذ 

وت هب  دش  تناها  یتح  مه  وت  توبات  ياپ 

مارتحا ارهز  دنزرف  زا  دنتفرگب  بوخ 

اهریجنز لغ و  ریز  رد  تسود  اب  بش  زور و 

مادم یتفگ  یم  رکذ  هرامه ، يدرک  یم  لاح 

عوکر رکذ  رد  هاگ  دوجس و  رکذ  رد  هاگ 

مایق لاح  رد  هاگ  دوعق و  لاح  رد  هاگ 

اهرازآ ندب ، رب  تَْدناسر  کهاش » يدنس  »

ماقتنا دریگ  مالسا  زک  تساوخ  يدوهی  نآ 

زامن تاجانم و  رد  اه  بش  هزور ، ار  اهزور 
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مایص هام  نوچ  دوب  نادنز  هب  تلاس  هرود 

دندز یلیس  تخر  رب  مدینش  ارهز ! فسوی 

؟ ماهتا نیمادک  اب  الوم ؟ مرج  نیمادک  اب 

لالج هاج و  نانچ  نآ  اب  يا  هتخت  رب  ترکیپ 

مالغ نیدنچ  ۀناش  يور  دوب  رد  ۀتخت 

زور هس  تدج  رکیپ  نوچ  نیمز ، رب  تمسج  دوب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4908 

http://www.ghaemiyeh.com


ماع صاخ و  مشچ  درک  یم  تا  یمولظم  رب  هیرگ 

ین كون  رب  ترس  هن  نایرع ، كاخ  رب  تنت  هن 

! ماقم یلاع  يا  دز  شتآ  یسک  ار  تمیرح  هن 

تا هموصعم  رب  هفوک  رد  سک  داد  قّدصت  هن 

ماش رهش  يوس  دندرب  ار  وت  نازیزع  هن 

درک هیرگ  تدج  رهب  دیاب  تسا  یقاب  ناهج  ات 

مارح دشاب  يا  هدید  ره  رب  هیرگ  وا  یب  هکنآ 

لصتم دزیر  هعیش  ره  ةدید  زا  وا  کشا 

مادتسم دشاب  هتسویپ  اه  هنیس  رد  وا  غاد 

يا هتشک  دای  هب  دزیر  یم  کشا  مثیم »  » مشچ

مامراچ باب و  تفه  دیرگ  هتسویپ  شمغ  زک 

----------

تسا رترب  هبعک  زا  هک  نیمظاک  تساجنیا 

( حدم  ) تسا رترب  هبعک  زا  هک  نیمظاک  تساجنیا 

تسا رورپ  حور  سفنمه  میسن  اجنیا 

لغب رد  هتفرگب  هک  نیمظاک  تساجنیا 

تسا رّهطم  حور  ود  هک  ار  كاپ  مسج  ود 

داوج اضّرلا  نبا  ترضح  میرح  اجنیا 

تسا رفعج  نبا  یسوم  تبرت  رازم و  اجنیا 

نانچمه هک  یبیرغ  ماما  نآ  تسا  نیا 
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تسا رکیپ  هب  شیاه  هلسلس  مخز  راثآ 

شوگب اه  هرومطم  لد  زا  زونه  ییوگ 

تسا ربمیپ  كاپ  ۀلالس  نآ  ياوآ 

اهلاس ریجنز  لغ و  رد  هدوب  هک  یمسج 

تسا رد  ۀتخت  زا  رگد  ارچ  وا  توبات 

وا فیرش  مسج  هب  زونه  يرگنب  رگ 

تسا رگمتس  مصخ  هنایزات ي  راثآ 

وا داوج  دای  هب  رابب  نوخ  هدید  يا 

تسا رسمه  اوتقم  هناخ و  ِبیرغ  وک  نآ 

شنت رب  هک  یماما  دای  هب  ملد  دزوس 

يالاب
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تسا رتوبک  لاب  هیاس ز  ماب 

رت مشچ  ناشطع و  بل  اب  هرجح  نیب  رد 

تسا رهطا  يارهز  نماد  هب  شرس  ییوگ 

بآ بآ  گناب  وا  بل  زا  زونه  ییوگ 

تسا رشحم  حبص  یلا  هکلب  هعیش  شوگ  رب 

نیک رهز  مانشد و  هنایزات و  ریشمش و 

تسا ردیح  شاداپ  هدوب و  لوسر  رجا 

دنک یم  زان  ناهج  ود  ره  کلم  هب  مثیم » »

تسا ردیح  تسا و  لوسر  لآ  يادگ  اریز 

----------

ازریم داهرف  زا  مراد  رطاخ  هب 

( حدم ) ازریم داهرف  زا  مراد  رطاخ  هب 

ازفا مغ  زوس و  رگج  هّصق ، یکی 

كاپ هداز  هش  نآ  درک  ّتیصو 

كاخ ملاع  نیزا  نم  متفر  نوچ  هک 

دیرادن رب  عمجت  اب  ار  منت 

دیرایب مشعن  رس  لگ  ادابم 

رپ دنز  محور  ریاط  نوچ  دزس 

رد هتخت  کی  نم  توبات  دوب 

دیراپس مکاخ  رب  هکنآ  ياج  هب 
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دیراذگ مدادغب  رسج  رانک 

لابند هب  سک  ار  مرکیپ  دیآین 

لاّمح راچ  زا  ریغ  عییشت  یپ 

رت هدید  زا  کشا  دیزیر  همه 

رفعج نبا  یسوم  تبرغ  دای  هب 

هزانج نیا  نفد  ماگنه  دوش 

هزات مولظم  نآ  غاد  هرابود 

تفر ناهج  راد  زا  هداز  هش  نآ  وچ 

تفر نایشآ  شکاپ ز  حور  يامه 

دنداشگ مه  زا  ار  همان  ّتیصو 

دنداهن شدادغب  رسج  رانک 

رفعج نب  یسوم  مداخ  هگان  هک 

رس هنیس و  رب  دز  رود و  زا  دیسر 

هک
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شوگ همه  مراتفگ  هب  نارای  يا 

شود ارم  ایؤر  رد  تفگ  مماما 

لاح نینچ  اب  ار  ندب  نیا  ادابم 

لاّمح راچ  اهنت  عییشت  دنک 

دشاب مولعم  نایعیش  يارب 

دشاب مولظم  نم  ِصاخ  نیا  هک 

لاچ هیس  جنک  زا  دیاب  نم  نت 

لاّمح راچ  اب  دور  ناتسربق  هب 

رفعج نبا  یسوم  تبرغ  نیا  دوب 

رد هتخت  زا  دوب  شتوبات  هک 

كاپ نت  نیا  دیاب  تفگ  مماما 

كاخ لد  رد  ددرگ  نفد  تمرح  هب 

هراتس نوچ  نینوخ  کشا  يا  زیرب 

هرامه لد  يا  زوسب  لد  يا  زوسب 

رس هنیس و  رب  نایعیش  يا  دینز 

رفعج نبا  یسوم  تبرغ  دای  هب 

دوب شلفحم  غارچ  یکیرات  هک 

دوب شلد  نوخ  وا  توق  اذغ و 

دوب ادج  شنازیزع  زا  هچ  رگا 

دوب ادخ  رکذ  شسنوم  سینا و 
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درک یم  لاح  شمشچ  کشا  اب  اعد 

درک یم  لابقتسا  شهآ  زا  رارش 

دنداد رهق  اب  اهرجز  شناج  هب 

دنداد رهز  ار  وا  رخآ  اغیرد 

هرارش رپ  دش  نیک  رهز  زا  شلد 

هراپ هراپ  شکاپ  ّدج  مسج  وچ 

دندرک دادیب  هر  زا  شدیهش 

دندرک دازآ  سبح  ار ز  وا  سپس 

شدوب ریجنز  لغ و  اپ  تسد و  هب 

شدوب ریگبش  هلان  بش  لد 

لاچ هیس  زا  رفعج  نب  یسوم  نت 

دش عییشت  رگا 
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لاّمح راچ  اب 

دیحوت حور  يدوب  هک  شّدج  نت 

دیدرگ عییشت  رفن  هد  اب  ارچ 

هزات لعن  اب  اهبسا  اغیرد 

هزانج نآ  زا  مارتحا  دنتفرگ 

دندرک هچ  رکیپ  نآ  هب  دناد  ادخ 

دندرک هچ  رگید  وگم  مثیم ، وگم 

----------

تخاس یخاک  هلجد  هب  نوراه  هک  تسا  تیاور 

( حدم ) تخاس یخاک  هلجد  هب  نوراه  هک  تسا  تیاور 

تخادرپ نتشیوخ  يداش  ترشع و  دجو و  هب 

نآ رد  نابرطم ، زاوآ و  شوخ  نایّنغم 

ناشفا تسد  بوک و  ياپ  وا  دنسم  درگ  هب 

تسد رد  یم  ماج  زاوآ  شوخ  ناکزینک 

تسمرس نابرطم  مشچ  نوچ  هدش  دوخ  هفیلخ 

قوذ شوخ  يرعاش  تساوخ  فعش  رورس و  نآ  رد 

قوذ رس  رب  قوشز  ار  ناگمه  دروآ  هک 

روضح هب  اطعلاوبا  دیایب  هک  ات  تفگب 

رورس طاشن و  نآ  رب  دیازف  بان  رعش  هب 

دورد شیرعاش  رعش و  رب  هک  ءاطعلاوبا 
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دوشگ مظن  هب  نابز  ایند  یئافو  یبز 

يراعشا دورس  تمایق  ربق و  گرمز و 

يراج دش  هرهچز  نوراه  ةدید  کشا  هک 

دناوخ يرایشوه  هب  ناتسم  لفحم  هب  نانچ 

دنازرل ار  تسم  نوراه  نت  وا  رعش  هک 

ماقم دنلب  يا  هک  نیسحت ، هب  دوشگ  نابز 

مایپ دوب و  روعش  رعش و  وت  زغن  مالک 

یهاگآ داد  وت  نانخس  ار  هفیلخ 

یهاوخ یم  هچ  دوخ  رعش  ۀلص  وگب  امز 

ینازرا داب  وت  رب  مرد  جنگ و  تفگب 

ینادنز ماما  کی  دوب  سبح  هب  ارم 

تسا لاس  هدراهچ  يزیزع  رای  تسارم 

سبح و هب  یهگ 
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تسا لاچ  هیس  ۀشوگ  یهگ 

وا نت  اه  هجنکش  ریز  هب  هتشگ  فیعض 

وا ندرگ  هب  اهریجنز  تحارج  دوب 

رز تنکم و  ماقم و  مهاوخن  چیه  وت  زا  نم 

رفعج یسوم  یئاهر  مکح  ریغ  هب 

ار اناوت  رعاش  نآ  شهاوخ  تفای  وچ 

ار ارهز  لجن  یئاهر  مکح  تشون 

داد یمارگ  رعاش  نامه  هب  ار  هتشون 

دازآ دوش  یم  وت  ماما  حبص ، تفگب 

ار بش  نآ  تفخن  يداشز  ءاطعلاوبا 

ار بل  رحس  ات  هنارکش  هب  دوب  هدوشگ 

دش داش  همطاف  بلق  وا  زک  دیما  نیدب 

تسا دازآ  سبحز  شزیزع  حبص ، تقو  هب 

نادنز بناج  هب  دش  ناور  حابصلا  یلع 

ناشفا کشا  قوشز  شمشچ  هدنخ و  هب  شبل 

نامرف نیا  قبط  هک  يدنس  هب  درک  هراشا 

نادنز زا  نک  اهر  ار  لسر  متخ  زیزع 

داد ار  وا  باوج  کهاش  يدنس  ةدنخ  هب 

دازآ سبحز  دوش  تماما  رادم  مغ  هک 

دوب رد  بناج  هب  شهاگن  ءاطعلاوبا 
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دوب ربمیپ  لد  زیزع  راظتنا  رد 

رفن راهچ  نورب  نورب  دش  دش و  هدوشگ  هک 

رد ۀتخت  يور  دوب  یندب  ناششود  هب 

رکیپ نآ  يادف  یمارگ  ناج  رازه 

رفعج یسوم  حورجم  رکیپ  دوب  هک 

نابز هنعط  هب  يا  هشیپ  متس  دوب  هدوشگ 

نایضفار ماما  نآ  ندب  نیا  تسه  هک 

شنت يادف  ناج  هک  رفعج  یسوم  ماما ،

شندب عّیشم  دش  رفن  راهچ  رگا 

ارهز فسوی  كاپ  نت  نیعّیشم 

اروشاع رهظ  ماگنه  نت ، هد  دندش 

دندز هزات  لعن  هنیک  هرز  اه  بسا  هب 
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دندز هزانج  نآ  رب  هرابود  هک  اه  مخز  هچ 

تخات وا  نت  رب  بسا  ودع  هنیکز  نانچ 

تخانشن شا  هنیکس  لتقم  ۀنایم  رد  هک 

تسیراد ازع  وا  رهب  نامز  زاک  هرامه 

تسیراج شتبرغ  هب  مثیم )  ) ةدید کشرس 

ربمیپ مالس  ادخ و  مالس 

( حدم ) ربمیپ مالس  ادخ و  مالس 

رفعج نب  یسوم  هب  ناماما  مالس 

یهلا عیسو  کلم  هاشنهش 

رواد قالخ  مکح  دوب  شرما  هک 

قح تجح  نیمتفه  ادخ ، یلو 

رهوگ جنپ  می  می ، شش  بان  رُد 

لد ۀبعک  شتبرت  رشب  نج و  هب 

رتسگرون شتعلط  امس  ضرا و  هب 

ارآ ملاع  دبا  ات  شخر  غورف 

رورپ حور  نانچمه  ششوخ  مالک 

تلصخ دنوادخ  قلخ و  دنوادخ 

رظنم دنوادخ  يوخ و  دنوادخ 

ناج نایتوهال  دندناشف  شیاپ  هب 

رس نایسودق  دنداهن  شکاخ  هب 
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بناج راچ  زا  دندوشگ  کیالم 

رپ وا  راوز  ياه  مدق  كاخ  هب 

شنیمظاک يوس  تجاح  ضرع  ربب 

ررکم دارم  وا  رد  زا  ریگب 

یهلا تاذ  درک  یم  رما  رگا 

ربیخ یتفرگ ز  رد  یلع  شدج  وچ 

تمسق ود  ار  هم  درک  یم  هک  نآ  ای  و 

ربمیپ نوچمه  هبابس  تشگنا  هب 

دمحا زاجعا  دوب  وا  زاجعا  هک 

ردیح يوزاب  دوب  وا  يوزاب  هک 

يداه دوب  کلم  رب  وا  تایانع 

ربهر دوب  کلف  رب  وا  تاراشا 

وک نآ  ره  رئاز  هتشگ  ار  دنوادخ 

رهطم لوتب  نآ  رئاز  دوش 

تیاده غارچ  ار  رشب  شمالک 

رواب قوف  دوب  ار  کلم  شماقم 

يدید سبح  یکیرات  هب  ار  وا  وت 

ار لد  مشچ  نک  زاب  یمد 
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رگنب و 

شیور عمش  ۀناورپ  تسا  هام  هک 

روانش شرون  رحب  رد  تسا  رهم  هک 

دیدرگ بآ  شرکیپ  ودع  سبح  هب 

رکیپ هب  شرهم  دوب  ناج  هک  یماما 

يراج هموصعم  نارجه  هب  شکشرس 

رب رد  تسا  هتفرگ  ار  اضر  لایخ 

دنادن دیدن و  سک  ادخ  زا  ریغ  هب 

رگمتس مصخ  دمآ ز  هچ  وا  رب  هک 

هنایزات زا  شمادنا  يدوبک 

ردام ثرا  دوب  همع  ثرا  دوب 

يدوب قلخ  همه  رای  هک  یماما 

روای رای و  یب  داد  ناج  هنابیرغ 

هجنکش ریز  تسا  هدید  هک  ایادخ !

؟ رپ سفق  رد  دنز  تیالو  يامه 

یماما يارب  نارای ! دیلانب 

رد ۀتخت  کی  دوب  وا  توبات  هک 

یبیرغ ماما  نآ  رب  دیلانب 

رذآ تخیر  شلد  رد  افج  رهز  هک 

بش ره  هتسبرد  کیرات  سبح  نآ  رد 
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رهطا يارهز  دوب  شا  یتاقالم 

!« مثیم ، » قلخ شمغ  رارش  زا  دزس 

رس ات  ياپ  زا  عمش ؛ نوچ  دنزوسب 

----------

ار ناج  دقن  متفرگ  فک  رب  ینادنز و  ما  هتشگ 

( حدم  ) ار ناج  دقن  متفرگ  فک  رب  ینادنز و  ما  هتشگ 

ار ناگدازآ  همه  مشخب  نادواج  تایح  ات 

ینایشآ دشابن  نادنز  زا  رتشوخ  ار  قح  غرم 

ار نایشآ  دهاوخن  زگره  نایشآ  نیا  قشاع 

نادنز هتسب  رد  نیا  قاتشم  نم  هک  ناس  نآ  ما  هتشگ 

ار ناتسلگ  يافص  دهاوخ  یمن  ادیش  لبلب 

مناکمال كاپ  تاذ  اب  منک  تولخ  متساوخ 

ار ناکم  نیا  اطعا  درک  نم  رب  هک  منآ  زا  مّرخ 

شراثن مدرک  یم  ناج و  زا  متشاد  رتهب  شاک 

تسین یئاهب  ردق و  ارس  تولخ  نیا  رد  نوچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4922 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناج 

تولخ هب  دناد  یمن  سک  ار  ناهن  زار  تّذل 

ار ناهن  کشا  دوخ  بوبحم  رب  رد  دزیرن  ات 

دوخ اب  هتسویپ  ما  هدید  نمشد  سبح  رد  ار  تسود 

ار ناتسود  قارف  جنر  اهلاس  مدرب  هچرگ 

نم هناخ  هتشگ  بوبحم  نم و  سنُا  لفحم 

ار نامناخ  ار و  هناخ  فک  زا  مداد  يدنچ  هچرگ 

يرآ تسود  ياضر  زا  مناوت  ناج  رب  دسر  یم 

ار ناوت  بات و  فک  مداد ز  اضر  رجه  رد  هچرگ 

مهاوخ دیحوت  هتشر  رد  دوخ  میلست  ندرگ 

ار نارگ  ریجنز  دنک و  نیا  همدص  مراد  تسود 

نادنز جنک  یتح  تسود  كاخب  زج  میاسن  خر 

ار نامسآ  تفه  مرس  رب  نید  نمشد  دبوکب  وگ 

نینوخ کشا  اب  نم  دوب و  ینازخ  نید  ناتسوب 

ار ناتسوب  نیا  ما  هدیشخب  يرگید  راهب  ون 

نم یمولظم  هلان  درس و  هآ  مرگ و  کشا 

ار نامز  رصع و  ره  توغاط  یسب ، اوسر  دنک  یم 

نمشد ریجنز  هقلح  رد  دش  هتسب  میاهتسد 

ار نابز  مدوشگن  تسود  يارب  زج  يرمع  هک  نم 

نادنز کیرات  بش  رد  نم  یفخم  هآ  دود 
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ار نامرود  رگمتس  نیا  راگزور  هدرک  هریت 

مدیرفآ يراهب  یکشا  هناد  ره  زا  مد  ره 

ار نازخ  ملامآ ، رازلگ  رد  دندنکفا  هچرگ 

تداهش لاچ  هیس  رد  نم  هگلتق ، رد  نم  ّدج 

ار نابرهم  يادخ  فک  رب  رس  میدروآ  هدجس 

هداد بآ  ار  نید  لخن  دوخ  رکیپ  نوخ  وا ز 

ار ناتسلگ  نیا  وربآ  دوخ  هدید  کش  اب  نم 

نت ای  ین  يالاب  رس  هک  ای 
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نمشد سبح  نایم 

ار ناما  ّطخ  رگدادیب  رب  داد  دیابن  یم 

نت نآ  ددرگ  هچ  رگا  ّتلذ  رب  داد  دیابن  نت 

ار نآ  درادرب  نتراچ ، ای  اهبسا  لامیاپ 

یئاوشیپ درگ  هارمگ  رگا  تّما  رب  ياو 

ار نابش  گرگ و  دوب  هر  کی  رگا  هّلگ  رب  هآ 

مدناشف ناج  مدرک ، ربص  متفرگ ، وخ  نادنز  هب  نم 

ار ناگدازآ  هر  دسانشب  هدازآ  ره  هک  ات 

یهار لهج ، طوقس  رد  ّتیمدآ  ناوراک 

ار ناوراک  نیا  مهد  یم  لماکت  يزابناج  هب  نم 

وش نیتسآ  شتریغ  یهاوخ ز  یگدازآ  زا  مثیم » »

ار ناتسآ  نیا  رد  كاخ  لد  ناج و  زا  نز  هسوب 

----------

رفعج نبا  یسوم  يارس  نحص و  هب  لّسوت  نم و 

( حدم  ) رفعج نبا  یسوم  يارس  نحص و  هب  لّسوت  نم و 

رفعج نبا  یسوم  ياپ  هب  مداهن  تدارا  رس 

شنایب قطن و  يادف  شناج  یتسه و  ناهج 

رفعج نبا  یسوم  يانث  حدم و  هب  دیاشگ  بل  هک 

شیاضر رهب  شوکب  شیاضر  ناج  هب  مسق 

رفعج نبا  یسوم  ياضر  رد  وجب  ار  قح  ياضر 
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لسّوت رب  وا  يوس  هب  لّکوت  نک  قح  تاذ  هب 

رفعج نبا  یسوم  ياطع  رد  دوب  تمحر  ّلک  هک 

شمالغ مالغ  زا  مک  رصیق  ناقاخ و  رازه 

رفعج نبا  یسوم  يادگ  يادگ  متاح  رازه 

شروضح رد  فک  هب  اصع  شروط  شوهدم  میلک 

رفعج نبا  یسوم  يافّشلاراد  رامیب  حیسم 

انیس هب  ور  منک  یم  هن  روط و  هب  لد  مهد  یم  هن 

رفعج نبا  یسوم  يالولاراد  هتشگ  ما  هنیس  هک 

شظیغ مظک  زا  تریح  هب  شضیف  نوهرم  تسودع 
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رفعج نبا  یسوم  ياعد  زا  ظیغ  هب  دریگ  ضیف  هک 

نابیبط زان  هب  ای  نامرد و  هب  مزاین  اجک 

رفعج نبا  یسوم  ياود  قوش  هب  مهاوخ  درد  هک 

مدیسر ناناج  يوک  هب  مدیشک  اپ  یملاع  ز 

رفعج نبا  یسوم  ياوس  مدیرب  لد  اوس  ام  ز 

لبلب توص  زا  متسم  هن  لگ  ةدنخ  قشاع  هن 

رفعج نبا  یسوم  ياون  مدنب  دنب  زا  دزیخ  هک 

نادنز راوید  هب  یبش  مراذگ  تروص  هک  مشوخ 

رفعج نبا  یسوم  يابرلد  ۀمغن  مونشب  هک 

دزیخ وفعلا  ياون  دزیر  کشا  ناگدید  ز 

رفعج نبا  یسوم  يادص  نینط  زا  رحس  لد 

نادنز شقن  هدش  نانچ  ناناج  ناج  نآ  هدجس  هب 

رفعج نبا  یسوم  يابع  نوچ  رظن  رد  نت  هتشگ  هک 

دش ادف  نید  يرای  هب  دش  ادج  شنادناخ  ز 

رفعج نبا  یسوم  يادف  ملاع  ود  ناج  هک  الا 

لفاغ هظحل  کی  تسود  لد ز  مغ  نآ  اب  تشگن 

رفعج نبا  یسوم  يازس  لتاق  ریجنز  دوبن 

مدرگ نفد  دوش  یم  هچ  مدرد  یهاوگ ز  ادخ 

رفعج نبا  یسوم  يافص  اب  تبرت  نماد  هب 

میوگ هک  اب  مور  اجک  میولگ  هتسب  هیرگ  ز 
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رفعج نبا  یسوم  ياپ  نادنز ز  هب  دش  ناور  نوخ  هک 

هناشن ندرگ  فتک و  هب  هنایشآ  لتاچ  هایس 

رفعج نبا  یسوم  ياذغ  هنایزات  اه  بورغ 

لغ نیگنس  رجه و  لگ ز  مغ  رد  نابغاب  وچ 

رفعج نبا  یسوم  ياسر  ّدق  هدیدرگ  هدیمخ 

ردام هتشگ  شعّیشم  رد  ۀتخت  رب  هزانج 

يافق رد  نانک  يراز  هداتف 
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رفعج نبا  یسوم 

هنارت لد  ةرارش  هناد  بآ و  مغ  گشرس 

رفعج نبا  یسوم  يادص  هنایفخم  دش  شومخ 

يراج هتشگ  مغ  جوم  هب  يراز  هآ و  دنک  اضر 

رفعج نبا  یسوم  يازع  گشا  هموصعم  مشچ  ز 

شزوس تسه  ات  هلان  هب  شهآ  تسه  ات  هنیس  هب 

رفعج نبا  یسوم  يارب  دیرگب  مثیم »  » هرامه

----------

رساترس تشهب ، کشر  هدمآ  دوجو 

( حدم  ) رساترس تشهب ، کشر  هدمآ  دوجو 

رفعج یسوم  دوعسم  دلوم  نمی  هب 

مظاک ّقح  یلو  مظاعا ، ّلک  ماما 

ربمغیپ دروآدای ز  شضیغ  مظک  هک 

يرسپ هدش  اطع   � دّمحم نب  رفعج  هب 

ردپ هرامه  درخ  ریپ  هب  تسا  هدوب  هک 

یسوم نآ  يادف  نارمع  یسوم  رازه 

رتوکین روط  شسبح ز  هشوگ  دوب  هک 

كالفا ُهن  دلخ و  تشه  زک  متفه ، ماما 

ربهر ییوت  ار  لقع  هد  هکشادن  دسر 

دیآ شا  هراشا  کی  زک  یتسه  ویدخ 
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ردق ياج  هب  اضق  اضق و  ياج  هب  ردق 

ار لد  هدید  هک  دمحا  هدود  غارچ 

رگنشور ماش  حبص و  ره  هب  تسوا  غورف 

دنراد شسّدقم  میرح  فوط  مزع  هب 

رفس نیمظاک  هب  لد ، هلفاق  هرامه 

نآرق رد  هک  منک  یماما  فصو  هنوگچ 

رتسگ انث  شدمآ  ّلج  ّزع و  يادخ 

ار ناریا  كاپ  كاخ  نیمه  تسا  سب  فرش 

روشک نیا  تسوا  دنزرف  هیاس  ریز  هک 

ناسنآ فرش  وا  تخد  زا  مق  رهش  هتفرگ 

� ربمغیپ تخد  هنیدم ز  كاپ  كاخ  هک 

شرسپ مدقم  ز  ناسارخ ، تشهب  دوب 

ردیح زا  ضیف  تسار  فجن  كاخ  هکنانچ 

شالو رگا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4930 

http://www.ghaemiyeh.com


نیلقث تدابع  دشابن ،

رشحم فص  رد  دوس  دهدن  شبحاص  هب 

یلعا لفسا و  دنیوا  هگرد  يادگ 

ربکا رغصا و  دنیوا ز  ّتنم  نیهر 

دارم باب  تسوا  مه  جئاوح  باب  تسوا  مه 

رد نیا  زا  ریگب  ار  دوخ  تجاح  دارم و 

تسشن دیسر و  وا  كاخ  رب  هک  رابغ  نآ  شوخ 

رذگ دومن  وا  يوک  زا  هک  میسن  نآ  شوخ 

وا تبرت  درگ  هب  ددرگب  هک  یلد  اشوخ 

رب رد  وا  رازم  دریگب  هک  یسک  اشوخ 

مناتسن دنهد ، رگ  متنطلس  مامز 

رورس نآ  يوک  هب  ییادگ  تسا  شوخ  ارم 

مراذگب ياپ  دیشروخ  ههبج  هب  رگا 

رس مریگب  ناتسآ  نیا  زا  هک  ربم  نامگ 

ینآ ملد  ادج  ددرگن  تیبلها  ز 

رکیپ زا  هرامه  ناج  رگا  دننک  ادج 

«! مثیم  » ناینیسح يازع  مزب  غارچ 

رفص هام  هب  دوب  شرینم  لامج  هم 

----------

بیصم
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رپ ما  هتسخ  رکیپز  یغرم  وچ  دیآرب  رگا 

( تبیصم ) رپ ما  هتسخ  رکیپز  یغرم  وچ  دیآرب  رگا 

رترب شرع  زا  دشاب  هک  یهاگراب  يوس  مرپ 

نارمع نبا  یسوم  رازه  نآ ، رد  هک  یهاگراب  هب 

رد دنز  تجاح  ضرع  هب  ور ، دنک  تمدخ  يارب 

لسوت تسد  هتفرگ  فسوی  هک  یهاگ  رابب 

رب رد  بوقعی  هتفرگ  ار  نآ  هک  یناتسآ  رب 

لد ۀلبق  ار  حیبذ  ناج ، ۀبعک  ار  لیلخ 

رگید روط  ار  میلک  یصقا ، تیب  ار  حیسم 

فک رب  هتفرگب  روبز  اجنآ  دواد  رازه 

رس رب  لیجنا  هداهن  میرم  نب  یسیع  رازه 

اپ زا  نیلعن  رآرب  فک  زا  دوخ  تسه  زیرب 

هب نارمع  نب  یسوم  وچ  ایب 
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رفعج نب  یسوم  روط 

تیاده هار  غارچ  تیالو ، کلم  ماما 

ربمیپ مشچ  غارچ و  تیانع ، دوج و  طیحم 

مظاک تسوا  هینک  هک  مظاعا  لک  ماما 

روحم هدوب  ار  رهپس  مظان ، هتشگ  ار  ماظن 

دمحا قلخ  تیاکح  شلاصخ ، قلخ و  ثیدح 

رواد ِوفع  تیاور  شظیغ ، مظک  زا  یمالک 

نیب وا  يانبا  واین  نیب ، وا  يالاو  ماقم 

رهوگ تفه  میوا  مه  رُد ، ار  رحب  شش  تسوا  مه 

نامیا لّکوا  يالو  نآرق ، حور  وا  يانث 

ردیح دوج  وا  ياطع  دمحا ، مکح  وا  يادن 

دتفا شلاّمج  ياپ  هب  نیطقی ، نبارگ  هن  بجع 

رّرکم دسوبب  ناجز  ار  وا  لاّمج  لامج ،

یفاح رُشب  دص  حور  هک  یفاک  تسوا  زا  یمایپ 

رپ ادخ  يوس  هب  دنز  اه  سوه  وید  گنچز 

شنامدود رب  مالس  شنادناخ ، رب  دورد 

رشحم حبص  ات  هرامه  شناتسود  یمامت 

شرون كالفا  جوا  هب  شروط ، هتسب  رد  سبح  هب 

رواب رون  نیا  درادن  شروک ، مصخ  رگا  مغ  هچ 

شزامن درآ  زامن  شزاین ، درآ  زاین 
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رضخا خرچ  زا  هتشذگ  شزادگ ، زوس و  رارش 

شنیمظاک نمادز  يرابغ  روایب  ابص 

رطعم ار  ناج  ماشم  شمیمش  زا  منک  وگم 

وا رئاح  رب  هتسشن  رئاز و ، دوب  ملد 

رب رد  هزیکاپ  ناج  نوچ  هتفرگ ، ار  وا  رازم 

ییاهر ملاع  قلخ  هب  دشخب  هتسب  رد  سبحر 

رتارف نودرگ  جواز  اپ  دهن  نادنز  رعق  هب 

شیاطع ناوخ  رانک  هشیمه  تقلخ  مامت 

روانش شدوجو  رحب  هب  هرامه  یتسه  دوجو 

شیاضر زا  ادج  وا  هک  دش  اضر  نودرگ  هنوگچ 
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رپرپ هرابکی  هب  دوش  نادنز ، هب  شدوجو  لگ 

ار ام  موصعم  ماما  نوراه  تشُک  نیک  رهز  هب 

رخآ هموصعم  اضر و  زا  ایح  مرش و  درکن 

نک رظن  شیاپ  قاس  هب  نک ، رذگ  نادنز  هب  الد 

رتدب ریشمش  مخزز  دشاب  ریجنز  مخز  هک 

یغارچ عمش و  تشادن  نادنز  یهایس  زج  هب 

روای هن  شدوب  رای  هن  لتاق  ریجنز  ریغ  هب 

؟ نمشد ریجنز  ریسا  يزیزع  ياپ  هدید  هک 

؟ رد هتخت  اب  دنرب  یماما  مسج  هدید  هک 

شود رب  هنابیرغ  ندب  شوماخ ، تاجانم  زا  بل 

رهطا يارهز  هداتس  شوپ ، هیس  شمسج  رانک 

اپ رب  هدنام  شتحارج  لُغ ، ۀمدص  زا  زونه 

رکیپ هب  دراد  هناشن  هنایزات  زا  زونه 

روگ يوس  تبرغ  هب  دور  روجنر ، مسج  نآ  دید  وچ 

رگمتس مصخ  روجز  نامیلس ، دمآ  تریح  هب 

ین نوچ  دروآرب  اون  يو ، رب  دیناشوپب  نفک 

رس هنیس و  رب  دینز  یپ ، زا  دیئایب  ناه  هک 

؟ يراج کشا ، دنک  یم  هک  يراز ، هآ و  دنک  یم  هک 

؟ رفعج نب  یسوم  يارب  يراوگوس ، دنک  یم  هک 

لگ ردق  نآ  دش  راثن  لغ ، زا  هتسخ  نت  نآ  رب 
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رسارس دش  لگ  تشهب  نیح ، ایرلا  قوس  كاخ  هک 

شبیرغ ّدج  مسج  هب  دزوسب  اه  ناج  هک  دزس 

رجنخ ریت و  وس  راچز  نآ  رب  تخیر  لگ  ياج  هک 

هدیرب يولگ  زا  هک  هدینش  سک  ار  دیهش 

رهاوخ هب  دیوگ  دورد  ردام  هب  درآ  مالس 

هدیدغاد رهاوخ  هب  هنایزات  دنز  یم  هک 

هب یلیس  دننز  اباب  شعن  رس  اجک 
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رتخد

هراخ گنس  لد  زا  هک  هرامه  مثیم )  ) زوسب

ربمیپ لآ  دای  هب  هرارش  دزیخ  مادم 

----------

شرگج دش  هراپ  هراپ  ام  متفه  ماما 

( تبیصم ) شرگج دش  هراپ  هراپ  ام  متفه  ماما 

شرسپ هرهچ ي  هب  یمیتی  درگ  هتسشن 

حورجم اپ  ِقاس  هراپ ، رگج  دوبک ، ندب 

شرس هب  اه  هجنکش  ریز  هدمآ  هچ  رگم 

رتخد هدزون  عمج  زا  هک  فیح  رازه 

شردپ هزانج ي  رانک  دوبن  یکی 

بش یهایس  رد  دوب  وا  سنوم  سینا و 

شرحس هلان ي  ریجنز و  هقلح ي  يادص 

اجک تشهب  ریاط  اجک  لاچ  هایس 

شرپ لاب و  تخیر  هرابکی  هک  فیح  رازه 

ار شیاه  مشچ  دندنب  هب  تسین  زاین 

شرت مشچ  هب  رگد  یهاگن  بات  تسین  هک 

تسوا هرارُز ي  زا  يربق  يور  هک  اجک  ره  هب 

شردبرد ياهدنزرف  تبرغ  ناشن 

وا هزور ي  رجا  تشگ  وا  لد  هرارش ي 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4937 

http://www.ghaemiyeh.com


شرگج دش  هراپ  راطفا  عقوم  تسرد 

ریجنز لغ و  بش و  زامن  لاچ و  هایس 

شرگد هّصغ ي  دوب  اضر  يور  قارف 

وا لد  شتآ  رد  مثیم »  » لد يا  زوسب 

شررش زا  تیاکح  دراد  وت  رعش  زوس  هک 

----------

ملاع قلخ  دارم  باب  يا 

( تبیصم ) ملاع قلخ  دارم  باب  يا 

مرکا لوسر  مدق  هب  ات  رس 

نانم يادخ  یلو  متفه 

نامیا نید و  ناور  وت  رهم 

قداص ماما  ِرمق  صرق 

قداص ماما  ِرصب  رون 

نآرق مالک  نوچ  وت  راتفگ 

نآرق مایپ  تسفن  ره  رد 

اه نامسآ  مامت  وت  نحص 

اه نامز  تتماما  نارود 

وت تیانع  رب  همه  مشچ 

وت تیالو  ام  ۀیامرس 

یتسا ملاع  دارم  باب  وت 
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یتسا مدآ  حور  ۀبعک  وت 

ییادخ تیانع  تسد  وت 
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ییاشگ هرگ  ناهج  قلخ  زا 

تمیرح رتوبک  حور ، يا 

تمیرح رد  رب  همه  ملاع 

تروط تسا  ملاع  ییاسوم و 

ترون قرغ  میلک ، هدیدرگ 

تنیمظاک هتسکش  ياه  لد 

تنیملاع ماما ، دندناوخ 

دیآ ردیح  راک  وت  تسد  زا 

دیآ ربیخ  حتف  وت  تشگنا  ز 

تتسب ياپ  قلخ ، یسبح و  رد 

تتسد هب  نامسآ  ۀتشررس 

نادنز رعق  دوب  وت  جارعم 

نانم یح  تاذ  هگتولخ 

كاخ رب  هداهن  دوخ  یناشیپ 

كالفا قرف  هب  اپ  هتشاذگب 

تزارفرس زامن ، هدیدرگ 

تزامن رب  زامن  هدروآ 

تلاصو لفحم  هدش  نادنز 

تلالجلاوذ يادخ  شوغآ 

داد یم  وت  رب  مالس  ریجنز ،
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داد یم  وت  رب  مایپ  تسود  زا 

هتفرگ وربآ  وت  لگ ز  يا 

! هتفرگ وخ  سبح  هب  ِبوبحم 

تسام لماک  فطل  وت  نادنز 

تسام لفحم  غارچ  وت  کشا 

نیب رد  تسین  قارف  هک  اجنیا 

نیسوق باق  ماقم  تسوت  رب 

تس ییادخ  یلجت  هک  اجنیا 

تس ییانشور  سبح ، یکیرات 

نتسکش تتمرح  هک  سوسفا 

دنتسب سبح  هب  ار  وت  يوزاب 

دوب لگ  ياه  هخاش  وت  نأش  رد 

؟ دوب لغ  ياه  هقلح  وت  نأش  یک 

دنداد رهق  رازه  هب  ترجز 

دنداد رهز  هجنکش  ریز  رد 

ربمیپ ترتع  ینادنز 

رخآ ياه  هظحل  هک  سوسفا 

دوب تا  هنیدم  ۀتفیش  لد 

دوب تا  هنیس  يور  هب  ریجنز 

تزاین یب  مالس  هتسویپ 
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تزامن نیرخآ  ۀظحل  رب 

اهرسپ رتخد و  همه  نآ  اب 

اهنت بیرغ و  ناهج  یتفر ز 

دیآ هک  ات  تساجک  هموصعم 

؟ دیاشگ تندرگ  ریجنز ز 

نآ اب 
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رپ يدز  یم  سبح  هب  هک 

رد ۀتخت  هتشگ  وت  توبات 

دندید وت  ةزانج  هک  مدرم 

دندیشک لد  زوس  دایرف ز 

تبرغ رهش  هب  ار  وت  توبات 

تزع جوا  هب  یلو  دندرب 

لغ ۀقلح  ِتابرض  زا  دعب 

لگ رد  قرغ  تشگ  وت  توبات 

تنیک ریت  دندزن  رگید 

؟ تنیبج رب  دندز  گنس  یک 

ار ترس  سک  دیربن  رگید 

ار ترتخد  دندزن  رگید 

دزیخ هرارش  شرگج  زا  ات 

دزیر کشا  وت  مغ  هب  مثیم » »

----------

یناب ار  کلف  تفه  ادخ  نامرف  هب  يا 

( تبیصم ) یناب ار  کلف  تفه  ادخ  نامرف  هب  يا 

یناحبس یلو  متفه  تّجح و  نیمتفه 

یسوم نارازه  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  یسوم 

یناشفارون وت  روط  رجح  زا  دنا  هدرک 
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هللا مسب  تمخ  يوربا  فحصم و  وت  يور 

ینآرق روُص  تنسح  هیآ و  طخ  لاخ و 

بجع تسین  ینم  يارحص  هب  يور  یهن  رگ 

ینابرق دنک  دنزرف  دیآ و  لیلخ  هک 

تناسحا مرک و  دوج و  هرفس ي  کلف  ُهن 

ینامهم فرش  ار  کلم  روح و  ناج ، سنا و 

بدا يوناز  هدز  ناوضر  وت  يوک  رس  رب 

ینابرد دنک  سودرف  وت  سبح  رد  رب 

زاورپ رد  تمرح  درگ  هب  دیحوت  غرم 

یناوخ تحدم  هب  وت  روضح  یحو ، یطوط 

تاجن تسا ، تاجن  تسا ، تاجن  کلف  وت  رهم 

ینافوط می  داجیا  ملاع  دوش  رگ 

تجاح ضرع  همه  ار  ام  وت  تاجاح ، باب 

یناد دوخ  ار  همه  لاح  هک  مییوگب  هچ 

تخیر دهاوخ  ورف  هراب  کی  هب  كاخ  فک  نوچ 
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ینامرفان وت  نامرفز  خرچ  دنک  رگ 

يدازآ فرّشلا  تیب  وت  سبح  نماد 

یناهنپ همزمز ي  ار  وت  ریجنز  لغ 

میظع قلُخ  دوب  وت  قلُخ  یظیغلا و  مظاک 

یناریح رد  وت  ناسحاز  هداتفا  نمشد 

زاجعا نآ  ار  وت  دوب  ودع  لاچ  هیس  رد 

ینادرگ کلف  تشگنا  رس  اب  ینکهک 

يدوب رگمتس  نوراه  ینادنز  وت  هن 

ینادنز وت  سبحم  رد  هدش  نوراه  حور 

لصو هقلح ي  متس  ریجنز  هناّنح و  دنک ،

یناث لوسر  وت  ارح و  راغ  دش  سبح 

زور هیرگ ي  بش و  گشا  رحس و  زامن  زا 

ینارون شبش  زور و  دش  وت  کیرات  سبح 

اجک سبح  لگ  بآ و  اجک  رون  رجش 

یناحور یندب  اجک و  ریجنز  لغ و 

دوب یکیرات  هرومطم ي  وت  گنت  سبحم 

یناملظ بش  زور و  یکی ، دوب  نآ  رد  هک 

نوراه میوگ  هک  تخس  دوب  تخس  ادخ  هب 

یناسآ نینچ  هب  ار  ّقح  تّجح  دشُک  یم 

رهز زا  ارهز  فسوی  يا  دش  هک  میوگ  هک  هب 
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یناتسب لُگ  گرب  زا  رت  هراپ  ترگج 

تتوبات رد  هتخت ي  هدش  هک  میوگ  هک  اب 

یناحبس هنیآ ي  يا  تماق و  یبن  يا 

زگره دز  یمن  مصخ  تنت  هب  هنایزات 

یناسنا فرش  زا  رگا  تشاد  يا  هرهب 

دوش هک  میرگب  هنوگ  نآ  وت  غاد  زا  دزس 

ینافوط ِمی  وچمه  رگج  نوخ  زا  مشچ 

سبح هب  هک  يدرب  همطاف  دوخ  ردام  زا  ثرا 

یناج مصخ  هدز  یلیس  وت  يور  لگ  رب 

« مثیم  » رگج
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افج رهز  زا  هک  تخوس  نآ  زا 

ینارمع یلع  ضغب  هب  تشک  تنمشد 

----------

! یجَتلم تروط  هب  یسوم  دص  ود  يا 

( تبیصم ! ) یجَتلم تروط  هب  یسوم  دص  ود  يا 

! یجَتلم ترون  هب  هم  باتفآ و 

وت ریشمش  وت ، ناهنپ  ۀلان 

وت ریجنز  ادخ ، لصو  ۀقلح 

! ایربک مزب  ِهاگتولخ  ِعمش 

! ایبنا دنلب  حور  ۀبعک 

! رون يایرد  شش  ِناشخر  رهوگ 

! روط تشه  شخب  رون  زبس  لخن 

! لامک دیشروخ  جنپ  ِنامسآ 

! لالجلاوذ يادخ  ِهجو  نیمتفه 

! همئاق ار  فرش  لالجا و  شرع 

! همطاف اضر و  ترمع  لصاح 

تتّین حور  دوبعم ، اب  سنا 

تتّیرح دهاش  نمشد  سبح 

! تبش تاجانم  رد  نافرع  حور 

! تبر ای  بر  ای  زیربل  نامسآ 
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تا هدادلد  اعد  قاتشم و  رکذ ،

تا هداجس  لگ  ییاهنت  کشا 

وت ياه  بل  زا  هدرک  لگ  قح  مان 

وت ياه  بش  لفحم  عمش  هیرگ ،

تادص قاتشم  رون ، ياه  هیآ 

تادف اداب  اهرادیب  بش  ِناج 

همه تاجاح  باب  لد  ۀلبق 

همه تاجانم  توص  تا  هلان 

دوب رادلد  هگتولخ  وت  سبح 

دوب رای  فلز  رتشوخ ز  هلسلس 

وت نادنز  اه  هرومطم  لد  يا 

وت نایرگ  اهریجنز  ۀقلح 

رت کیرات  بش  بلق  زا  وت  سبح 

رت کیدزن  نامز  ره  زا  ادخ  اب 

! سفن زا  هداتفوا  ِيامه  يا 

؟ سفق گنت  نماد  اجک و  وت 

وت نادنز  ۀشوگ  زا  رت  هریت 

ۀنیس
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وت نابنادنز  کیرات 

اهراب اهراب و  اهراب و 

اهرازآ ودع  سبح  رد  هدید 

تنداد ناج  ۀظحل  الوم  فیح ،

تندرگ رب  ودع  ریجنز  دوب 

تا هنییآ  تسکش  یم  هظحل  هظحل 

تا هنیس  نیگنس  دوب  نتفر  تقو 

رت مورحم  همه  زا  تدج  وچمه 

رت مولظم  وت  ینادنز ز  تسین 

درک باتیب  ار  وت  ، دش شتآ  ، رهز

درک بآ  درک و  بآ  درک و  بآ 

دنتشادرب نت  راچ  ار  ترکیپ 

دنتشاذگب يا  هراپ  هتخت  يور 

تسیرگ نوخ  تیازع  رد  دیاب  هچرگ 

تسین مولظم  وت  وچ  ینادنز  هچرگ 

نیع ود  زا  يرمع  تسیراج  ام  کشا 

نیسح تمولظم  ِّدج  رب  وت و  رب 

نت راچ  شود  هب  وت  كاپ  مسج 

نفک لسغ و  یب  دنام  تدج  مسج 

اهریجنز لغ و  رد  وت  رکیپ 
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اهریشمش ۀمعط  وا  رکیپ 

دوبک دش  نمشد  رهز  زا  وت  مسج 

دوب مخز  يور  مخز  ار  وا  مسج 

تسوا كاچ  دص  ِنت  ِمخز  ام  مخز 

تسوا كاپ  نوخ  فقو  " مثیم " کشا

----------

ماما نیمراچ  ادخ  ِّیلو  نیمتفه  يا 

( تبیصم ) ماما نیمراچ  ادخ  ِّیلو  نیمتفه  يا 

مالس امز  تیارس  نحص و  نیمظاک و  رب 

نیمظاک تانیس  یتیب و  لها  ياسوم 

مالک مه  وت  اب  ناهج  قلخ  ادخ و  اب  وت 

ادخ تّجح  یبن  ّیصو  یتسیک  وت 

مات رایتخا  دوجو  قلخ  ّلک  هب  يراد 

رهُگ شش  رحب  مه  يرحب و  تفه  ّرُد  مه 

یناج و باتفآ  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4950 

http://www.ghaemiyeh.com


مادتسم ّلظ  مه 

یبّنلا دجسم  وت  هعیش ي  رهب  وت  نحص 

مارحلا دجسم  تمَرَح  هبعک و  وت  ربق 

راسمرش نونمم و  وت  ظیغ  مظکز  نمشد 

مامز دهد  فک  زا  وت  مزع  شیپ  هب  نوراه 

یلع رسپ  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نب  رفعج  وت  باب 

ماقم همطاف  همطاف ي  تسیک  وت  تخد 

رده کلم  ّنج و  تدابع  وت  ضغب  اب 

مارح ناربمغیپ  هب  تشهب  وت  رهم  یب 

اور وت  سدق  مرح  رد  قلخ  تاجاح 

مان هتشگ  دنوادخز  تجئاوحلا  باب 

قَح ياطع  تسد  وت  میهر و  لئاس  ام 

ماک هنشت  قلخ  همه  ّیتمحر و  رضخ  وت 

نود ناینوعرف  یتیب و  لها  ياسوم 

ماوّدلا یلع  تدوجو  هب  اه  ملظ  دندرک 

وت زامن  دوعق و  مایق و  هدجس و  زا 

ماک تفرگ  تدابع  هک  مروخ  یم  دنگوس 

همه ناج  سنا و  یّنغ  ریقف و  کلَم ، روح و 

ماحدزا وت  ربق  ترایز  رب  دندرک 

وت رهب  هک  میوگ  هک  هب  مرب  اجک  مغ  نیا 
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ماش حبص و  درک  یمن  قرف  هریت  سبح  رد 

دنتسیرگ تکاپ  رکیپ  هب  اهریجنز 

مامت دش  وت  رمع  هلسلس  دنک و  ریز  رد 

نت راچ  شود  رب  هراپ و  هتخت  هب  تمسج 

مارتحا دنتفرگ  وت  هزانج ي  زا  بوخ 

کشا هدیدز  دناشف  هعیش  وت  متام  رد 

ماقتنا رهب  دنک  روهظ  تیدهم  ات 

دنک یم  هیرگ  تا  هلسلس  مخز  هب  ملاع 

ماما یملاع  رب  هلسلس  نایم  رد  يا 

وت يارب  دزیرن  گشا  هنوگچ  مثیم » »

يا
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مایق ناهج  قلخ  وت  يازع  رب  هدرک 

----------

متفرگ لاصو  تولخ  ات  همه  زا  مدیرب 

( تبیصم ) متفرگ لاصو  تولخ  ات  همه  زا  مدیرب 

متفرگ لاح  هتسب ، نادنز  لد  رد  وت  اب  هک 

مدوجو عمش  تشگ  بآ  مدق ، ورس  دیمخ 

متفرگ لاله  تروص  مُدب ، مامت  هم 

یئاهر تارب  سکز  مناوخب  هک  نآ  ياج  هب 

متفرگ لاس  هام و  زور و  رد  وت  يور  غارس 

نیب ما  هلسلس  ياه  هقلح  ندب  اپ و  تسد و  هب 

متفرگ لادم  همه  نیا  نم  يدرک و  فطل  وت 

منآ زا  مّرخ  قلخ ، دای  زا  ما  هتفر  هچ  رگا 

متفرگ لاچ  هایس  نیا  رد  وت  دای  هب  اج  هک 

بشما رد  هتفرگ  ملد  نازیزع ، دای  هب  نانچ 

متفرگ لایخ  اب  هسوب  اضر  لامج  زا  هک 

ملاع ود  هب  نخس  نیا  مثیم )  ) وگب راختفا  هب 

متفرگ لآ  یلع و  يالو  خرس  طخ  هک 

----------

ملاح روش و  تسا  شوخ  هچ  نادنز  لاچ  هایس  هب 

( تبیصم  ) ملاح روش و  تسا  شوخ  هچ  نادنز  لاچ  هایس  هب 
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ملاس هام و  زور و  بش و  بر  ای  وت  اب  هتشذگ  هک 

ناراگزور هب  مدشُک  نارای  قارف  را  مغ  هچ 

ملاصو لفحم  هدش  نمشد  سبح  طیحم  هک 

هناشن دوب  منت  هب  هنابش  هیرگ ي  نم و 

ملاچ هایس  رد  هدز  هنایزات  هب  ودع  هک 

مکشا هدیکچ  نیمز  هب  مهآ  هتشذگ  امس  ز 

ملاب هتسکش  سفق  هب  مبلق  هداتف  سفن  ز 

ییاجک اضر  مرسپ  ییانشآ  غاب  لگ 

ملاحترا تقو  هدش  ییاین  مرب  رد  هچ  ز 

رس دنز  نم  هب  یکی  هک  رپ  سفق  نیا  رد  ما  هدز 

ملاح سرپب  ایب  وت  نم  زا  دنلفاغ  همه 
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مداد تسکش  ودع  هب  مداهن  فک  هب  ناج  ورس 

ملادم نینهآ  لغ  ندرگ  تسدب و  نآ  زا  دش 

هنیس هب  متبرغ  مغ  هنیدم  دوب  منطو 

ملانب مغ  مادک  هب  میوگ  هّصغ  مادک  ز 

ردیح بلق  رارش  هب  ارهز  مشچ  کشرس  هب 

ملالجلاوذ يادخ  هب  شتیبلها  لوسر و  هب 

مدرگ هدنز  دنشُِکب و  تبون  زاره  رگا  هک 

ملالم لد  هب  دسرن  دشاب  تسود  هار  هب  وچ 

« مثیم  » کشا هب  یهگن  متفه  ماما  يا  هله 

ملآ تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب  لّسوت  مغ  جوم  هب  هک 

----------

دنک افص  یتولخ  هب  دوخ ، بیبح  اب  بیبح 

( تبیصم  ) دنک افص  یتولخ  هب  دوخ ، بیبح  اب  بیبح 

منک افج  وا  هب  ودع  هنگ ، یب  هچ  زا  منادن 

ناج يان  دنزاون ز  ناور  شتبرغ  کشرس 

دنک اعد  ناتسودب  نانمشد ، مشچ  ناهن ز 

اه هنارت  شا  هیس  هب  اه  هناشن  شرکیپ  هب 

دنک اضر  اضر  اضر  اه ، هنایزات  ریز  هک 

شلصاح تخوس  هصغ  ز  شلسالس ، اه  تسد  هب 

دنک ایح  همطاف  ز  شلتاق ، هک  دوش  یم  هچ 
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اهلاح روش و  قشع  هب  اهلالم ، رد  هداتف 

دنک یم  ادخ  ادخ  ادخ  اهلاچ ، هایس  نآ  رد 

ابص شندیدب  ورب  اون ، زا  رگید  هداتف 

؟ دنک اهر  سفق  زا  یک  ار ، هتشک  غرم  سرپب 

شرب رد  دوبن  یسک  شرس ، یسک  یب  كاخب 

دنک ازع  هماقا  شرتخد ، هک  ات  تساجک 

شندید هب  ور  الد  شنت ، زا  هدنامن  رثا 

دنک او  هتسب ، هک  یلغ  شندرگ ، ودع ز  وگب 

شمغ ار  هوک  هتسکش  شمتام ، تسیلد  ره  هب 

اپب را  تمایق  شمثیم »  » رادم بجع 
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دنک

----------

منشور عمش  لثم  نادنز  کیرات  لد  رد 

( تبیصم ) منشور عمش  لثم  نادنز  کیرات  لد  رد 

منت هدیدرگ  بآ  هرطق ، هرطق  هظحل ، هظحل 

كاخ هب  رس  مراذگ  یم  نوچ  ما  هتشگ  رغال  هک  سب 

منهاریپ متسین  نم  نیا  هک  درادنپ  مصخ 

ما هدرک  تولخ  تسود  اب  الب  لاچ  هیس  رد 

منماد نماد  گشا  نیا  شوخ ، لاح  نیا  زامن ، نیا 

دنور شتاقالم  دیاب  دوش  ینادنز  هک  ره 

منم نادنز ، رد  تسا  تاقالملا  عونمم  هک  نیا 

ما هدید  گشا  هب  ددنخ  یم  گنس  لد  لتاق 

مندرگ مخز  هب  دیرگ  یم  ریجنز  هقلح ي 

هتخوس عمش  لثم  هتشگ  بآ  ممسج  هک  سب 

منت رب  هنایزات  شقن  ياج  هتشگ  وحم 

ملتاق ییوگ  تسا و  راطفا  تقو  مراد ، هزور 

منتشُک دصق  هدولآ  رهز  يامرخ  اب  هدرک 

دکچ یم  نوخ  نم  ياپ  قاس  زا  هاگ  هاگ 

منهآ دنک و  نیب  هتشگ  هدییاس  اپ  هک  سب 

گنت هب  دمآ  مه  سبح  نم  هیرگ ي  زا  ناتسود !
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منمشد يور  هب  مدیدنخ  هکنآ  دوجو  اب 

دنک یم  رد  هتخت  زا  نم و  مسج  زا  دای 

منفدم رانک  دیآ  رئاز و  ددرگ  هک  ره 

امش يّالوت  اب  متسا  مثیم »  » ارهز نبای 

منمیا شتآ  مرُه  زا  مور  مه  خزود  هب  رگ 

----------

مدایرف لد  هب  تسا  سبح  مسبح و  لد  رد 

( تبیصم ) مدایرف لد  هب  تسا  سبح  مسبح و  لد  رد 

مداد دیآرب  هنیس  زا  هک  تسین  یتصرف 

همه دای  زا  ما  هتفر  درذگ  یم  اه  لاس 

مدای نادنز ، ۀشوگ  لجا  درک  یم  شاک 

؟ اجک لاچ  هیس  رعق  اجک ، شرع  ریاط 

مدوب و اجک  نم 
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مداتفا اجک  هب  بر  ای 

سبح ۀشوگ  نیا  رد  هک  منآ  زا  مرُخ  بش  همه 

« مداب كرابم  هب  ون  زا  یمغ  دیآ  مد  ره  »

دناد یم  ادخ  تشک ، ارم  رابکی  رهز 

مداد ناج  متخاس و  متخوس و  اهراب 

مرب هب  دیآ  يا  هظحل  اضر  هک  يدیما  هب 

مداْهنب رد  هب  مشچ  تفص  هقلح  اه  لاس 

تسا هتخیر  مرپ  تسا و  هتسکش  زاورپ ، لاب 

مدازآ دنک  دایص  هک  تسا  زاین  هچ 

يرثا درادن  گنس و  دَوب  دایص  لد 

مدایرف کلف  هب  دیآرب  هنیس  زا  مریگ 

غاب زا  رود  ةدش  رپرپ  ۀلال  نآ  منم 

مداب رب  کلف  داد  نازخ  گربلگ  وچ  هک 

دَوب هیرگ  نم  ۀتسخ  نت  مخز  مهرم 

مداشلد دنک  کشا  زا  رگم  مثیم »  » مشچ

----------

ار مرس  مراذگ  تسود  كاخ  هب  ات  مراد  تسود 

( تبیصم  ) ار مرس  مراذگ  تسود  كاخ  هب  ات  مراد  تسود 

ار مربلد  يور  ریغ  منیبن  میریگ  فکب  ناج 

اهنت ياهنت  الب  لاچ  هیس  رد  مراد  تسود 
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ار مرت  مشپ  منک  رپ  نوخ  زا  هک  میرگ  نانچنآ 

هنایزات اب  مندید  دیآ  لئاق  مراد  تسود 

ار مرتهب  ناج  زا  مسج  یلین  تسود  دنیبب  ات 

دناسر مرازآ  داّیص  ردقنآ  مراد  تسود 

ار مرپ  تشم  سفق  زا  اهنت  دنرآ  نورب  ات 

مرادن يرادازع  دوخ  درگ  هک  نم  مراد  تسود 

ار مرتخد  مشچ  کشا  منیبب  رخآ  مد  نیا 

مریگب ناج  وچمه  ار  اضر  ات  مراد  تسود 

ار مرخآ  هاگن  وا  يور  هام  رب  منکفا 

ات مراد  تسود 
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میورب یلیس  دنز  نابنادنز  هک 

ار مردام  ارهز  ّیلین  خر  مرآ  رظن  رد 

مّدج نایرع  رکیپ  دای  هک  ات  مراد  تسود 

ار مرکیپ  هعیش ، كاخ ، زا  زور  هس  ات  درادن  رب 

تبرغ ثاریم  مرب  دوخ  ّدج  ات ز  مراد  تسود 

ار مرس  مراذگب  كاخ  يور  هب  نداد  اج  تقو 

دزوسب ناج  زا  دیوگ و  لد  زا  مثیم » » مراد تسود 

ار مرکون  هداتف ، اپ  زا  نیا  تسد  مریگب  ات 

----------

دوش یمن  او  نمچ  ریس  هب  ملد  رگید 

( تبیصم ) دوش یمن  او  نمچ  ریس  هب  ملد  رگید 

دوش یمن  ام  سفن  مه  طاشن ، رگید 

دوش ملد  بیبط  حیسم ، رگا  یتح 

دوش یمن  اوادم  هک  یتحارج  دراد 

نیمظاک يوس  يرذگ  دنک  رگا  یسوم 

دوش یمن  انیس  يداو  هب  ناور  رگید 

مروآ دای  نوچ  هلسلس  ياه  مخز  زا 

دوش یمن  او  مرگج  زا  هلعش  ریجنز 

لاچ هایس  نآ  رد  هلسلس  تفگن  نت  کی 

دوش یمن  الوم  ندرگ  مخز  نامرد 
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هلسلس لاچ و  هیس  رعق  هجنکش ، سبح و 

دوش یمن  ارهز  فسوی  مارتحا  نیا 

ار سانشان  قح  رگمتس  نآ  هک  ییوگ 

دوش یمن  او  لد  هدقع  هجنکش  اب  زج 

نیا زا  دعب  وت  بیصن  هک  تیلست  هموصعم 

دوش یمن  اباب  خر  ترایز  رگید 

اه لاس  سبح  رد  هک  تسا  یسک  نم  يالوم 

دوش یمن  یلاعت  یح  یمد ز  لفاغ 

دور ادخ  دبع  رس  رب  هچنآ  ره  " مثیم "

دوش یمن  ایند  ةدنب  تسادخ ، دبع 

----------

ربکا دنوادخ  دورد  مالس و 

( تبیصم ) ربکا دنوادخ  دورد  مالس و 

ربمیپ مالس  ناماما ، مالس 

دمرس رون  مهن  ماما و  متفه  هب 

رفعج نبا  یسوم  هب  جئاوحلا  باب  هب 

ایرد تشه  رهوگ  فدص  شش  ِرُد 

رتخا جنپ  هدنزورف ي  رهپس 

نادرم دازآ  مشچ  لد و  غارچ 

رسارس ملاع  ِناماما  ماما 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4962 

http://www.ghaemiyeh.com


ادیپ تسوا  تعلط  هنییآ ي  رد 

ربکا دنوادخ  لامج  لالج و 

نآرق متخ  کی  هب  شیوک  هب  یئاعد 

ربارب ّجح  دص  هب  شربق  هب  یمالس 

مسج رب  دنوادخ  دورد 
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شناج و 

رشحم حبص  یلا  تقلخ  زاغآز 

مّسجم شدوجو  رد  ادخ  لالج 

رّوصم شلامج  رد  یبن  لامج 

شنیمظاک زا  دزیخ  رب  هک  یمیسن 

رتشوخ تسا  رطعز  رتهب  تسا  کشُم  ز 

مریگن ملاع  ناج  نآ  رهم  زا  لد 

رس منت  زا  رگا  راب  دص  دنریگب 

اپ مهن  اج  ره  هب  ور  منک  وس  ره  هب 

رپ دنز  شیاه  هتسدلگ  رود  ملد 

تجاح ضرع  ربب  رفعج  نب  یسوم  هب 

رد دنز  شیوک  هب  نارمع  نب  یسوم  هک 

نآرق راتفگ  راتفگ ، هب  شمالک 

ربمیپ جورع  نادنز ، هب  شجورع 

نّیزم شلامج  زا  نامز  نیمز و 

رورپ حور  شمد  ار  نانج  ناهج و 

لّسوت ار  کلم  شیالولا  باب  هب 

رّخسم یتیگ  ود  شنیتملا  لبح  هب 

تاجانم مرگ  تسود  اب  هتشگ  نانچ 

رفاک مصخ  هدش  شیاعد  وحم  هک 
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هجنکش ریز  تشذگب  هچ  اغیرد 

رگمتس مصخز  ارهز  لجن  نآ  رب 

ارهز دنبلد  ریجنز و  تاحارج 

ردیح دنزرف  نادنز و  لاچ  هیس 

دوب ادخ  وحم  ریجنز  ریز  نانچ 

ربکا هللا  تفگ  یم  ریجنز  هک 

وا رتخد  هدجیه  رب  هک  اغیرد 

رّسیم دماین  نت  کی  تاقالم 

یبیرغ رب  ناتسود  يا  دیلانب 

رد هتخت ي  زا  دوب  وا  توبات  هک 

اباب رهب  نک  هیرگ  همطاف  الا 

رپ ندب  زا  دز  هنابیرغ  شحور  هک 

مدمه هن  هرمه  هن  لدمه  هن  سنوم  هن 

رهاوخ هن  رتخد  هن  رسمه  هن  روای  هن 

لوغشم دوب  ادخ  رکذ  هب  شنابز 

تخوس افج  رهز  هب  شناور 
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رسکی

هجنکش سبح و  نارجه و  یبیرغ و 

رواب دادیب  ملظ و  همه  نیا  دوبن 

وا متام  رد  هنوگ  نآ  لد  يا  زوسب 

رس تا  هاعش  دنز  مثیم »  » لخن زا  هک 

----------

یهایس ياه  هدرپ  رد  هک ، بش 

( تبیصم  ) یهایس ياه  هدرپ  رد  هک ، بش 

یتسه مادنا  هدیچیپ  هتشگ 

رون هلح  درتسگ  یم  هک ، بش 

یتسه ماب  رب  هدنبات  هام 

دنشومخ رتسب  هب  ناباوخ  هک ، بش 

دنشورخ رد  اهرادیب  هک ، بش 

تاوامس زاب  شوغآ  هک ، بش 

تسا ناگراّیس  مرگ  لفحم 

یتیگ يازفا  مغ  كاخ  هک ، بش 

تسا ناگراچیب  درس  رتسب 

یئاون ار  ناج  شوگ  دسر  یم 

یئابرلد همغن ، بجع  هب 

يدرم هدازآ  مرگ  همغن 
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هداتف نادنز  لاچ  هیس  رد 

هدرپس ناج  اهریجنز  ریز 

هدادن ّتلذ  هب  نت  يا  هظحل 

نیا تسا  رواد  قلاخ  تجح 

نیا تسا  ربهر  نیمتفه  ار  هعیش 

نادنز ياه  یگریت  لد  زا 

تسا شوگب  شیادن  تمایق  ات 

شیادن زا  یگدازآ  نوخ 

تسا شوجب  نآرق  لها  گر  رد 

تسا راعش  نیا  يو  قطن  زا  هدنز 

تسا راختفا  نید  هار  رد  گرم 

نادنز كاخ  نماد  رد  هک  نم 

متونق دوعق و  مایق و  رد 

قح هر  ردناک  هدوب  نیا  ممرج 

متوکس اب  دشن  ءاضما  لطاب 

مداهن نادنزب  اپ  فرش  اب 

مدادن ّتلذ  هب  نت  يا  هظحل 

نمشد نادنز  لاچ  هیس  رد 

مزاین زار و  مرگ  ادخ  اب 

دیآ شوخ  تسود  زا  هچ  ره 
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مزارفرس مراد و  فک  هب  رس 

ندرپس نآرق  جیورت  هب  ناج 
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ندرم زان  رتسب  رد  هک  هب 

مولظم نوخ  زا  هک  نوراه  خاک 

هتفرگ تواسق  ياه  شقن 

ار شرد  ياه  میخژد  قلح 

هتفرگ تواقش  ياه  هجنپ 

دریگ هلعش  ام  هآ  زا  دیاب 

دریمب لطاب  هدنز  دوش  قح 

مدرم یفخم ز  هک  متفرگ  دوخ 

نم رتسب  دوب  نادنز  كاخ 

ریجنز ریز  رد  هک  متفرگ  دوخ 

نم رکیپ  یمه  ددرگ  هجنر 

اه یگ  هریت  رد  هک  متفرگ  دوخ 

اپارس مزوسب  یعمش  وچمه 

دوصقم هار  رد  هک  متفرگ  دوخ 

ددرگ هدرزآ  دنُک  زا  میاپ 

مدوجو لخن  هک  متفرگ  دوخ 

ددرگ هدرمژپ  هدیچ  لگ  نوچ 

مراپس ناج  اهلاچ  هیس  رد 

مرادن رب  فده  زا  تسد  کیل 

دوخ رب  مالسا  گنر  هدز  يا 
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نوراه رفک ، همه  اپارس  يو 

تملظ دادیب و  ریشمش  هب  يا 

نوخ رد  هقرغ  فرش  لدع و  مسج 

تسین رقتسم  دبا  ات  تتلود 

تسین رثا  یب  ناینادنز  هآ 

یهلا درم  دار  نآ  هچرگ 

درادن اج  هنابیرغ  نادنز  جنک 

ار نتسیز  ندرم و  هویش 

داد ناشن  نادرم  دار  همه  رب 

تسا رارق  رب  نازخ  راهب و  ات 

تسا راختفا  وا  رب  ار  نایعیش 

----------

مسفق ریسا  تسیرمع  مشرع و  ریاط 

( تبیصم ) مسفق ریسا  تسیرمع  مشرع و  ریاط 

مسفن نادنز  هدش  لد  رد  منادنز و  هب  دوخ 

ملگ بآ و  رد  میّالجت و  روط  رجش 

مسخ راخ و  رد  میارهز و  نماد  هلال ي 

مزور ره  دنک  تاقالم  راب  دص  گرم 

مسکچیه دنزن  رس  بش  لد  رد  لجا  زج 

ابص داب  زا  هک  ات 
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مونش ار  اضر  يوب 

مسفق رد  يا  هنزور  ادخ ، دوب  یم  شاک 

مدایرف هدش  سبح  لد  هب  سبح  لد  رد 

مسر دایرف  همه  رب  ناهج  ود  ره  رد  هک  نم 

منت هب  کهاش  يدنس  يا  نزم  هنایزات 

مسب تسه  اضر  نارجه  هموصعم و  مغ 

يوهز اّربم  زآ و  زا  يرب  مدوب  هک  نم 

مسوه لها  هتشُک ي  متس  ریجنز  ریز 

مونش یم  دوخ  هدش  اضما  میدازآ  مثیم » »

مسرج يادص  گرم  هلفاق ي  زا  دیآک 

----------

دوب وت  نارجه  شتآ  زا  همه  زوس  هچ  رگ 

( تبیصم ) دوب وت  نارجه  شتآ  زا  همه  زوس  هچ  رگ 

دوب وت  نادنز  هب  دیحوت  يدازآ  زمر 

یلو وت  دای  هب  دنناشف  کشا  ناتسود 

دوب وت  نایرگ  هدید  زا  رگ  مصخ  نز  هدنخ 

تشذگ هتسب  رد  سبحم  زا  وت  ناهنپ  هآ 

دوب وت  ناغفا  هلان و  زا  نخس  ار  ناهج  هک 

؟ اجک وت  يوکن  يور  اجک  كاخ  نماد 

دوب وت  ناماد  هب  تسد  نیشن  شرع  ره  هک  يا 
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تفاکش حبص  سفن  اب  قفا  نابیرگ  ات 

دوب وت  نابیرگب  رس  ناشک  هآ  بش  غرم 

؟ سبح رد  نوراه  وت  لتق  رب  هچ  نامرف ز  داد 

دوب وت  نامرف  طخ  رد  رس  يدازآ ، هک  يا 

؟ تخوسن كالفا  وت  تاجانم  قرب  رد  هچ  زا 

دوب وت  نازوس  هنیس  زا  همه  زوس  هک  يا  -

دراد یغارچ  هناخ  ره  هک  کیرات  بش 

دوب وت  ناتسبش  عمش  لد  شتآ  هلعش 

يدوب ناج  ناهج  ناجیب  رکیپ  رب  هک  وت 

دوب وت  ناجیب  رکیپ  رد  هتخت  رب  هچ  زا 

هدشلد مثیم » »
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نکم رود  دوخ  رد  زا  ار 

دوب وت  ناوخ  انث  هاگ  ناوخ  هیثرم  یهگ  هک 

----------

مربکا دنوادخ  یلو  متسیک  نم 

( تبیصم ) مربکا دنوادخ  یلو  متسیک  نم 

مربمیپ يامن  مامت  ۀنییآ 

مردیح لجن  همطاف و  ناج  مارآ 

مرفعج نب  یسوم  همه  جئاوحلا  باب 

ضرا امس و  ماما  تانئاک و  يالوم 

مربهر الوم و  يداه و  سنا  نج و  رب 

نیمظاک هب  مقلخ  تجاح  باب  زورما 

مرشحم يارحص  هب  قلخ  هانپ  ادرف 

دسر بش  زور و  ره  هتفه و  هام و  لاس و  ره 

مرگید ضیف  کلم  سنا و  نج و  هب  مد  ره 

يدّمحم بان  ِرُد  شش  رون  يایرد 

مرتخا هدنزورف  رون  رهپس  شش  رب 

ادخ تجح  مشش  تسد  يور  نآرق 

مرثوک تسه  اضر  وچمه  هنیس  يور  رب 

يدمحم قلخ  هب  ظیغ  مظک  ماگنه 

مرهوگ رد و  بل  هدنخ ز  هب  ورف  دزیر 
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دننز رگا  مگنس  میحو و  غاب  لخن  نم 

مرب زا  دیحوت  ةویم  هرامه  دزیر 

تسا نم  ۀنیس  ادخ  مولع  ۀنیجنگ 

مرواد دنوادخ  باتک  رب  رشح  ات 

سب نادناخ و  ام  حدام  تسادخ  اهنت 

مرتارف ملاع  ود  قلخ  يانث  زا  نم 

دوخ غورف  اب  متیاده و  لعشم  نم 

مرتسگرون امش  بلق  هب  یگریت  رد 

ناهج نیا  رد  مقلخ  تجاح  باب  هن  اهنت 

مروای رای و  امش  هب  مه  رشح  زور  رد 

ما يدرمدازآ  ربهر  زاتشیپ و  نم 

مرگنس سبح  هحلسا و  هتشگ  ریجنز 

یحو زورف  لعشم  رونم و  بتکم  رد 

حور تیالو  رکیپ  رد 
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مرهطم

لاچ هایس  نیب  هلسلس  ياه  هقلح  رد 

مررکم رکذ  هدش  بل  هب  ادخ  مان 

بش همین  ِکشا  وضو : بآ  كاخ و  هداجس :

مرت ةدید  نیا  مئاد و  ياه  هدجس  نیا 

تسا ردام  شوغآ  رد  هک  نینج  کی  دننام 

مرس دَوب  وناز  رس  رب  حبص  هب  ات  بش 

رد هب  دَوب  ممشچ  هلسلس  نایم  میاپ 

مربارب رد  اضر  تسا  هتسشن  ییوگ 

منک یم  راگنا  مشک  یم  هک  سفن  ره  اب 

مرخآ ياه  سفن  سبح  نورد  دشاب 

منت رب  مصخ  دنز  هنایزات  هک  یتقو 

مردام حورجم  رکیپ  دای  هب  میرگ 

تساوگ ادخ  درادن  غارچ  نم  نادنز 

مرکیپ سبح  نیا  رد  هتشگ  بآ  عمش  نوچ 

یمد یگریت  نیا  رد  تسین  دوبن و  نکمم 

مرگنب شیوخ  ۀلسلس  ياه  مخز  رب 

تفگن دز و  یم  ارم  مصخ  هنایزات  اب 

مرغال مادنا  هدنامن ز  اجب  يزیچ 

سفق نیا  زا  دراد  هدیاف  هچ  ما  يدازآ 
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مرپ هتخیر  نم و  لاب  هتسکش  یتقو 

دوش رگج  نینوخ  مثیم »  » نورد زوس 

مرذآ ۀنیس  زا  دهد  یم  داب  هک  مد  ره 

----------

ما هنایشآ  شرع  ۀتشرف  متسیک ؟ نم 

( تبیصم ) ما هنایشآ  شرع  ۀتشرف  متسیک ؟ نم 

ما هنال  لاچ ، هیس  رعق  هتشگ  هک  ادرد 

اه هناشن  دشاب  هلسلس  ياه  هقلح  زا 

ما هناش  تشپ و  رب  ندرگ و  اپ و  تسد و  رب 

یلو ملد ، نورد  هب  اه  مخز  تسا  یفخم 

ما هنایزات  ِرثا  ندب ، رب  تسادیپ 

متشاد هناخ  یبن  ربق  رانک  رد  نم 

ما هناور  نادنز  هب  هانگ  یب  دندرک 

رگ
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روبع دنک  هنیدم  رهش  هب  يا  هعیش 

ما هناخ  هب  رس  دنز  هک  دنک  یمن  تأرج 

سبح هب  ما  یتاقالم  راهچ  دَوب  بش  ره 

ما هنابش  کشا  لتاق و  دنک و  ریجنز و 

تسا هتفرگ  ار  مهگن  یگریت  هک  سب  زا 

ما هنایشآ  رد  هدش  یکی  مبش  زور و 

دوهش رگا  دنهاوخ  هجنکش و  یسب  مدید 

ما هناشن  دشاب  هلسلس  ياه  مخز  نیا 

نم رات  ياه  بش  ۀلان  دنام  هدینشن 

ما هنارت  دش  سفق  نایم  رد  شوماخ 

ام يارب  يدورس  هنیس  زوس  ز  مثیم » »

ما هناگی  يادخ  ِلوبق  تلد  زوس 

----------

درادن نم  لاح  هب  يدوس  نم  دایرف  هلان و 

( تبیصم ) درادن نم  لاح  هب  يدوس  نم  دایرف  هلان و 

درادن نزور  سفق  نیا  مهاوخب  يدازآ  هک  زا 

دیوگ هدولآ  نوخ  ياپ  یلین ، مسج  ندرگ ، مخز 

درادن نم  زا  رتمولظم  یینادنز  نامسآ 

رگید هک  نادنز  نیا  رد  اپ  زا  ما  هداتفا  نانچنآ 

درادن ندرگ  زا  درادرب  لُغ  هک  یبات  نم  تسد 
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نک سب  دایص ، رگدادیب  يا  رخآ  دیوگن  سک 

درادن نتشک  سفق  رد  هتسکشرپ  لاب و  غرم 

مدمه هلان  سنوم ، کشا  شتآ ، هآ ، نادنز ، روط ،

درادن نمیا  يداو  رد  اوه  لاح و  نیا  یسوم 

ینیشن ناریو  ۀیرگ  زا  دیروآ  دای  ناتسود 

درادن نمشد  ةدنخ  زا  ریغ  هب  یئّألست  وک 

فسوی نادنز  نم و  کیرات  سبح  ناسکی  تسین 

درادن نت  رب  متس  ریجنز  راثآ  نم  وچ  وا 

شیاپ قاس  ناوختسا  مهرد  هتسکشن  رگد  وا 

درادن نکسم  اه  هرومطم  هشوگ  رد  رگد  وا 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما 

تدالو

تساضر قح  ّیلو  دوعسم  دالیم  هلیل 

( تدالو  ) تساضر قح  ّیلو  دوعسم  دالیم  هلیل 

تساضترم غارچ  مشچ و  یبن  مسج  هراپ 

لوتب كاپ  هداز  لوسر و  لآ  ملاع 

تساضق شیج  هدنامرف  ردق  کلم  ربهر 

شتعفر هاگراب  شیپ  هک  متفه  هلبق 

تساعشلا تحت  اهتنا ، یب  تعسو  اب  نامسآ 

رحس ماگنه  هب  ار  یباتفآ  هداز  همجن 
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تسادگ ار  وا  هّرذ  نادادماب  باتفاک 

يدمرس يور  دیشروخ  نیا  تسا  دیشروخ  صرق 

تسا یفطصم  هام  هک  هام  نیا ، تسا  نابات  هام 

ریگ هشوگ  برغم  هاگ  شنسح  سمش  شیپ  سمش 

تساوزنا رد  مدحبص  ره  شخر ، مرش  زا  هام 

نیبب روط و  زا  يور  نادرگب  نارمع  یسوم 

نایع يدیدان  هچناک 
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تسام ياسوم  هناخ  رد 

رفک تسا  رفک  تبترم  رد  ار  مناوخ و  ادخ  رگ 

تساطخ متفگ  اطخ  متفگ  اطخ  میوگ  ادج  رو 

دروآ شفصو  مهو  ای  دنک ، ار  شحدم  لقع 

تساونیب يریقف  نیا  ناوتان و  يریقح  ناک 

تسا يدمرس  غورف  نیا  يدینش ؟ هللارون  تنک 

تسایربک لامج  نیا  يدناوخ ؟ هللا  هجو  نحن 

درد يوراد  دوب  شکاخ  اود ؟ یئوج  اجک  زا 

تسافّشلا راد  وا  هاگرد  افش ؟ یهاوخ  یم  هک  زو 

تشهب يوب  زا  رتشوخ  مماشم  رب  شیوک  درِگ 

تساقب بآ  زا  رتهب  مقاذم  رد  شیوج  بآ 

تسردان ار  وا  فصو  دیوگب  سک  ره  ادخ  زج 

تساجبان ار ، وا  حدم  دناوخب  سکره  یبن  زج 

خر هب  مراد  وا  يوک  رد  نیتسآ  تلجخ  نم ز 

تسایبنا لیخ  هاگتریز  وا  ناتسآک 

لد راک  شفاوط  ناج و  هبعک  وا  دقرم 

تسافص شنیّرز  ناویا  هورم و  شکاپ  نحص 

هتخانشن ارو  ردق  سک  هکنآ  دوجو  اب 

تسانشآ شیادگ  ره  اب  وا  مه  وا  اب  ادگ  مه 

زورفلد شیور  هکسب  فسوی  هداد  شیور  هب  لد 
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تسارفناج شیور  هکسب  یسیع  هتسج  شیوب  ناج ز 

دلخ لها  يارب  ینازرا  دلخ ، رطع  يوب 

تساضر راّوز  كاخ  زا  افص  ار  مماشم  نم 

تشهب غاب  رب  روباشین  رهش  دراد  زان 

تسادتقم نآ  هقان  ياپ  ياج  شکاخ  هکنآ  ز 

بلود زا  يدومن  يراج  هتخیر ، رهوگ  دقع 

تسالط ریجنز  هعیش  نیب  هک  ار  یثیدح  نآ 

مصخ شکاب ز  دوب  نوچ  نومأم  شفوخ ز  دوب  یک 

تساورنامرف ار  هدرپ  ياهریش  شقن  هکنآ 

ود قلخ  یجنم 
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وا تسوا  ملاع  ود  رد  ملاع 

تساوران یناوخب ، اهنت  شرگ  وهآ ، نماض 

ریگب نامرد  وا  كاخ  زا  ورب  يراد  رگا  درد 

تساشگ لکشم  اضر  يرآ  ایب  يراد  را  لکشم 

رود هتسویپ  نیمزرس  نیا  زا  برغ  قرش و  تسد 

تساکّتا ارهز  دنزرف  نیدب  ار  ناریا  هکنآ  ز 

نآ لها  نیمز و  نیا  تسا  تیبلها  نیمزرس 

تسانتعا یب  ودع  دیدهت  هب  دراد ، اضر  ات 

روم وچ  دیآ  لام  ياپ  اجنیا  رد  تردق ، َربَا  ره 

تسایسآ ریز  هناد  ناسب  رتسگ ، متس  ره 

تسا رئاز  اجنیا  هک  ره  كاخ  دنب  ور  نایسدق 

تساعد اجنیا  ار  هک  ره  نیمآ  دنیوگ  نایشرع 

شرئاز ماقم  رشحم  رد  هک  نک  شربق  فوط 

تسالبرک رد  یلع  نبا  نیسح  راّوز  قوف 

طارص رشح و  رد  نازیم و  رد  هک  هم  شکاخب  رس 

تسازج فوخ  زا  شخب  یئاهر  ار  دوخ  رئاز 

تفگ هک  ار  تیاور  نیا  مظاک  ياسوم  زا  ونشب 

تسادخ راّوز  شرع  رد  اضر  ربق  رئاز 

دنک میرم  هرفس  رب  ازج  حبص  ات  زان 

تساذغ وا  يارسنامهم  زا  هساک  رد  ار  هک  ره 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 4982 

http://www.ghaemiyeh.com


گنر زبس  یئاول  دراد  شا  هّبق  زارف  رب 

تساول نیا  ریز  هدنز  تمایق  حبص  ات  هعیش 

تسا يزکرم  ار  يروشک  ره  يرگنب  ملاع  هبرگ 

تساضر ناسارخ  یمالسا ، ناریا  زکرم 

دوجو رصم  رد  هتشگ  ناوخانث  تیاسوم  هک  يا 

تسارس تحدم  نیمراچ  خرچب  تیاسیع  هک  يو 

دیما ار  نادیماان  تیانشآ ، رکذ  هک  يا 

تساون ار  نایاون  یب  تیابرلد ، مان  هک  يو 

يوک رد  هک  ات  نم ؟ متسیک 
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یجتلم مدرگ  وت 

تساجتلا يور  وت  يوس  ار  هللاءایلوا 

ادخ نوچ  میوگ  کیل  یئادخ  میوگ  یمن  نم 

تساهتنا یب  تتمحر  ادتبا و  یب  تتمعن 

تساوخ هچنآ  زا  رتشیپ  يدومن  اطعا  ریقف  رب 

تساوخ هچنآ  زا  رتشیب  يدرک  قافنا  ادگ  رب 

يا هک  متسناد  هک  متفگ  نآ  زا  ار  تحدم  هن  نم 

تساطخ نتفگ  ار  وت  حدم  زج  هک  متفگ  نآ  زا  لب 

نخس متفگ  اقب  بآ  زا  هک  مدوب  يا  هنشت 

تسامنهر متیب  تیب  رد  یتمحر  رضخ  وت  نوچ 

یئوت شیوک  رس  زا  دنارن  ار  لئاس  هکنآ 

تساپ تسد و  یب  مثیم »  » تیادگ هدیدرگ  هکنیا  و 

تسا یجتلم  وک ، نیا  رد  اریز  دنک  ناوضر  رب  رخف 

تسادگ رد ، نیا  رب  هکنآ  دشورف ز  ناهاش  رب  زان 

----------

يدروآ رهوگ  دیحوت ! می 

( تدالو  ) يدروآ رهوگ  دیحوت ! می 

يدروآ ربون  رون ! رجش 

نشور ام  مشچ  هدعقیذ ! هم 

يدروآ رتهب  دیشروخ  هک ز 
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اضر ماما  ردام  يا  همجن  !

يدروآ ربمیپ  ای  یلع  وت 

ناردپ همه  زا  رتهب  يرسپ 

يدروآ رفعج  نب  یسوم  رهب 

دسا تنب  وچ  ار  هللا  مرح 

يدروآ ربکا  هللااهجح 

راذگب یلع  دوخ  دنزرف  مان 

يدروآ ردیح  دننیبب  ات 

بشما ار  كاپ  حور  هدراچ 

يدروآ رکیپ  كاپ  یکی  رد 

تسارهز شردام  لثم  رسپ  نیا 

تسادخ لوسر  رکیپ  ةراپ 

مود دنب 

شناج وا  تسا و  نت  شنیرفآ 

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

کلم روح و  مشچ 
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شخر هام  هب 

شناماد هب  رشب  نج و  تسد 

رفعج ِیسوم  هسوب  دنز  یم 

شنآرق وچمه  ياپارس  رب 

نیا تسا  رون  رحب  تفه  رهوگ 

شناطلغ ّرد  راچ  دَوب  هک 

بدا ضرع  رحب  هک  یسومروپ 

شنارمع روپ  روط ، زا  دیآ 

وا ۀنیدم  دَوب  یتسه  کلم 

شناسارخ دَوب  ناکما  بلق 

هوک لد  زا  مالس  ضرع  یپ 

شناویا يوس  هب  دیآ  گنس 

هاگنابرق رتش ز  دزیرگ  یم 

هانپ رازم  نیا  رب  درآ  هک  ات 

موس دنب 

دیآ دوع  رطع و  ناحیر  يوب 

دمآ دوجو  رد  دیحوت  حور 

لییاربج نحل  هب  ار  ناج  شوگ 

دمآ دورس  نیا  قلخ  همهرب 

تفای مّسجت  ادخ  لامج  هک 
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دمآ دوهش  توسکرد  بیغ 

اضر لامج  هم  عولط  اب  !

دمآ دوب  دوبن و  ادیپ  هچره 

همجن نماد  هب  دمحا  هام  "

دمآ دورف  ادخ  لامج  اب 

درک نیسحت  شیوخ  هب  قلاخ  تاذ 

دمآ دوجسرد  هظحل  نآ  تقلخ 

تسوهآ نماض  دالیم  دیع 

دمآ دورد  ادخ  زا  يو  هب  هک 

يدروآ دمحا  همجن  ابحرم 

يدروآ دّمحم  مه  یلع  مه 

مراهچ دنب 

تاولص شرظنم  هام و  نینچ  هب 

تاولص شرونم  لامج  هب 

ار یکاپ  ناج  هدروآ  همجن 

تاولص شرهطم  مسج  هب  هک 

شردپ رب  مالس  قلاخ  مه ز 

هب تقلخز  مه 
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تاولص شردام 

دورد داوج  شا  هناحیر  هب  مه 

تاولص شرهاوخ  هموصعم  هب  مه 

داب شمالس  ناربمغیپ  مه ز 

تاولص شربمیپ  لآ  مه ز 

تسوا شّرُد  هک  می  تفه  نآ  هب  مه 

تاولص شرهوگراچ  نآ  هب  مه 

شیوگانث نسح  نیسح و  مه 

تاولص شردیح  ارهز و  مه ز 

هدنام وا  فصو  حرش و  رد  لقع 

هدناوخ شنت  هراپ  یفطصم 

مجنپ دنب 

تساضر ماما  ادتبا  ةولج 

تساضر ماما  ادخ  بیغ  نسح 

لماک قح  دزن  هب  شنید  هتشگ 

تساضر ماما  ادتقم  ار  هک  ره 

ادخ کلم  هب  شا  يدنوادخ  مه 

تساضر ماما  ادگ  قیفر  مه 

دنز راب  هس  ازج  زور  هکنآ 

تساضر ماما  ادص  ار  شرئاز 
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شیوخ ینابرهم  ینآ ز  هکنآ 

تساضر ماما  ادج  ام  زا  تسین 

نامیپ دوخ  نیرئاز  اب  هکنآ 

تساضر ماما  ادتبا  زا  هتسب 

ار نید  ۀنیفس  یسوم  دعب 

تساضر ماما  ادخان  ادخ  هب 

شنیا زج  هدیقع  دشاب  هک  ره 

شنید دبا  ات  تسا  ضحم  رفک 

مشش دنب 

تمرح رتوبک  کیالم  يا 

تمرک مدنگ  هب  مدآ  مشچ 

تسادخ کلم  هک  ، طقف ناسارخ  هن 

تملع ۀیاس  ریز  یملاع 

يا همطاف  لآ  ياحیسم  وت 

تمد ضیف  دمد ز  احیسم  هک 

دیدرگ ایربک  سدق  مرح 

تمدق ات  دیسر  ناسارخ  هب 

ار تلتاق 
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دیمون ینک  یمن 

تمسق دهد  رگا  تداوج  هب 

تسا نیا  ما  یناگدنز  ۀمه 

تمرح ۀشوگ  هب  ناج  مهد  هک 

ناسنا مه  وت ، رئاز  کلم  مه 

تمجع مه  دنلئاس ، برع  مه 

ور درآ  وت  رب  راب  کی  هک  ره 

وا ترایز  ینک  تبون  هس  وت 

متفه دنب 

ینانم يادخ  یلو  وت 

یناطلس دوجو  لک  هب  وت 

میلک قطن  هب  ادخ  مالک  وت 

ینامرد حیسم  درد  هب  وت 

یتسا نابرهم  اقآ و  هک  سب 

ینابایب يوهآ  نماض 

ایرد وت  میا و  هرطق  همه  ام 

یناراب وت  هنشت و  همه  ام 

یبن مشچ  غارچ و  يا  ادخ  هب 

یناریا غارچ  مشچ و  وت  هک 

تسا ناسارخ  کی  وترب  یلد  ره 
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یناسارخ لد  رد  دوخ  هچرگ 

ار وت  سوط  بیرغ  دنادن  سک 

ینابیرغ نماض  دوخ  وت  هک 

مدروآ هانپ  تیوک  هب  نم 

مدروآ هانگ  لگ ، ضوع 

متشه دنب 

متسه مدوب و  هچ  ره  يدیس 

متسب لد  تسد  وت  حیرض  هب 

هدروخ نیمز  نم  یفوئر و  وت 

متسپ همه  نم  يدنلب و  وت 

ملیوحت دیا  هتفرگب  هک  سب 

متسه امش  زا  هک  مدرک  رکف 

منکن هنگ  رگد  متسب  دهع 

متسکشب شیوخ  دهع  مه  زاب 

ینزب در  تسد  هکنآ  ضوع 

متسد مرک  زا  یتفرگب  زاب 

ما هزاجا  لوا  زور 
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دیداد

متسویپ هداوناخ  امش  رب 

ممهف یمن  مدزوس  را  شتآ 

متسمرس وت  رثوک  زا  هک  سب 

مران رد  دنرب  يراذگن 

مراد اضر  ما  هتفگ  همه  هب 

مهن دنب 

وت رئاز  ياپ  كاخ  مرس  يا 

وت رئاز  يالب  مناج  هب  يو 

تا يدهشم  ناگیاسمه  لد 

وت رئاز  يارسرئاز  هتشگ 

نالد هتسخ  ياعد  سامتلا 

وت رئاز  ياعد  ياوه  رد 

تجاح اهرازه  يدوب  شاک 

وت رئاز  ياپ  هب  مزیرب  ات 

سوط ةداج  رانک  منیشنب 

وت رئاز  يادگ  مدرگ  هکلب 

یفطل مزجاع ، وت  يانث  زا 

وت رئاز  يانث  میوگب  هک 

دشاب جح  رازه  زا  رتشیب 
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وت رئاز  يازج  رشحم ، زور 

نیسح مامت  يا  تسوت  رئاز  !

نیسح ماما  رئاز  زا  رترب  !

مهد دنب 

روط همه  وت  نحص  انیس و  سوط 

رود هر  زا  تفاوط  درآ  هبعک 

« لوبقم مُهّجح   » وت نیرئاز 

« روکشم مهیعس   » وت ناورهر 

نافوط ناهج  کی  جومرد  هتشگ 

رون ۀنیفس  وت  سدق  مرح 

وت تقافر  هدولآ و  نم 

؟ روج دیآ  هنوگچ  تقافر  نیا 

ارم هنوگچ  متریح  رد  همه 

؟ روضح هب  تتفأر  يدیبلط ز 

فوئر ماما  وت  راکهنگ و  نم 

روم اپارس  نم  نامیلس و  وت 

تفأر نآ  نوزف و  هانگ  نیا 

روک تلامج  زا  متشگ  یم  شاک 

نم هب  تتفأر  منک  هچ 
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داد ور 

داب تیادف  مردام  ردپ و 

مهدزای دنب 

دنهد راب  رازه  مباذع  رگ 

دنهد رارق  مأوت  زا  رود  هک  هب 

ترابرد نامداخ  دوش  هچ 

؟ دنهد راب  فطل  مه ز  ارم  رگ 

نم ۀنشت  نابل  رب  دوش  هچ 

؟ دنهد رازم  نیز  هسوب  کی  ضیف 

وت دقرم  رود  هک  مراد  تسود 

دنهد راشف  ارم  تنیرئاز 

کلم لیخ  دینش  مناج  شوگ 

دنهد راعش  نیا  وت  میرح  رد 

يدازآ تارب  اجنیا  رد  هک 

دنهد راکهانگ  ره  رب  هیده 

راذگب مرح  نیا  رب  ار  تتروص 

دنهد ران  رعق  تتاجن ز  ات 

اجنیا هانگ  دوب  ّتنج  فرح 

اجنیا هاوخم  اضر  زج  اضر  زا 

مهدزاود دنب 
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مدروآ هانپ  مهانپ ، یب 

مدروآ هآ  کشا و  هلان و 

میوم ِيدیفس  دوجو  اب 

مدروآ هایس  يور  وت  رب 

دوخ اب  متشادن  یهاک  رپ 

مدروآ هانگ  هوک  لاح ،

مراکهنگ نم  هک  هچ  یسک  هب 

مدروآ هانپ  مماما  هب 

مراد دوخ  تشپ  هب  نایصع  راب 

مدروآ هاگراب  نیا  رب  ور 

اضر ماما  ای  وت  زا  ملجخ 

مدروآ هام  رهب  یگریت 

الوم متروص  هب  نک  یهگن 

مدروآ هار  نایصع ز  درگ 

متسد یهت  هدولآ و  راخ و 

متسه امش  مثیم »  » ما هک  ره 

----------

دنز رغاس  نیمز  اب  ات  هدش  نآ  رب  نامسآ 

نیمز اب  ات  هدش  نآ  رب  نامسآ 
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( تدالو  ) دنز رغاس 

دنز رتخا  رب  هدنخ  هم  هم و  رب  ددنخ  رهم 

دنز رپ  هنیدم  يوس  لد  غرم  ار  نایشرع 

دنز رد  ار  الولا  تیب  نیمالا  حور  ترضح 

دنز رفعج  یسوم  يارس  كاخ  رب  هسوب 

دنز ربمغیپ  ارهز و  ۀعضب  فصو  مد ز 

هدش ادیپ  یضترم  هام  همجن  رانک  رد 

هدش ادیپ  اضر  مظاک  یسوم  روط  هب  ای 

هدمآ دّرجم  حور  نت  هب  ار  شنیرفآ 

هدمآ دیّءوم  يدیع  زا  هدعقیذ  رد  هدژم 

هدمآ دّلخم  دلخ  زا  هب  تقلخ  ملاع 

هدمآ دمرس  ّیح  يادخ  نسح  رگ  هولج 

هدمآ دمحا  هّکم  رد  ای  هبعک  رد  قح  ریش 

هدمآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ِملاع  َملاع  لها 

تسا یلو  ار  قح  لک  هاگشناد  داتسا  نیا  تسیک 

تسا یلع  مّوس  متشه و  ماما  متفه  ۀلبق 

تسا رواد  لاثم  یب  نسح  تآرم  رسپ  نیا 

تسا ردیح  مه  همطاف  مه  یفطصم  مه  رسپ  نیا 

تسا ردام  تسد  يور  اباب  نآرق  رسپ  نیا 

تسا رهوگ  تیالو  يایرد  تفه  رد  رسپ  نیا 
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تسا ربمغیپ  ۀعضب  نیا  تیبلها  فوئر  نیا 

يا هدروآ  ناهج  رد  ناج  ناهج  کی  قحلا  همجن 

يا هدروآ  نابرهم  ماما  ار  ملاع  قلخ 

يا هناورپ  نامسآ  دش  نیمز  رد  دمآ  هام 

شا هناوید  کلف  دیشروخ  هدادلد  نارتخا 

شا هناد  ياوه  رد  ماد و  دنب  رد  ملد  غرم 

يا هناریو  لد  دابآ و  شمدقم  زا  نید  کلم 

شا هنامیپ  ۀنشت  تیالو  مزب  رد  رضخ 

هناخاّقس ماج  زا  يا  هعرج  تمحر  رحب 
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شا

دوش وا  رب  یجتلم  ملاع  هک  الوم  نیا  زا  ریغ 

دوش وهآ  نماض  يرایرهش  هدیدن  سک 

دوش یم  ناتسلگ  وا  ّبُحم  رهب  زا  شتآ 

دوش یم  ناوضر  غاب  شهاگن  ضیف  زا  خزود 

دوش یم  نارفغ  يایرد  شمغ  دای  اب  کشا 

دوش یم  نامرد  هخسن  یب  شهر  كاخ  اب  درد 

دوش یم  ناشخدب  لعل  وا  نینحص  رد  گنس 

دوش یم  ناجرم  ّرُد و  شیادگ  تسد  رد  گیر 

نورب دیآ  ریبع  شتآ  لد  زا  دهاوخب  رگ 

نورب دیآ  ریش  هدرپ  شقن  نامرف ز  دهد  رو 

وا نابات  خر  رهم  زا  ماو  دریگ  رهم 

وا ناویا  هشوگ ي  رد  الط  تشخ  زا  مک  هم 

وا ناسحا  هرفس ي  زا  يا  هعطق  اهنامسآ 

وا نامهم  همه  اه ، ینیمز  اه ، ینامسآ 

وا ناونع  اضر  مان و  یلع  هینک ، نسحلاوب 

وا نابرد  رد  كاخ  ناهج  نارایرهش 

دنک یم  يزارفرس  اهت  هن  شیوک  رد  تسود 

دنک یم  يزاون  نامهم  وا  زا  دیآ  را  نمشد 

لیلج ّبر  هنییآ  تترضح  لامج  يا 
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لیئربج یب  وگتفگ  رد  ادخ  اب  تنابز  يا 

لیلخ یسوم و  حون و  نارازه  تربق  رئاز 

لیبّسلا هانیده  ّانا  لعشم  تیور  هام 

لیلس ار  رفعج  نبا  یسوم  هعضب و  ار  یفطصم 

لیبسلس تیوج  بآ  ّتنج  رطع  تیوک  كاخ 

تیبلها تفوطع  تسد  نیتسآ  رد  ار  وت  يا 

تیبلها فوئر  مه  یتیبلها  ياضر  مه 

ماوت راخ  الو  رازلگ  هب  مراوخ  رگا  نم 

ماوت رابرد  دبع  میامش  رابرس  هچ  رگ 

ماوت راویدب  رس  يدنمدرد  يدنمتسم 
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ماوت راتفرگ  مه  متسا  لد  راتفرگ  مه 

ریگب نت  زا  نم  ناج  ای  رگد  یناج  هدب  ای 

ریگب نم  زا  ارم  وت  وت ، زا  مهاوخیم  ار  وت  نم 

اضر ای  مراودّیما  یلئاس  نم  متسیک 

اضر ای  مراخ  راخ  نم  یئاهلگ و  لُگ  وت 

اضر ای  مرامش  یب  هانگ  نیا  مدیما  نیا 

اضر ای  مرابکشا  مشچ  ود  نیا  نوخ  لد  نیا 

اضر ای  مرادن  يزیچ  تهگرد  رب  هنگ  زج 

اضر ای  مراسمرش  مراسمرش  مراسمرش 

يا هداد  مهانپ  وت  متسه  هک  ره  مدوب  هچ  ره 

يا هداد  مهار  هک  نونکا  ینک  یم  مباوج  یک 

ما هدیدرگ  امش  رود  یکدوک  رود  نم ز 

ما هدیدرگ  انشآ  یلاسدرخ  زا  امش  اب 

ما هدیدرگ  ادگ  الوم  يا  وت  يوک  رس  رب 

ما هدیدرگ  ارس  نیا  درگ  هک  مدوب  یلئاس 

ما هدیدرگ  اطخ  نیگنس  راب  زا  مخ  هچ  رگ 

ما هدیدرگ  اطع  فطل و  همهنیا  زا  نیگمرش 

ممغ ّيداش و  زاغآ  زا  هتشذگب  امش  اب 

« ممثیم  » تمیرح راّوز  كاخ  متسه  هک  ره 

----------
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مایپ نیا  تسار  ادخ  ناگتشرف  بشما 

( تدالو ) مایپ نیا  تسار  ادخ  ناگتشرف  بشما 

مالس ادخ  لوسر  سورع  يا  همجن  ياک 

مالغ ترد  كاخ  هب  هام ، باتفآ و  يا 

مارحلادجسم فرش  ار  وت  ةرجح  يا 

مام هتسجخ  ار  ادخ  ّیلو  نیمتشه  يا 

ماما ردام  مه  یماما و  رسمه  مه 

يرهوگ جنپ  فدص  مه  رون  رحب  مه 

يرفعج نب  یسوم  رسمه  اضّرلا و  ُما 

دیرگنب دیحوت ،  یّلجت  نایشرع ! يا 

دیرگنب دیع , نیمز  هب  ناینامسآ ! يا 
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دیرگنب دیجمت ، تّزع و  لالج و  ردق و 

دیرگنب دیشروخ ، هب  هراتس  نماد  رد 

دیرگنب دیدیدن ، لایخ  رد  هک  ینسُح 

دیرگنب دیبات ، همطاف  لآ  دیشروخ 

تسا مظعا  هللا  یلو  نیمتشه  دالیم 

تسا ملاع  مشچ  وا  ضراع  هام  هب  نشور 

تسا رواد  رون  نیمهد  یلع  نیمّوس  نیا 

تسا ربمیپ  كاپ  رکیپز  يا  هراپ  نیا 

تسا ردیح  كاپ  فلخ  ججحلا  نماث  نیا 

تسا رهطا  يارهز  ۀلالس  نیرتهب  نیا 

تسا رفعج  نب  یسوم  همجن و  باتفآ  نیا 

تسا رهوگ  راچ  می  رحب و  تفه  ّرُد  نیا 

ننملاوذ دنوادخ  ِّیلو  نآ  تسا  نیا 

نسحلاوب ارهز  ۀلالس  یلع  لجن 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لالج  شیادیپ 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لامج  ۀنیئآ 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لاوز  یب  دیشروخ 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لاثم  یب  تآرم 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لاصو  لد  لها  رب 

تسا كرابم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  فوئر  دیع 
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تسا دمحا  وچ  اپارس  یلع و  رس  هب  ات  اپ 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يامن  مامت  ۀنیئآ 

شتیالو باتکز  یتیاکح  نآرق 

شتیاده غارچز  يا  هلعش  دیشروخ ،

شتیانع دوج و  ّتنم  نیهر  ملاع 

شتیاضر یب  دوشن  سکز  ادخ  یضار 

شتیار ّلظ  رد  هتفای  ماوق  تقلخ 

شتیاهن یب  مرک  لئاس  دنقلخ 

دشک ادتقم  نآ  ّتنم  خرچ  هک  نآ  اب 

زان هک  میرک  نآ  تسا  نیا 
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دشک ادگ 

وا رازم  شنیگن  هک  يا  هقلح  وچ  ناریا 

وا رادم  رب  دنز  رود  هرامه  نودرگ 

وا راز  هلال  زا  یکچوک  لاهن  یبوط 

وا راهب  زا  یلگ  هخاش  تشهب  غاب 

وا راهن  لیل و  لئاسود  هم  دیشروخ و 

وا راک  فطل ، مرک و  ّتیجس و  ناسحا 

اضر دنک  لماک  همه  رب  شیوخ  مارکا 

اضر دنک  لئاس  هب  دوج  لاوئس ، زا  شیپ 

لد مارحلا  تیب  وت  سدق  مناتسآ  يا 

لد مامز  تیاه  هرجنپ  درِگ  هدیچیپ 

لد ماج  زیربل  وت  يالو  رثوک  زا 

لد مالّسلاراد  وت  رهمز  فرش  دراد 

لد مالک  تمایق  مایق  ات  وت  فصو 

لد ماما  يا  ناج ، ملاع  رایرهش  يا 

اضر ای  میتسب  وت  ياه  هفرغ  هب  لد  ام 

اضر ای  میتسه  وت  دای  میور  اج  ره 

تا هنازخ  رد  ادخ  ياه  جنگ  ّلک  يا 

تا هنادواج  مرک  لصّتم  هدیراب 

تا هناد  ماد و  ۀتفیش  تشهب ، غرم 
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تا هناخ  هراِّقن  رتوبک  ناج ، ياقنع 

تا هناتسآ  رد  هتخیر  قلخ ، تاجاح 

تا هناش  هب  ناماما  مامت  مغ  راب 

دوش یمن  وکین  همهنیا  میرک  زگره 

دوش یمن  وهآ  نماض  وت  زج  هب  ناطلس 

دش وت  ةدنز  رگد  راب  دوب و  هدرم  لد 

دش وت  ةدنخ  کی  تفاطل  هتشک  ناج 

دش وت  ةدنمرش  وت  ياطع  زا  مه  نمشد 

دش وت  ةدنزورف  يور  وحم  دیشروخ ،

دش وت  ةدنب  ات  وت ، يوک  هب  هدش  هدنبات 

دش وت  ةدنهانپ  هک  يرتُشا  نابرق  نم 

رد تسه  هک  وت  باب  زج 
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هلا تمحر 

هانپ درب  ناطلس  هگرد  هب  اجک  رتشا 

تلفاغ مصخ  رد  هدرپ  هدرپ ، ریش  يا 

تلباقم ردنا  هدمآ  زجع  هب  نومام 

تلفحم عمش  ادخ  شرع  ياه  هتسدلگ 

تلِگ زا  هدرک  هدرک  لُگ  همه  اهدیما  غاب 

تلد دوب  نوخ  ام  یصاعم  ترثک  زا 

تلبعد تایآ  سرادم  رب  وفع ، نک 

منک یم  زار  ترد  هب  ادگ  نوچ  هک  یتقو 

منک یم  زان  ناهج  ود  یهاشداپ  رب 

وت يالو  تیالو  لامک  دوب  ار  ام 

وت يارس  نحص و  هب  هدرب  زاین  يور 

وت يافص  اب  مرح  رد  یعس  میدرک 

وت ياه  هتسلگ  رتوبک  لد  غرم  يا 

وت ياج  هدوب  لد  همه  هم  دوجو  زا  شیپ 

وت يانشآ  ام  یئام و  يانشآ  وت 

ینک او  شیوخ  رس  ارم ز  رگا  ياو  يا 

ینک اهر  ادابم  تسوت  تسد  هب  متسد 

تسادتبا رون  دبا و  ةولج  وت  نسُح 

تسادتقم الوم و  همه  رب  وت  رد  دبع 
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تسادخ رئاز  وت  رئاز  تشگ  هک  سک  ره 

تسادن نیا  قلخ ، رب  وت  نحص  تشخ  تشخ  زا 

تسادُه ۀبعک  لد و  لها  تشهب  اج  نیاک 

تسادگ ناتسآ  نیا  رد  تشهب ، نزاخ  دص 

تسیکی نخس  انامه  شاب  شوه  هب  مثیم ) )

تسین تسین ، تسین ، یلع  لآ  يالو  زج  نید ،

دراد ربب  دیشروخ  هدعقیذ  هم  بشما 

( تدالو  ) دراد ربب  دیشروخ  هدعقیذ  هم  بشما 

دراد رگد  نیذآ  نآرق  مرح  بشما 

دراد رمث  رون  زا  تمصع  رجش  بشما 

دراد رمق  هدنبات  همجن  لغب  هب  بشما 

دراد رهگ  هزیکاپ  ترتع  فدص  بشما 

هزات يربخ  بشما 
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دراد رحس  شیوخ  اب 

هدروآ رمث  ابوط  هدروآ  رجش  انیس 

هدروآ رمق  صرق  هدروآ  رسپ  همجن 

نک وه  وه  قح و  قح  اب  زاجعا  رحس  غرم  يا 

نک ور  الو  تیب  رد  رذگب  ناهج  ود  ره  زا 

نکوک نآ  رس  كاخ  زا  كّربتم  تروص 

نک وبشوخ  نک و  مّرخ  ار  تدوجو  رازلگ 

نک وهآ  نماض  زا  فیصوت  شوخ  ۀمغن  اب 

نک وا  خر  رهم  اب  نشور  ناج  هنییآ ي 

نیب ار  یلزا  نسح  نیب  ار  یلج  راونا 

نیب ار  یلع  راسخر  شاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  اب 

يدروآ رمق  صرق  داب  كرابم  همجن  يا 

يدروآ رحس  تقو  ار  تیالو  دیشروخ 

يدروآ رصب  رون  ار  رفعج  یسوم  ای 

يدروآ رگد  یهام  هدعقیذ  نماد  زا 

يدروآ رسپ  نیا  اب  ار  یهلا  راونا 

يدروآ رت  بوخ  وت  شفصو  منک  هچ  ره  نم 

نیا تسا  مامت  دیحوت  قح  لامج  تآرم 

نیا تسا  ماما  قلخ  رب  دراد  ادخ  رهد  ات 

وا يادخ  حاّدم  نآرق  نخس  شحدم 
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وا ياطع  نوهرم  مدآ  کلم و  ّنج و 

وا ياپ  كاخ  ارآ  ناهج  دیشروخ 

وا يادگ  سودرف  لئاس  شرد  هب  ناوضر 

وا ياعد  ضیف  زا  لیمکت  دوش  حیبست 

وا يالو  نمی  زا  لوبقم  دوش  لیلهت 

دراد يولع  يوخ  دراد  يوبن  قلخ 

دراد يوضر  رون  وا  لامج  یتسه ز 

تیوهآ مُس  درگ  نیعلاروح  ۀمرس  يا 

تیوهایه کناب  زا  رپ  یتیگ  ود  کلم  يا 

تیوک رس  كاخ  زا  نامرد  همه  درد  يا 

یس
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تیوربا هللا  مسب  هللا  باتک  وزج 

تیوم رس  هب  رسکی  هتسب  ناهج  ود  ناج 

تیور ۀنیآ  رد  ادیپ  ادخ  ریوصت 

ییارهز فسوی  وت  ییاسوم  ةداز  وت 

ییاهاط ینیسای و  یسمّشلاو ، یمّجنلاو 

شراّوز ندید  رب  دیآ  هس  اج  وت  زج  یک 

شراتفرگ دبع  زا  تسد  دریگب  وت  زج  یک 

شرابرد هب  هتسویپ  دش  وج  ادگ  وت  زج  یک 

شراک مرک  ناسحا و  مئاد  دوب  وت  زج  یک 

شراوخنوخ نمشد  رب  هدرک  مرک  وت  زج  یک 

شراویدب لیربج  تروص  دهن  وت  زج  یک 

ام هانگ  راب  نیا  ام  هآ  هلان و  نیا 

ام هانپ  ثوغلا  ام  هایس  يور  نیا 

دزان یم  وت  هب  نامیا ، نید ، تیالو ، دیحوت ،

دزان یم  وتب  نآرق ، لیجنا ، روبز ، تاروت ،

دزان یم  وتب  نارفغ  وفع و  مرک و  دوج و 

دزان یم  وتب  نافرع  ملع و  فرش و  لضف و 

دزان یم  وتب  ناسنا  روح و  کلم و  ّنج و 

دزان یم  وتب  ناریا  الوم  يا  همه  زا  شیب 

ییور يوفطصم  وه  ییوه  هنیآ ي  مه 
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ییوهآ نماض  مه  ییوخ  يوضترم  مه 

تنیرّز دبنگ  رب  میظعت  دنک  دیشروخ 

تنیئآ هب  لیمکت  نایوج  ادخ  نامیا 

تنیریش قطنم  زا  دیحوت  دوش  دیحوت 

تنیسحت هب  مصخ  مه  تمیظعت  هب  تسود  مه 

تنیکمت ۀقلح  رد  ریش  شقن  ندرگ  يا 

تنیب ادخ  مشچ  زا  الوم  نکفم  ار  ام 

الوم تمدق  كاخ  الوم  تمرک  ام و 

الوم تمرح  فوط  الوم  تملع  ّلظ 

تراوید رد و  شقن  اهتباجا  حور  يا 
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تراّوز هر  شرف  نیعلاروح  رپ  لاب و 

ترازاب هب  هراوآ  یناعنک  فسوی  دص 

ترادیرخ هدیدرگ  لد  ناج و  ۀتشر  اب 

تراکهنگ دبع  نم  قح  وفع  رهظم  وت 

ترادید ۀظحل  اب  نیریش  نم  هب  تسا  گرم 

متسب تمرک  رب  لد  متسپ  رگ  مراخ و  رگ 

متسد نکم  هاتوک  متسه  ترد  نیکسم 

میراد اضر  زین  ام  دزان  یسک  هب  سک  ره 

میراد ادخ  فطل  زا  ار  تیالو  ضیف  نیا 

میراد اجر  کشا  مه  هدولآ  نماد  مه 

میراد اعد  تسد  مه  هدنام  لِگ  هب  ياپ  مه 

میراد اج  وت  يوک  رد  میراکهنگ  دنچ  ره 

میراد وت  هک  ییاج  ام  اب  دنک  هچ  خزود 

وت ياطع  نوهرم  وت  يانث  هب  مثیم » »

وت يالو  مییام  وت  يادفب  ناج  يا 

----------

! همجن هللا  مالس  نانم  رداق  زا  ار  وت  يا 

( تدالو !) همجن هللا  مالس  نانم  رداق  زا  ار  وت  يا 

! همجن هللا  مالس  ناکما  ملاع  مامت  زا 

مجنا دیشروخ و  هم و  زا  اه  نامسآ  مامت  زا 
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! همجن هللا  مالس  ناسنا  زا  روح ، زا  کلم  زا 

یسوم تاروت و  زا  لیجنا و  میرم و  حیسم و  زا 

! همجن هللا  مالس  نآرق  زا  هللا و  لوسر  زا 

يراد تسد  زارف  رب  ار  ایربک  باتفآ 

يراد تسد  زارف  رب  ار  ایبنالا  متخ  ناج 

****

! كرابم تدیع  يدش  ردام  همطاف  سورع  يا 

! كرابم تدیحوت  ناج  ناج ، ۀناش  زارف  رب 

دّمحم لآ  لفحم  باتهام  تمصع ، هام 

! كرابم تدیشروخ  صرق  یسوم ، روط  باتفآ 

! تیالو يایرد  ناماد  ةدنشخر  رهوگ 

! كرابم تدیما  لخن  تیالو ! تیب  ردام 

یسومشلا سمش  ردام  یسوط  مشچ  رد  قح  رون 
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یسوبب ار  شیور  هام  ات  وگریبکت  ناوخ ، دمح 

ار ادتبا  لامج  يدروآ  همجن ، هللا  كراب 

ار ادخ  نک  اشامت  تدنبلد  لفط  لامج  رد 

ردیح لفط : نیا  دسا  تنب  وت : هبعک  یسوم : روط 

؟ ار ادهلا  حابصم  زاب  يداز  ارهز و  يدش  ای 

بشما يدروآ  لامج  کی  رد  ار  موصعم  هدراچ 

ار ایبنا  مامت  رگنب  شخر  رد  اشگب  هدید 

ییاه دیشروخ  همه  دیشروخ  راونالا  قرشم 

ییاضرلا ما  الولا  ما  فرشلا  ما  نید  ما 

****

نیا تسا  رواد  يور  داب ، شیامنور  ملاع  ناج 

نیا تسا  ربمغیپ  رکیپ  زا  يا  هراپ  ارهز  لثم 

متشه يالوم  موس ، یلع  متفه  ۀلبق 

نیا تسا  رورپ  یسوم  هللا  میلک  یسومةداز 

قیالخ لک  نماض  هکلب  هن ! وهآ  نماض 

نیا تسا  رشحم  طارص و  نازیم و  ياپ  هظحل  هظحل 

شیالو تقلخ  یتسه  شیاپ ، كاخ  العا  شرع 

شیادگ تنج  نزاخ  شیادف ، مدآ  ملاع و 

****

اه نامسآ  مارحلا  تیب  نیمز ، رد  ترازم  يا 
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اه نامز  مشچ  همه  نشور  تضراع  هام  هب  يو 

تنحص راوید  ۀیاس  زا  يا  هشوگ  ار  ادگ  يا 

اه ناهج  ماب  ۀلق  رب  تنطلس  زا  رت  بوخ 

ملاع جح  مدآ ، جح  هکلب  هن ! نامورحم  جح 

اه ناج  دیما  ۀبعک  هکلب  هن ! اه  لد  ۀلبق 

تناتسود مودق  كاخ  نامسآ  لها  مشچ 

تناتسآ رد  هتخیر  ملاع  ود  قلخ  تجاح 

****

تیوک كاخ  زا  وربآ  دنتفرگ  اه  ینامسآ 

تیوج بآ  رانک  رد  يرضخ  هتشگ  یلاهن  ره 

تهار كاخ  ياهب  رد  مهاوخن  ار  تنج  غاب 

تیوم رات  کی  یپ  رد  مریگن  ار  شنیرفآ 

؟ ییاشگ یم  ار  دوخ  شوغآ  ادگ  رهب  زا  دنچ 

تداع يادف  يا 
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تیوخ قلُخ و  قلخ و  ناسحا و  و 

يریگتسد تفأر  تسد  اب  ار  ریغ  انشآ و 

يریذپ یم  تناتسود  نایم  مه  ار  تنمشد 

****

میامش ناکاپ  نیب  رد  يا  هدولآ  ما ؟ یک  نم 

میادگ الوم ! نکم  مدر  متسین  رگ  ترئاز 

مداوجلا باب  رد  تشپ  یلئاس  متسه  هکره 

میالولاراد ۀشوگ  رد  یتسود  مشاب  هچره 

مباوج کی  دشاب  دنسرپ  نم  رشحم ز  رد  هچره 

میاضرلا یسوم  یلع  نایادگ  زا  ییادگ  نم 

مدیما دشاب  وت  وفع  مدیماان  دوخ  زا  هچرگ 

مدیفسور اجنیا  کیل  مهایسور  مهایسور 

****

نم رس  يور  رب  تسوت  تسد  کیدزن ، ای  رود 

نم رب  رد  دشاب  وت  ربق  نطو  مریگ  اجکره 

نانابرهم نابرهم  يا  نم  ياقآ  يا  ترهم 

نم ردام  ریش  دهش  تدالو  زور  زا  هدوب 

؟ مدنرب خزود  رد  وت  نوچ  ینابرهم  ماما  اب 

نم رواب  رد  نخس  نیا  دجنگب  رگ  متسا  رفاک 

مراذگ خزود  شتآ  رد  رگا  اپ  رشحم  زور 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5016 

http://www.ghaemiyeh.com


مراد تسود  ار  اضر  نم  ایادخ ! میوگ  یم  زاب 

****

تیاه هتسدلگ  ۀیاس  رد  اهدیشروخ  همه  يا 

تیانشآ ملاع  ود  قلخ  دوب  هک  یبیرغ  يا 

: میوگب الومای  راذگب  متسین  لباق  هچرگ 

تیادف مناج  ادف  مناج  ادف  مناج  يدیس !

تحیرض رب  مراذگ  ار  دوخ  تروص  یتقو  شاک 

تیارب زا  مریمب  مه  ار  تدقرم  مسوبب  مه 

ار مرس  تربق  رئاز  ياپ  يور  مداهن  یم 

ار مرخآ  هاگن  وت  حیرض  رب  مدوشگ  یم 

****

مدیما دشاب  مدیسوب و  ار  وت  ربق  مدمآ 

مدیدزاب ییایب  یتفگ  دوخ  هک  ار  ییاج  هس  نآ 

نم
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نکیلو مرادید  هب  ییآ  زاب  هک  قیال  ما  ین 

مدینش ناج  شوگ  هب  ییآ  یم  هک  ار  تیاور  نیا 

يراذگ اپ  تفأر  ممشچ ز  رب  گرم  تقو  وت  ات 

مدیرب ناج  زا  لد  گرم ، ياوه  رد  هظحل  هظحل 

دریمب دهاوخ  تضراع  هام  رادید  اب  هک  نآ 

دریگب ار  شناج  گرم ، هظحل  هظحل  دراد  تسود 

****

! الوم میراد  لصتم  مرج  هدنورپ  رد  هچرگ 

! الوم میراد  لد  مخز  نایرگ ، مشچ  نایصع ، هوک 

اما زیربل ، امش  يالوت  رون  زا  یبلق 

الوم میراد  لعتشم  نایصع  قرب  زا  يا  همان 

اه یگدولآ  همه  اب  اطخ و  مرج و  همه  اب 

! الوم میراد  لگ  بآ و  قح  وت  ناسارخ  رد 

يداهن تنم  مرس  رب  نانابرهم ! نابرهم 

يداد هار  تمیرح  رد  مه  ار  هدولآ  مثیم » »

----------

دینک رفس  ناسارخ  رهش  هب  نایشرع  يا 

( تدالو  ) دینک رفس  ناسارخ  رهش  هب  نایشرع  يا 

دینک رحس  یهلا  تشهب  نیا  رد  ار  بش 

دینک رس  هللا  مرح  نیا  نیرئاز  اب 
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دینک رب  نآرق ز  هیآ  وچ  اضر  حدم 

تسا ربمیپ  لآ  هعیش  گرزب  دیع 

تسا ربکا  هللا  ججح  نیمتشه  دالیم 

نک هراظن  ناناج  هب  ناج و  ریگب  لد  يا 

نک هراظن  نامیا  تقیقح  هرهچ  رب 

نک هراظن  نآرق  یمامت  رب  هظحل  کی 

نک هراظن  نازورف  مجن  همجن  تسد  رد 

تسا دمحا  ارهز و  نت  هراپ  دالیم 

تسا دمحم  لآ  ملاع  سومشلا  سمش 

تسا ربکا  دنوادخ  لامج  رهظم  نیا 

تسا ربمیپ  يامن  مامت  هنییآ 

همجن دیشروخ 
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تسا رورپ  كالفا  هم  ای 

تسا رفعج  نبا  یسوم  هنیس  يور  نآرق 

نیا تسادتقم  نیمز  نامسآ و  قلخ  رب 

نیا تسادخ  يور  هک  دیهد  امن  ور  ناج 

وا رون  هب  انیس  هنیس  رازه  نشور 

وا روط  هب  نارمع  یسوم  رازه  مشچ 

وا روضح  رد  لسر  لیخ  دنا  هتسب  فص 

وا روش  قوش و  زا  يا  هنارک  یب  رحب  لد 

شا هراظن  زا  ادخ  وفع  تارب  دزیر 

شا هراشا  کی  زا  دوش  یم  تشهب  خزود 

دوش یمن  وج  بل  ورس  هک  یتماق  ره 

دوش یمن  وهلاوه  هجو  هک  یتروص  ره 

دوش یمن  وهآ  نماض  هک  هشداپ  ره 

دوش یمن  وا  اضر ، تسوا  مان  هک  سک  ره 

یکی دوب  دمحا  نت  هراپ  سوط  رد 

یکی دوب  دمحم  لآ  فوئر  يرآ 

ججحلا نماث  ای  وت  ياپ  كاخ  قلخ  يا 

ججحلا نماث  ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

ججحلا نماث  ای  وت  يانث  زا  رپ  نآرق 

ججحلا نماث  ای  وت  يالو  دوب  نامیا 
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تسین لوصا  لصا و  وت  يالو  زج  هب  ار  نید 

تسین لوبق  زگره  وت  يالو  یب  لیلهت 

وت قیرط  رد  دنز  رود  هرامه  نودرگ 

وت قیتع  نحص  هشوگ  تشخ  دیشروخ 

وت قیقد  فطل  تمارک و  همه  نآ  اب 

وت قیفر  نایادگ  دنا  هدرمش  ار  دوخ 

ییوت دوش  یم  ادخ  فطل  تسد  هک  یتسد 

یهاش
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ییوت دوش  یم  ادگ  قیفر  دوخ  هک 

ماع صاخ و  وت  ياطع  تقو  هب  دوب  ناسکی 

مالغ ای  هاش  ترد  هب  دنک  یمن  یقرف 

مارتحا دریگ  ادگ  ما ز  هدیدن  ناطلس 

مالس دنک  ار  دوخ  رئاز  مالس  زا  شیپ 

یشک یم  راوز  رس  رب  تسد  هتسویپ 

یشک یم  راک  هنگ  زان  هک  یتسیک  وت 

تسوت راهب  ام  لد  ناتسوب  زییاپ 

تسوت راید  ملاع  همه  یسوط و  رهش  رد 

تسوت رازم  رب  نامز  ماما  هسوب  لگ 

تسوت رانک  رد  دور  هک  اجک  ره  هب  هعیش 

اضر ای  تساجنیا  ملفحم  غارچ و  مشچ و 

اضر ای  تساجنیا  ملد  منک  رفس  اج  ره 

متسیک دنسرپب  هک  نیا  زا  ما  هدنمرش 

متسیچ تفگ  ناوتن  مرتمک  هرذ  زا 

متسیز دیشروخ  تمارک  وترپ  رد 

متسین وت  رانک  هب  متسین  هک  يزور 

موش یم  دیع  مدحبص  وت  مد  کی  اب 

موش یم  دیحوت  وت ، نحص  باتفآ  رد 

تفرگ وب  وت  تشهب  حبص  میسن  زا  لگ 
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تفرگ ور  مرش  زا  وت  يور  شیپ  دیشروخ 

تفرگ وضو  تیالط  تشخ  غورف  زا  هام 

تفرگ وربآ  ترد  كاخ  وربآ ز  یب 

مرتوبک وت  مرک  مدنگ  رود  نم 

مرتوربآ یب  همه  زا  هک  نکن  مّدر 

وت ياپ  ياج  ام  لد  هدید و  شقن  يا 

وت يارس  نحص و  رتوبک  نیمالا  حور 

هک هدب  نومضم 
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وت يارب  میوگب  وت  زا 

وت يانث  حدم و  نتفگ  اجک و  مثیم " "

ماوت لباقان  رکاذ  هک  هدب  مهار 

ماوت لبعد  هر  كاخ  هکنیا  راگنا 

----------

دینک رفس  ناسارخ  رهش  هب  نایشرع  يا 

( تدالو ) دینک رفس  ناسارخ  رهش  هب  نایشرع  يا 

دینک رحس  یهلا  تشهب  نیا  رد  ار  بش 

دینک رس  هللا  مرح  نیا  نیرئاز  اب 

دینک رب  نآرق ز  هیآ  وچ  اضر  حدم 

تسا ربمیپ  لآ  هعیش  گرزب  دیع 

تسا ربکا  هللا  ججح  نیمتشه  دالیم 

نک هراظن  ناناج  هب  ناج و  ریگب  لد  يا 

نک هراظن  نامیا  تقیقح  هرهچ  رب 

نک هراظن  نآرق  یمامت  رب  هظحل  کی 

نک هراظن  نازورف  مجن  همجن  تسد  رد 

تسا دمحا  ارهز و  نت  هراپ  دالیم 

تسا دمحم  لآ  ملاع  سومشلا  سمش 

تسا ربکا  دنوادخ  لامج  رهظم  نیا 

تسا ربمیپ  يامن  مامت  هنییآ 
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تسا رورپ  كالفا  هم  ای  همجن  دیشروخ 

تسا رفعج  نبا  یسوم  هنیس  يور  نآرق 

نیا تسادتقم  نیمز  نامسآ و  قلخ  رب 

نیا تسادخ  يور  هک  دیهد  امن  ور  ناج 

وا رون  هب  انیس  هنیس  رازه  نشور 

وا روط  هب  نارمع  یسوم  رازه  مشچ 

وا روضح  رد  لسر  لیخ  دنا  هتسب  فص 

وا روش  قوش و  زا  يا  هنارک  یب  رحب  لد 

شا هراظن  زا  ادخ  وفع  تارب  دزیر 

شا هراشا  کی  زا  دوش  یم  تشهب  خزود 

ره
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دوش یمن  وج  بل  ورس  هک  یتماق 

دوش یمن  وهلاوه  هجو  هک  یتروص  ره 

دوش یمن  وهآ  نماض  هک  هشداپ  ره 

دوش یمن  وا  اضر ، تسوا  مان  هک  سک  ره 

یکی دوب  دمحا  نت  هراپ  سوط  رد 

یکی دوب  دمحم  لآ  فوئر  يرآ 

ججحلا نماث  ای  وت  ياپ  كاخ  قلخ  يا 

ججحلا نماث  ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

ججحلا نماث  ای  وت  يانث  زا  رپ  نآرق 

ججحلا نماث  ای  وت  يالو  دوب  نامیا 

تسین لوصا  لصا و  وت  يالو  زج  هب  ار  نید 

تسین لوبق  زگره  وت  يالو  یب  لیلهت 

وت قیرط  رد  دنز  رود  هرامه  نودرگ 

وت قیتع  نحص  هشوگ  تشخ  دیشروخ 

وت قیقد  فطل  تمارک و  همه  نآ  اب 

وت قیفر  نایادگ  دنا  هدرمش  ار  دوخ 

ییوت دوش  یم  ادخ  فطل  تسد  هک  یتسد 

ییوت دوش  یم  ادگ  قیفر  دوخ  هک  یهاش 

ماع صاخ و  وت  ياطع  تقو  هب  دوب  ناسکی 

مالغ ای  هاش  ترد  هب  دنک  یمن  یقرف 
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مارتحا دریگ  ادگ  ما ز  هدیدن  ناطلس 

مالس دنک  ار  دوخ  رئاز  مالس  زا  شیپ 

یشک یم  راوز  رس  رب  تسد  هتسویپ 

یشک یم  راک  هنگ  زان  هک  یتسیک  وت 

تسوت راهب  ام  لد  ناتسوب  زییاپ 

تسوت راید  ملاع  همه  یسوط و  رهش  رد 

تسوت رازم  رب  نامز  ماما  هسوب  لگ 
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تسوت رانک  رد  دور  هک  اجک  ره  هب  هعیش 

اضر ای  تساجنیا  ملفحم  غارچ و  مشچ و 

اضر ای  تساجنیا  ملد  منک  رفس  اج  ره 

متسیک دنسرپب  هک  نیا  زا  ما  هدنمرش 

متسیچ تفگ  ناوتن  مرتمک  هرذ  زا 

متسیز دیشروخ  تمارک  وترپ  رد 

متسین وت  رانک  هب  متسین  هک  يزور 

موش یم  دیع  مدحبص  وت  مد  کی  اب 

موش یم  دیحوت  وت ، نحص  باتفآ  رد 

تفرگ وب  وت  تشهب  حبص  میسن  زا  لگ 

تفرگ ور  مرش  زا  وت  يور  شیپ  دیشروخ 

تفرگ وضو  تیالط  تشخ  غورف  زا  هام 

تفرگ وربآ  ترد  كاخ  وربآ ز  یب 

مرتوبک وت  مرک  مدنگ  رود  نم 

مرتوربآ یب  همه  زا  هک  نکن  مّدر 

وت ياپ  ياج  ام  لد  هدید و  شقن  يا 

وت يارس  نحص و  رتوبک  نیمالا  حور 

وت يارب  میوگب  وت  زا  هک  هدب  نومضم 

وت يانث  حدم و  نتفگ  اجک و  مثیم " "

ماوت لباقان  رکاذ  هک  هدب  مهار 
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ماوت لبعد  هر  كاخ  هکنیا  راگنا 

----------

يا هدروآ  باتفآ  بشما  هدعقیذ  هم  يا 

( تدالو ) يا هدروآ  باتفآ  بشما  هدعقیذ  هم  يا 

يا هدروآ  بآم  یمتخ  دمحا  لامج  ای 

يا هدروآ  بارتوب  دوخ  اب  هبعک  فوجز  ای 

يا هدروآ  باسح  یب  طاشن  روش  يداش و 

يا هدروآ  بآ  دیحوت ، ۀنشت  ریوک  رد 

يا هدروآ  بالگ  يوب  مدحبص  میسن  اب 

نیبب ار  لد  رگنشور  هدید و  شخب  رون 

شیپ
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نیبب ار  لماک  هام  هم ، ۀمین  زا  رت 

هدمآ دیع  هدمآ  دیع  هدمآ  دیع  ناتسود 

هدمآ دیحوت  دیع  تیالو ، دیع  نید ، دیع 

هدمآ دیّما  رون  لد ، ۀبعک  ناج ، ۀلبق 

هدمآ دیجمت  هب  بل  قوش و  هب  لد  دجو و  هب  ناج 

هدمآ دیشروخ  هدنبات  اهدیشروخ ، همه  رب 

هدمآ دیواج  ملع  لماک  لقع  مئاد  ضیف 

تسا مجنا  سلجم  لقن  باتفآ و  لفحم  عمش 

تسا متشه  ماما  دوعسم  دالیم  ۀلیل 

تا هناورپ  نارتخا  هام و  دیشروخ و  يا  همجن 

تا هنادرُد  الو  جاوم  رحب  زا  يا  همجن 

تا هناحیر  زا  دیآ  ّتنج  يوب  هن  لگ  يوب 

تا هنامیپ  رد  جوم  رثوکرحب  کی  دنز  یم 

تا هناخ  زا  ادخ  رون  نامسآ ، رب  دزو  یم 

تا هناش  يور  هب  رس  هداهن  ارهز  فسوی 

رسپ نیا  تسا  لوسر  رب  نت  ةراپ  نآرق ، ناج 

رسپ نیا  تسا  لوتب  يارهز  دنزرف  نینزان 

تساضق کلم  ۀنامرف  نیا  تسا ، لفط  کی  هن  نیا 

تسازج زور  عفاش  اضق و  کلم  ربهر 

تساضف شرون  زا  نشور  نیمز و  شضیف  زا  مّرخ 
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تسازف ناج  شمالک  مه  زورف و  لد  شمایپ  مه 

تسااضترم مشچ  رون  دمحا  ناج  نآرق  حور 

تساضر ملاع  ۀلبق  ناهانپ  یب  هانپ  نیا 

تسا ربمغیپ  متشه  ّیصو  قح  ّیلو  نیا 

تسا رهوگ  هناگی  ار  تیالو  يایرد  تفه 

دنک یم  یئادخ  راک  یگدنب  رد  رسپ  نیا 

دنک یم  یئایربک  ملاع  لها  رب  رسپ  نیا 

دنک یم  یئاشگ  لکشم  ناج  سنا و  زا  رسپ  نیا 

شنیرفآ زا  رسپ  نیا 
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دنک یم  یئابرلد 

دنک یم  یئامنهار  ار  درخ  ریپ  رسپ  نیا 

دنک یم  یئاوشیپ  تقلخ  ّلک  رب  رسپ  نیا 

نیبب ار  دمحا  ریوصت  وا  راسخر  لگ  رد 

نیبب ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ملاع  اشگب  مشچ 

يرتشگنا ناهج  کلم  متاخ و  ترازم  يا 

يرورس نیطالس  رب  ار  تهگرد  يادگ  يا 

يربهر تلامج  ار  نودرگ  دیشروخ  دنک  یم 

يرتشم تنسُح  رازاب  رد  هدیدرگ  يرتشم 

يرواد لالج  يراد  یگدنب  سابل  رد 

يربلد ملاعز  هدرک  وت  نیّرز  دبنگ 

یملاع ناور  حور و  مدآ و  يامنهر 

یملاع ناج  وت  راّوز  كاخ  راثن  يا 

تا هناریو  ام  بلق  ادخ و  جنگ  وت  رهم 

تا هناورپ  ام  ناج  دوجو و  عمش  وت  يور 

تا هناخ  اّقس  ماج  ماک  هنشت  ملاع  قلخ 

تا هناد  بآ و  قیفوت  ار  هر  دس  ناریاط 

تا هناشاک  رد  رب  یئادگ  تقلخ  دنک  یم 

تا هناگیب  مه  شیوخ  مه  تمحرم ، زا  نیگمرش 

سومّشلا سمش  نیمتشه  ماما  یسوم  ةداز 
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سوط رهش  رد  تدقرم  دشاب  هچ  رگ  یئام  ناج 

دناوت رات  بش  عمش  نامسآ  نارتخا 

دناوت رازلگ  ياه  لگ  نیمز  نایورربوخ 

دناوت رادیرخ  ناج  فالک  اب  فسوی  وچ  دص 

دناوت رابرد  دبع  ملاع  ود  نارای  يرهش 

دناوت راّوز  كاخ  ناوضر  غاب  نایروح 

دناوت راوید  ّلظ  رد  ناهج  ناهانپ  یب 

رب هب  دوخ  ناج  وچ  ار  تربق  دنریگ  ایبنا 

رس يالاب  رد  هاگ  اپ و  نیئاپ  رد  هاگ 

تسادخ تیب  وت  تیب  ادخ و  فطل  وت  فطل 
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تسادگ اج  نیا  ینغ  ره  لئاس  تساج  نیا  ریقف  ره 

تسا يدهلارون  لعشم  تمیرح  رد  یغارچ  ره 

تسادتقم نارای  رهش  رب  وت  هاگرد  مداخ 

تسادن نیا  تقاور  درگ  ار  لیربج  بش  زور و 

تسادج شهار  نادناخ  نیا  زا  هک  سک  نآ  رب  ياو 

یسب دباع  دهاز و  یّتّقم و  ار  ّقح  هدوب 

یسک زا  ددرگن  یضار  ادخ  وت  يالو  یب 

ما هدولآ  رس  هب  ات  اپ  اپب ، ات  رس  نم  هچ  رگ 

ما هدوزفَا  نتشیوخ  هانگ  رب  هظحل  هظحل 

ما هدوس  تنارئاز  مودق  كاخ  رب  هرهچ 

ما هدومیپ  اه  هار  ار  تتبرت  مسوبب  ات 

ما هدوب  ات  ما  هدوب  تمصع  لآ  رادتسود 

ما هدورسن  امش  حدم  زج  رمع ، مامت  رد 

هانگ مرج و  نم  راک  ناسحا ، فطل و  وت  تداع 

هاگن نک  مهاگن  نک  مهاگن  ناسحا  همه  يا 

نم يازفا  حور  عبط  تیانث  فقو  همه  يا 

نم يابقع  نم  يایند  نم  نیئآ  نم  نید 

نم ياوآ  نم  روش  نم  ۀلان  نم  ۀمغن 

نم يالوم  دیس و  نم  يداه  نم  ربهر 

نم ياعسم  هورم و  افص و  نکر و  هبعک و 
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نم يالعالا  هّنج  ایند  ود  رد  تناتسآ 

اضر ای  مهانگ  قرغ  اپ  هب  ات  رس  مثیم ) )

اضر ای  مهاگ  هیکت  اهنت  تسادرف  وت  رهم 

----------

يدروآ رواد  لامج  همجن ، يا 

( تدالو  ) يدروآ رواد  لامج  همجن ، يا 

يدروآ ربمغیپ  خر  تآرم 

مدآ هلالس  نیرتکاپ  زا 

يدروآ رّطعم  یلگ  هزیکاپ 

يداز یلع  يدّمحم  نسح  اب 

يدروآرب يدمرس  هخاش  زو 

کلم رد 
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نید رایرهش  دوجو 

يدروآ رهظم  يادخ  نسح  رب 

يدروآ مسّجم  دوب  هک  یناج 

يدروآ روّصم  دوب  هک  یحور 

يدنکفا رهوگ  لامک  رحب  رد 

يدروآ رهوج  لامج ، رحب  زو 

نشور ناگراتس  همه  مشچ 

يدروآ رّونم  هم  هک  اریز 

قداص رفعج  لامک  ملع و  اب 

يدروآ رفعج  روپ  دنزرف ز 

دریگ یم  هدرپ  ریش  هب  هک  یلفط 

يدروآ رگمتس ، يودع  زا  ناج 

رثوک هلالس  نیرتکاپ  زا 

يدروآ رثوک  ریخ  ترثک  رد 

يداز ادخان  لامک  کلف  رب 

يدروآ روحم  لالج  خرچ  رب 

هلبق نیمتفه  تسا و  یلو  متشه 

يدروآ رظنم  هام  وت  هک  یهام 

نیب تمایق  رگن  يو  تماق  رب 

يدروآ رشحم  وت  رشحم ، زا  شیپ 
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يرصع ره  يارب  ادخ  قلخ  رب 

يدروآ رتسگداد  هشنهاش 

يوقت شناد  لامک و  قرف  رب 

يدروآ رسفا  هکیلم  كاپ  يا 

يدازآ داد و  لدع و  رگناینب 

يدروآ رش  هنتف و  نکناینب 

تقلخ ملاع  مامت  حودمم 

يدروآ ربکا  يادخ  بوبحم 

میوگ نخس  وا  فصوب  هچ  ره  نم 

يدروآ ردام  وت  رتهب ، نآ  زا 

ریهطت هیآ  رب  رگد  قادصم 

يدروآ رهطا  لوتب  لسن  زا 

ربمغیپ دوبن  لسر  متخ  رگ 

يدروآ ربمیپ  متفگ  یم  نم 

ار ناهج  ناهجکی  مسج  توسک  رد 

يدروآ رتوکن ، دشاب  ناج  زک 

ار نامیا  هکلب  هن  يداز  نامیا 

يدروآ رس  نینزان  رکیپ  رب 

يدنکفا رذآ  لهج  هنیس  رد 

يدروآ رگنل  ملع  یتشک  رب 
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ار یسوم  ماما  رسپ  ینعی 

ماما وت  ام  رب 
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يدروآ ربهر  و 

« مثیم  » ادخ زا  يریگ  هلص  دبیز 

يدروآ رتفد  هب  اضر  حدم  نوچ 

----------

يا هدروآ  باتفآ  بشما  همجن  هللا  كراب 

( تدالو  ) يا هدروآ  باتفآ  بشما  همجن  هللا  كراب 

يا هدروآ  باقن  یب  ار  قح  يادیپان  هجو 

يا هدروآ  بارتوب  لامج  بشما  بارت  رد 

يا هدروآ  بآم  یمتخ  دمحا  نماد  هب  ای 

يا هدروآ  بان  ِّرد  تمحر  يایرد  لد  زا 

؟ يا هدروآ  بالگ  ای  یتفرگ  دوخ  تسد  هب  لگ 

يا هداز  دمحا  تآرم  هنمآ  لالج  اب 

يا هداز  دّمحم  لآ  ملاع  تقیقح  رد 

****

تسا رظنم  تسا و  رهظم  ار  ادخ  نسح  رسپ  نیا 

تسا ربمغیپ  رس  هب  ات  اپ  اپ ، هب  ات  رس  رسپ  نیا 

تسا ردیح  ای  همطاف  مه  یفطصم  مه  رسپ  نیا 

تسا رورپ  یسیع  ياسیع  رسپ  نیا  میرم ، وچ  وت 

تسا رهوگ  تیالو ، يایرد  تفه  رد  رسپ  نیا 

تسا ردام  تسد  يور  اباب  نآرق  رسپ  نیا 
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تساضق شیج  هدنامرف  ردق  کلم  هش  نیا 

تساضرلا یسوم  یلع  الوم  ناهج  ناج  نامه  نیا 

****

نیا تسا  نآرق  حور  تلاسر ، متخ  ۀعضب 

نیا تسا  ناج  ناهج  کی  مه  ناهج ، ناج  مه  هکلب 

نیا تسا  ناقرف  قرف  رون و  رون  ردق و  ردق 

نیا تسا  نآرق  دنگوس ، مروخ  یم  نآرق  هب  نم 

نیا تسا  نامیا  حور  تیالو ، لصا  نید ، ناج 

نیا تسا  ناکما  مزب  رد  ایبنا  عمج  عمش 

لگ هدرک  شراهب  ضیف  زا  یحو  ياه  هلال 

رب رفعج  نبا  یسوم  ۀسوب 
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لگ هدرک  شراذع 

****

شرغاس تمحر  ياهایرد  دودحمان  فرظ 

شرس رود  رب  هناورپ  نوچ  هدیدرگ  نامسآ 

شرد يوهآ  تسا  یقلخ  شزرمآ  نماض 

شرهاوخ مق  رد  تسا  یمالسا  ناریا  ظفاح 

شردام اهیبا  ما  نینمؤملاریما ، دج 

شرب رد  هبعک  وچمه  هتفرگ  یتسه  ملاع 

نیبب ار  یسوم  دنزرف  ایب  نارمع  یسوم 

نیبب ار  یسیع  هللا و  لیلخ  حون و  مدآ و 

****

تسا ملاع  نکر  راچ  هانپ  وا  نحص  راچ 

تسا مدآ  لاخ  سکع  شنحص  ناغرم  مدنگ 

تسا میرم  هام  دیشروخ  وا  نیرز  دبنگ 

تسا مک  دشخب ، ناهج  رگ  لئاس  هب  شناسحا  شیپ 

تسا مظعا  شرع  شرع  شدنلب ، رصق  نیمز  رد 

تسا مرکا  لوسر  وا  هنیدم ، نوچ  دهشم  رهش 

دننک یم  تراقح  ساسحا  شیوک  رد  ناورسخ 

دننک یم  ترایز  ار  وا  ایلوا  ءایبنا و 

****
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باتفآ هاگ  هدجس  شیاه  هتسدلگ  ۀیاس 

بالگ دزیر  شرئاز  هار  كاخ  رب  نامسآ 

بآ هدیشون  شا  هناخ  اقس  ماج  زا  لیئربج 

باسح زور  شرئاز  دشاب  هدوسآ  باسح  زا 

باوخ هظحل  کی  وا  سدق  میرح  راوید  ياپ 

باوث رجا و  نوزف  شردق  يرادیب  زا  دشاب 

دنک یم  ییادخ  اجنیا  ادخ  دبع  نیرتهب 

دنک یم  ییابرلد  شنیرفآ  مامت  زا 

****

وت راوید  ۀیاس  ریز  هبعک  نارازه  زا 

وت رابرد  رد  هداتفا  ایبنا  لیخ  راب 

هجو يا  مشاب  ات  میک  نم 
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؟ وت راوز  ادخ ،

وت راذلگ  نماد  رد  ما  هدییور  مراخ و 

وت راع  متسه  دنچ  ره  ارم  زان  یشک  یم 

وت رازآ  ثعاب  مهانگ  اب  مدوب  هچرگ 

ارم ینار  یمن  نم  زا  يدب  ینیب  یم  هچ  ره 

ارم یناوخ  یم  وت  اما  مشک  یم  تلاجخ  نم 

****

؟ ینک یم  تیامح  نم  زا  ارچ  مزان  تتفأر 

ینک یم  تیاده  دوخ  تشهب  رد  منهج  زا 

ینک یم  تیالو  راشرس  ضیف  زا  ما  هدنز 

ینک یم  تیاقس  مرون  رثوک  زا  نانچمه 

ینک یم  تیاکش  هن  دوخ ، زا  ینار  یم  ارم  هن 

ینک یم  تیانع  دیآ ، ترد  رب  رگ  تلتاق 

امش نوهرم  تسود  نوچ  دَوب  مه  نمشد  هک  نیا 

امش نوخ  رد  تسا  ناسحا  لذب و  دوج و  وفع و 

****

اضر يدنوادخ ، ناسحا  فرظ  وت ؟ یتسیک 

اضر يدننام  لثم و  یب  ادخ  لثم  مرک  رد 

اضر يدنموربآ  وت  وربآ ، یب  همه  نم 

اضر يدنکفا  مرون  رحب  هب  مدوب  یگریت 
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اضر يدنب  یمن  رد  میور  هب  ییاقآ ، هک  سب 

اضر يدنخ  یم  زاب  ار ، تلد  مدنایرگ  هچ  ره 

تدیاب ناسحا  فطل و  یتیب ، لها  فؤر  وت 

تدیاب نامهم  ییاریذپ ز  ینابزیم و 

****

اضر ای  مریسا  يرمع  تمغ  ریجنز  هب  نم 

اضر ای  مریمخ  تراوز  كاخ  زا  دش  هتسب 

اضر ای  مریش  دنداد  امش  يالوت  اب 

اضر ای  مریز  هب  رس  تناتسآ  رد  هنگ  زو 

وت ربق  ات  هد  راب 
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اضر ای  مریگب  رب  رد 

اضر ای  مریمب  تنحص  ۀشوگ  ات  نک  فطل 

ماوت يوک  « مثیم » متسه هچ  ره  مدوب  هچ  ره 

ماوت يور  قشاع  اما  مروک  تلاجخ  زا 

----------

درآ حور  بشما  دیع  میسن  یتسه  نت  رب 

( تدالو ) درآ حور  بشما  دیع  میسن  یتسه  نت  رب 

دراب لقن  ياج  هب  مجنا  فرط  ره  زا  نامسآ 

دراذگ تروص  نیمز  كاخ  رب  هک  ات  وگ ، ار  رهم 

دراگن نودرگ  رب  رون  طخ  هب  ات  وگ ، ار  هام 

یهام هب  ات  هم  دوش  رپ  یهلا  رون  زا  بشماک 

یهاوگ یتسه  دهد  یم  یهایس  ددنبرب  تخر 

ار یضترم  غارچ  مشچ و  اضر  دالیم  دیع 

كرابم تدنویپ  هفرط  تیالو  سمش  اب  همجن !

كرابم تدنخبل  هللا  لآ  هام  لامج  رب 

كرابم دنوادخ  زا  تفارش  ردق و  همه  نیا 

كرابم تدنبلد  دنزرف  اضر  دالیم  دیع 

یسوب تسد  ار  یضترم  یسورع ، ون  ار  یفطصم 

یسوط ناطلس  ردام  یسومّشلا ، سمش  قرشم 

ار ایربک  نسُح  تآرم  يا  هتفرگب  لغب  رد 
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شدوجس درآ  نامسآ  رهم  هک  یهام  نآ  دمآ 

شدوجو عمش  زا  دبات  یهلا  نسح  وترپ 

شدوج يایرد  زا  باریس  ایلوا  ایبنا و 

شدورد دیوگ  ایربکو ، انث و  دناوخ  یفطصم 

وا هناوید  اه  لقع  وا ، ۀناسفا  اه  قشع 

وا ۀناشاک  اه  بلق  وا ، ۀناورپ  اه  عمش 

ار الو  لها  نهد  نیریش  نیا  هدیشخب  اهروش 

دّمحم لامآ  غاب  لخن  دولوم ، نیا  تسیچ 

دّمحم لابقا  جرب  هام  دنزرف ، نیا  تسیک 

دّمحم لاح  وا  لاح  دّمحم ، روش  وا  روش 

دّمحم لآ  ِملاع  یتسه ، رارسا  فقاو 
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وا مد  نوهرم  ّلقع  وا  مدقم  كاخ  ملع ،

وا مک  لذب  کی  رخب  وا ، ملاع  رد  مگ  رهد 

ار ادخ  دبع  نیا  قلخ ، يادخ  مناوخ  دزس  یم 

نشور وت  مشچ  همطاف  لآ  دیشروخ  رب  همجن !

نماد هب  یتفرگب  هک  نیا  تسا  تیب  لها  دوب  تسه و 

نت ةراپ  ار  وا  هدناوخ  شنیرفآ ، ناج  ناج 

نز شا  هسوب  نک  شتمرح  ینامسآ  باتک  نوچ 

نیا تسا  ربمغیپ  ۀعضب  نیا ، تسا  رواد  باتفآ 

نیا تسا  رگید  ياضترم  نیا ، تسا  رس  ات  اپ  یفطصم 

ار یفطصم  مه  یضترم  مه  همطاف  زا  لد  هدرب 

شنیمتشه ماما  دش  نماض  هکوهآ  نآ  مزان 

شنیشنمه رخافت  اب  ددرگ  روح  رگ  دزس  یم 

شنینزان ِمّس  درگ  زا  دزو  ناج  رطع  يوب 

شنیبج زا  دبات  دیشروخ  مدحبص  دراد  ياج 

شنادب تقلخ  یجنم  شناوخن ، وهآ  نماض 

شنامهیم مدکی  شاب  شناتسآ  نیا  وت و  نیا 

ار انشآ  مه  ار  ریغ  مه  مرک  زا  دریذپ  یم 

شهاگراب رد  افش  ار  ملاع  نامرد  یب  درد 

شهانپ رد  دریگ  هبال  نابایب  گرگ  وهآ و 

شهام دیشروخ و  ناتسآ ، رب  بش  زور و  درآ  هدجس 
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شهاگن زا  ددرگ  بان  يالط  یناملس ، گنس 

وا زا  ریبکت  نادواج  وا ، زا  ریسفت  نید  لصا 

وا زا  ریش  هدرپ ، شقن  وا ، زا  ریدقت  شدرگ 

ار ایبنا  مامت  زاجعا  هجنپ ، رد  وا  دراد 

نک يربهر  مه  کلف  رب  هن ، نیمز  رب  ناسارخ ! يا 

نک يرگنشور  کلم  مشچ  رب  شیوخ  رابغ  اب 

نک يربلد  ناوضر  شیپ  ورآ  سودرف  رب  زان 
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نک يرغاس  ترابیوج  فاص  بآ  زا  ار  رضخ 

یئالو لها  ۀبعک  یئادخ ، صاخ  لفحم 

یئالبرک مه  فجن  مه  یئافطصم  میرح  مه 

ار ارماس  نیمظاک و  عیقب و  منیب  یم  وت  رد 

ینیقی لها  ۀبعک  کش  یب  هک  يا  ناسارخ ! يا 

ینیبم دنوادخ  ضیف  طبهم  ناسارخ ! يا 

ینیلسرملا متخ  دنزرف  نفدم  ناسارخ  يا 

ینیمز رد  هچ  رگا  یشرع  زا  رترب  ناسارخ  يا 

يراد روط  هنحص  هنحص  يراد ، روش  همشچ  همشچ 

يراد روح  هتسد  هتسد  يراد ، رون  هعمل  هعمل 

ار اضر  مسج  لغب  رد  يراد  هکم  ناز  یئام  ناج 

نیرفآ ناج  هناورپ ، ترئاز  رود  هب  يا 

شنیرفآ نابز  ایوگ  بش  زور و  تحدم  هب  يا 

شنیرفآ ناور  دشون  یگدنز  بآ  وت  زا 

شنیرفآ ناهج  تضیف  نمرخ  زا  يا  هشوخ 

یئاود ار  اه  ناج  درد  یئافص ، ار  ملاع  یعس 

یئانشآ نابیرغ  اب  یئافش ، ار  اه  لد  مخز 

ار ادگ  دوخ  زیزع  نامهم  وچمه  يزاون  یم 

رت شوخ  تسابوط  ۀیاس  زا  وت  نحص  باتفآ 

رت شوخ  تسالعالا  هّنج  زا  وت  ناویا  ۀشوگ 
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رت شوخ  تسایرد  تعسو  زا  وت  ناراب  ةرطق 

رت شوخ  تسارسالا  هلیل  زا  باوخ  وت  راوید  ياپ 

متسه دوب و  تیالو  يا  متسد  وت  ناماد  هب  يا 

متسب وت  رب  ما  هچ  ره  متسپ  رادقم و  یب  هچ  رگ 

ار افّشلا  راد  نیا  هداد  مناشن  قح  اّما  مدرد 

ییادخ مکح  یگدنب  زا  شیپ  هداد  تیادخ  يا 

ییادگ تنینحص  درگرب  رت  بوخ  یهاشز  يا 

ییادف نتشگ  تمدقم  كاخ  هب  ینعی  یگدنز 
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ییادج يزور  وت  ام و  نایم  دتفا  رگا  ياو 

یباحس وت  ریوک و  ام  یباوث  وت  هانگ و  ام 

یباتفآ یباتفآ  یباسحلا  موی  عفاش 

ار اپ  تسد و  یب  مثیم )  ) رشحم هب  نک  يریگتسد 

----------

كرابم رگید  يّالجت  ار  ادخ 

( تدالو  ) كرابم رگید  يّالجت  ار  ادخ 

كرابم رظنم  ياشامت  ار  یبن 

كرابم روحم  دییوگب  نودرگ  هب 

كرابم رواد  دییوگب  ناقرف  هب 

كرابم ردیح  هب  دمحا  هب  ارهز  هب 

كرابم رفعج  نبا  یسوم  هب  همجن  هب 

همجن داز  امن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هام  هک 

همجن داز  اضّرلا  یسوم  نیا  ّیلع 

شبالگ رثوک  نیا و  تسا  رثوک  لگ 

شباسح زا  نورب  بقانم  لئاضف 

شباتفآ هدراچ  هنییآ و  کی 

شبان ّرُد  نیا  رحب و  اه  ملع  همه 

شباطخ نت  ةراپ  دنک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

شباب مام و  يو  رب  ادخ  مالس 
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تیالو لامک  لامک  شدوجو 

تیالو لادم  دراد  هعیش  وا  زا 

كرابم تهام  هدعقیذ  هام  الا 

كرابم تهالا  نسح  يّالجت 

كرابم تهاگن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هام  هب 

كرابم تهاگحبص  شوخ  میسن 

كرابم تهالا  هجو  يّالجت 

كرابم تهاج  ردق و  تّزع و  نینچ 

یئاههام ةدنبات  دیشروخ  وت 

ییاضّرلا یسوم  نبا  ّیلع  هام  وت 

ناماما فؤر  فؤر و  ماما 

ناسحا رحب  شفک  تجاح  باب  شرد 

نامحر شرع  شلد  تمحر  حور  شمد 

نآرق ّلک  شخر  یبوط  لخن  شدق 

ناسارخ ویدخ  ملاع  ود  ماما 

ناج ۀلبق  وا  مه  لد  ۀبعک  وا  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5052 

http://www.ghaemiyeh.com


رهوگ راچ  می  رحب و  تفه  رُد 

رفعج نبا  یسوم  شوغآ  رد  یحیسم 

وا فرش  لالج و  نآ  اب  هک  نیب  مرک 

وهآ نابایب ز  رد  دنک  تنامض 

وه رهظم  نآ  زا  وهآ  تفای  فرش 

ور شمُس  رب  دهن  نودرگ  رهم  دزس 

وس ره  شزان ز  ياه  مدق  كاخ  هب 

وسیگ روح  دشک  نامرد  درد  دوش 

يرای هار  زا  درک  رظن  يدیص  هب 

يرآ يدرک  لد  دیص  مه  داّیص  ز 

تهانپ رد  همه  شنیرفآ  الا 

تهار كاخ  ناج  مشچ  همرس ي  الا 

تهاپس کیالم  سنا و  ّنج و  الا 

تهاگن زا  ریش  ریش  تروص  الا 

تهاگراب رب  هبعک  دروآ  زامن 

تهلا لامج  تیادخ  تافص 

يدیشک لحاس  هب  نافوط  ار ز  لد  وت 

يدیشک لئاس  زان  تمحرم  زا  وت 

ییانشآان ناریقف  ّجح  وت 

ییافص یعس و  وت  یماقم  نکر و  وت 
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ییاعد ناج  وت  يزامن  حور  وت 

ییاشگ لکشم  وت  يدارملا  باب  وت 

ییاضق نارمکح  قح  مکح  اب  وت 

ییاضّرلا یسوم  نبا  ّیلع  الوم  وت 

وت هنیرید ي  دبع  لئاس و  منم 

وت هنییآ ي  ناویا  هتشگ  ملد 

؟ درآرب تجاح  قلخ  زا  وت  لثم  هک 

؟ دراد سنا  شرئاز  اب  وت  نوچمه  هک 

؟ دراذگ اپ  ام  مشچ  رب  وت  ياج  هک 

؟ درامش تیانث  دناوت  قح  زج  هک 

دراگن لد  رب  هعیش  ار  وت  مالک 

درابب ناراب  هک  دیاب  وت  زامن 

وت برای  کی  هب  ار  دوخ  هتسب  اعد 

رب اه  هسوب  دهن  تباجا 
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وت بل 

ینابزیم ادخ  قلخ  ّلک  رب  وت 

ینامهیم نیهب  ار  نایناریا  وت 

نایکالفا يالوم  كاخ ، رد  وت 

ینامسآ هدراچ  رد  دیشروخ  وت 

ینایکالفا يالوم  كاخ ، رد  وت 

ینامسآ هدراچ  رد  دیشروخ  وت 

یناهج کلم  ناطلس  سوط  رد  وت 

ینابرهم ادگ  اب  یلو  ناطلس  وت 

هدیچ وت  ناتسوب  زا  لگ  تمارک 

هدید وت  رانک  رد  ار  شیوخ  ادگ 

نیریش رعش  نیا  رد  یماج  تفگ  شوخ  وچ 

« نیسای اهاط و  لآ  یلع  ُمالس  »

« نییبّنلا ریخ  لآ  یلع  ّمالس  »

« نیکمت جرب  هم  یسوم  نبا  ّیلع  »

« نیّدلا کلملا و  هب  یهابی  ُماما  »

« نیتسخن باتفآ  لزا  غورف  »

هد دوخ ، رون  همشچ ي  زا  بآ  ارم 

هد دوخ ، روط  هلخن ي  زا  هلعش  یکی 

تمیظع ضیف  ز  وک ، نآ  لاح  اشوخ 
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تمیرح رد  دنک  ترایز  ار  ادخ 

تمیرک تسد  هب  تداوج  دوج  هب 

تمیحر ّبر  هب  تکاپ  دادجا  هب 

تمیسن دراد  هک  احیسم  ضیف  هب 

تمیدق فطل  زورما و  ناسحا  هب 

ییآ مرات  هبلک ي  رد  رون  نوچ  هک 

ییآ مرادید  هب  یتفگ  هک  ییاج  هس 

مهایس ور  رگا  مدیفس  ور  رگا 

مهانپ يداد  وت  مدیما  یتسه  وت 

مهار فطل  زا  يداد  مرح  نیا  رد  وت 

مهانگ اپارس  میاطخ  اپارس 

مهآ کشا و  دوب  نم  یتسه  همه 

مهاگن کی  لئاس  ممثیم »  » میک

میاش ناتسوب  رد  راوخ  یکی 

میامش ناتسود  زا  کیل  مََدب 

----------

هداز ربمایپ  دمحا  ردام  هرابود 

( تدالو ) هداز ربمایپ  دمحا  ردام  هرابود 

تنب هک  ای  و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5056 

http://www.ghaemiyeh.com


هداز رگد  يردیح  دسا 

هداز ربش  ای  ریّبش  همطاف  هک  ای  و 

هداز رهگ  رگم  تیالو  عیسو  می 

هداز رمق  يوسوم  کلف  هراتس ي 

هداز رسپ  همطاف  رسپ  رب  همجن  هک 

داب شیادخ  دب ، مشچ  رهز  رادهاگن 

داب شیادف  مردام  ردپ و  نیا ! تساضر 

تسا نکش  نکش  نخس  سورع  فلز  هرابود 

تسا نت  کلم  هب  درخ  حور  تدالو  بش 

تسا نملاوذ  هجو  رون  هجو  رون  می  قرغ  دوجو ،

تسا نمجنا  غارچ  همجن  كرابم  هم 

تسا نخس  ِرُد  اضر  يانثو  جرد  وچ  ناهد 

تسا نسحلاوبا  شا  هینک  یلع  مان ، هک  اضر 

وه ّالا  هلاال  ادخ  لامج  یهز 

وهآ نماض  راسخر  لُگ  رب  مالس 

شرمق رب  دورد  همجن  هب  داب  مالس 

شرسپ نیا  رب  ردام و  نیا  رب  داب  دورد 

شردپ شردام و  ّدج و  رسپ و  نیا  يادف 

شرد كاخ  باتفآ ، دوب  هک  يا  هراتس 

شرت بوخ  باتفآ  زا  ضراع  هب  یهز 
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شرب هب  ردپ  ادخ  باتک  وچمه  هتفرگ 

دنک هرامش  وا  فاصوا  هدوشگ و  نابز 

دنک هراظن  شضراع  رب  هک  هتفرگ  وضو 

دولوم نیا  تسایربک  هنیآ ي  هک  الا 

دولوم نیا  تسادخ  يور  هک  هدجس  دیرب 

دولوم نیا  تسافطصم  هنیآ ي  مامت 

دولوم نیا  تساضترم  یلع  تقیقح 

دولوم میا  تسایبنا  هلسلس ي  ماما 

دولوم نیا  تساضر  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تشهب  لگ 

تاولص شنماد  خرس  لگ  هب  همجن و  هب 

تاولص شنت  هراپ ي  لسر و  دّیس  هب 

کی هب  هتسب  دوجو 
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وا هراظن ي  هشوگ ي 

وا هرامش ي  یب  فاصوا  ددع ، زا  رتارف 

وا هرامه ي  تمحر  می  قرغ  دوجو ،

وا هراتس ي  زا  ّتنم  رمق و  سمش و  دنشک 

وا هرانم ي  زا  كالفا  رب  رون  دوعص 

وا هراشا ي  کی  هب  ادیپ  هزجعم  رازه 

دوش ریما  لد  زرم  یب  روشک  هب  یسک 

دوش ریش  هدرپ  ِریش  وا  هراشا  اب  هک 

شدننام لثم و  تسین  یسک  تسا و  دحّوم 

شدنباپ سوب و  تسد  ناگمه  ناگی  ادخ 

شدنوادخ هدیدان ي  ضراع  هرهچ  هب 

شدنخبلز دمد  یم  ادخ  رون  هرامه 

شدنزرف دنمه  رانک  دوج ، داوج و 

شدنسرخ دوج  ماگنه  هب  هاش  ادگ و 

نیا تسا  داعم  فص  رد  اج  هس  هعیش  هانپ 

نیا تسا  داوجلاوبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  فؤر 

داب كرابم  رمق  تمارک ! دجم و  رهپس 

داب كرابم  رجش  تیالو ! روط  میلک 

داب كرابم  رحس  میسن  دیما ! بش 

داب كرابم  رمث  هلآ !) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  تشهب 
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داب كرابم  رصب  رون  همطاف  سورع 

داب كرابم  رسپ  مظاک  یسوم  ماما 

تسا ناج  ناهج  کی  وت  تسد  هنیس و  نایم 

تسا نآرق  ّلک  هک  ار  وا  تروص  سوبب 

تساضر ماما  ام  ناسارخ  بلق  هک  الا 

تساضر ماما  ام  ناتسلگ  غاب و  راهب و 

تساضر ماما  ام  نامیا  بتکم  لامک 

تساضر ماما  ام  ناج  لد و  مشچ و  غارچ 

تساضر ماما  ام  ناماما  لک  فؤر 

تساضر ماما  ام  ناریا  روشک  هانپ 

رئاز هب 
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دیاب هداد و  هدعو  شمرح 

دیآ تمحرم  فطل و  زا  شندید  هب  اج  هس 

اجنیا تسا  ربمیپ  كاپ  هعضب ي  رازم 

اجنیا تسا  رهطا  يارهز  هدید ي  غورف 

اجنیا تسا  ربکا  دنوادخ  برق  تشهب 

اجنیا تسا  رشحم  تسا  یبیجع  ماهدزا  هچ 

اجنیا تسا  رتهب  هبعک  زا  هک  هبعک  هب  مسق 

اجنیا تسا  رفعج  نبا  یسوم  هداز ي  میرح 

ددرگ مرتحم  هک  ات  دوخ  رئاز  مشچ  هب 

ددرگ مرح  نیا  رود  مرح  هک  دوب  اور 

وا هناقشاع ي  بان  لزغ  لد ، ياون 

وا هناد ي  ماد و  راتفرگ  غرم  هتشرف 

وا هنارت ي  نایسوّدق  لفحم  ياعد 

وا هناتسآ ي  رد  نارمع  یسوم  هداتس 

وا هناوخ ي  هراقن  يادص  وحم  حیسم 

وا هنارک ي  یب  رحب  زا  یحشرت  مرک 

تسوا تبرغ  راید  ناسارخ  رهش  هچ  رگا 

تسوا تبرت  رابغ  زا  نطو  مشچ  يافش 

اضر ماما  ام  هب  ام  زا  رت  فإر  الا 

اضر ماما  انشآ  سک  همه  اب  بیرغ 
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اضر ماما  اضترم  فلخ  نسحلاوبا 

اضر ماما  اضر  تدوجز  هاش  ادگ و 

اضر ماما  اپ  تسد و  یب  رئاز  قیفر 

اضر ماما  ای  وت  تسد  هب  تسام  هاگن 

وگب لالج  تّزع و  نینچ  هب  یتسیک  وت 

وهآ نماض  ّییادگ و  نیشنمه  هک 

دنک زان  تشهب  غرم  هب  وت  رتوبک 

دنک زامن  نامسآ  تفه  وت  نحص  راچ  هب 

دنک زاین  بش  زور و  تمرح  اب  تشهب 

دنک زاب  شیوخ  شوغآ  ترئاز  قوش  هب 

دوخ تسد  وت  نماد  هب  مرک 
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دنک زارد 

دنک زارفرس  وت  يوک  ییادگ  ارم 

متسه ات  رایرهش  يا  وت  فطل  هب  رگم 

متسد تا  هناتسآ  گس  ياپ  هب  دسر 

ما هدمآ  یلاخ  تسد  تمرح  رد  هچ  رگا 

ما هدمآ  یلاوملا  یلوم  هگرد  هب  یلو 

ما هدمآ  یلاله  تماق  هتخیر  هراتس 

ما هدمآ  یلاسدرخ  زا  وت  لصو  يوک  هب 

ما هدمآ  یلاح  هتسخ  اب  وت  ناتسآ  رد 

ما هدمآ  یلالجلاوذ  هاگراب  هب  یلو 

ار ملاع  ود  یهد  تیوک  هب  هانپ  هک  وت 

ار مثیم »  » شیوخ یمالغ  هب  نک  لوبق 

----------

كالفا رب  كاخز  رخافت  يادن  دسر 

( تدالو ) كالفا رب  كاخز  رخافت  يادن  دسر 

كاچ نابیرگ  دنک  ترسحز  هام  هک  نانچ 

كاخ هب  هدجس  دیرب  بشما  همه  ناگ  هراتس 

كالول هش  لد  زیزع  مارتحا  هب 

كاب هچ  میحج  زا  تسا ، تشهب  مامت  ناهج 

كاپ خزود  مان  لامعا  هفیحص ي  زا  دش 
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دمآ یضترم  كاپ  فلخ  تدالو 

دمآ اضر  اضّرلا  عیرس  کلم  ماما 

تسوضو بآ  ماج ، هب  بشما  مرثوک  بارش 

تسوبس رهپس  هن  دنماج و  همه  ناگ  هراتس 

تسوکن تسوکن  رگا  دلابب  شرع  هب  نیمز 

تسولگ هب  ار  شرع  ِنارازَه  همغن  رازه 

تسوه هولج ي  قرغ  هدعقیذ  كرابم  هم 

تسوهآ نماض  دالیم  هک  هدژم  دیهد 

هدروآ بان  ِّرُد  فدصز  فرش  می 

هدروآ باتفآ  بش  لد  رد  همجن  هک 

نیب دم  رس  راگدنوادخ  لامج  لد 

نیب دجما  لوسر  كاپ  هلالس ي  خر 

نیب دح  یب  غورف  یهانتی  کلم ال  هب 

نیب دّدجم  هولج ي  یلزی  مل  نسحز 

هوکش
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نیب دمحا  لامک  لالج و  هاج و  و 

نیب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یلع  لامج  باتفآ  رد 

تسا جرف  بش  يداش و  بش  رورس و  بش 

تسا ججحلا  نماث  دالیم  هک  دینک  بدا 

يرجش هدش  نایع  ارهز  یسوم  روط  هب 

يربمایپ ره  مشچ  نآ  زا  تسا  نشور  هک 

يرت كاپ  حیسم  مرگ  مد  زا  یمالس 

يرمق سمش و  هدعقیذ  هب  درک  عولط 

اضق نامسآ  دیشروخ  ود  همجن  مجن  ود 

اضر ماما  یکی  ترتع  همیرک ي  یکی 

تسوا تیاهن  یب  فطل  ام  لماش  هک  اضر 

تسوا تیاده  هدنب ي  امس  ضرا و  هک  اضر 

تسوا تیاضر  ادخ  ياضر  نیع  هک  اضر 

تسوا تیامح  فک  رد  ام  روشک  هک  اضر 

تسوا تیاور  ادخ  یحو  یلات  هک  اضر 

تسوا تیالو  نامه  تیالو  ّلک  هک  اضر 

تسا دنموربآ  هعیش  شمرک  زا  هک  اضر 

تسا دنوادخ  رئاز  وا  رئاز  هک  اضر 

دراب نامسآ  زا  ثداوح  گنس  هک  وگب 

درآ راید  نیا  هب  ور  الب  لیس  هک  وگب 
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درامشب هظحل  مصخ ، يرگ  هنتف  هب  وگب 

درازاین ار  شیوخ  زج  هب  هک  قح  ِّقح  هب 

درادنپ هچ  رگدادیب  هدروخ ي  تسکش 

دراد ججحلا  نماث  ام  روشک  هک  وگب 

تساجنیا اضق  روشک  هشداپ  هک  وگب 

تساجنیا اضر  ترضح  تکلمم  هک  وگب 

دوش ریپ  هناتسآ  نیا  رد  هک  یناوج  نآ  شوخ 

دوش ریقح  وا  يوک  رد  هک  زیزع  نآ  شوخ 

دوش ریسا  وا  ریجنز  هب  هک  یلد  نآ  شوخ 

هک میرک  نآ  شوخ 
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دوش ریقف  وا  نحصرد 

دوش ریم  هار ، ِروم  وا  هراظن ي  کی  هب 

دوش ریش  هدرپ  ِریش  وا  هراشا ي  کی  هب 

شنارادتسود راّوز و  قشاع  تشهب ،

شناراب زامن  زا  دشک  زان  رهپس 

تمرک لئاس  ود  ساسحا  تمارک و  الا 

تمک ياطع  ناهج ، تسه  همه  زا  رت  نوزف 

تمدز ناج  هتفرگ  میرم  یسیع  رازه 

تمرتحم زیزع و  نارمع  یسوم  رازه 

تمدق ره  يادف  یمارگ  ناج  رازه 

تمرح رئاز  ِراب  کی  رئاز  راب  هس 

مزان تتفوطع  فطل و  ینابزیم و  هب 

مزان تتفأر  هب  هلآ !) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  فوئر 

یننملاوذ يادخ  لامج  باتفآ  وت 

ینمجنا غارچ  لفاحم  مامت  رد  وت 

ینمتؤم لوسر  كاپ  نت  هراپ ي  وت 

ینمچ ره  رورس  وت  يدوجو  نابغاب  وت 

ینسحلاوبا وت  هللا و  ججح  نماث  وت 

ینز ریپ  نامهیم  يدش  لالج  نادب 

تسا یناطلس  رادتقا  ار  وت  يوک  يادگ 
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تسا یناملس  گنس  شقن  وت  تفأر  ناشن 

تیوگانث لسر  متخ  رگانث و  ادخ 

تیوهای رکذ  وحم  ادخ  نابّرقم 

تیوهایه زا  رپ  یهلا  کلم  مامت 

تیوهآ ياپ  ياج  کلم  مشچ  قاور 

تیوس اجتلا  هقان  دََرب  هک  یتسیک  وت 

تیوک رد  هاگراتشکز ، رارف  دنک 

دیدرگ مرح  نیا  رب  دراو  هک  هظحل  دنچ  هب 

دیدرگ مرتحم  هقان  نامه  قلخ  نایم 

ینک باوث  زا  نم  رب  یهگن  دوش  یم  هچ 

ینک باسح  يا  هقان  تمرک  زا  مهرم 

ینک بالگ  ینک  لگ  مهر  راخ  هچ  رگا 

هّرذ زا  مرتمک  هچ  رگ  و 
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ینک باتفآ 

ینک باطخ  دوخ  يوک  گس  ینک و  مرک 

ینک باختنا  تراّوز  يرادساپ  هب 

نارگن مرشحم  زور  رب  هک  تساوگ  ادخ 

نارم شیوخز  ار  هدولآ  مثیم »  » ایب و

----------

سورخ گناب  نیمز  زا  شرع  رب  تساوخرب  مدحبص 

( تدالو ) سورخ گناب  نیمز  زا  شرع  رب  تساوخرب  مدحبص 

سومشلا سمش  ةولج  کیالم  يا  دیبات  تفگ :

وش كاخ  تیالو  يانیس  كاخ  رب  نامسآ !

سوبب ار  یسوم  هام  دورف آ  نودرگ  زا  هام !

تسادخ نسح  ۀنییآ  نامه  نیا  هللا  هللا 

؟ سولج ناکما  رد  تسا  هدرک  ناکمال  يادخ  ای 

يا هدروآ  نیملاعللهمحر  بشما  همجن !

؟ يا هدروآ  نینمؤملاریما  هبعک  زا  هک  ای 

تسا رورپ  نودرگ  دیشروخ  نیا  هدعقیذ  هم  يا 

تسا رهوگ  هناگی  ار  تمصع  يایرد  ُهن  هکلب 

رگ هولج  شلامج  هام  رد  دیشروخ  هدراچ 

تسا ردام  تسد  يور  رتخا  راچ  رهپس  ای 

تسد داتفا  راک  مه ز  وناز  هب  دمآ  ملق  مه 
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تسا رتالاب  ام  فیصوت  زا  دولوم  نیا  مدید 

تساضترم غارچ  مشچ و  نیا  موس  یلع  نیا 

تساضرلا یسوم  یلع  الوم  نیا  متشه  ماما  نیا 

نیبب ار  ناج  ۀنییآ  وش  هنییآ  نامسآ !

نیبب ار  نامیا  حور  رس  ات  ياپ  زا  وش  حور 

دنبب تماق  نک  میظعت  وگب  تماقدق  رکذ 

نیبب ار  نآرق  وزج  یس  نک  هراپ  یس  ار  هنیس 

ریگب رب  رد  ناج  وچ  ار  رفعج  نب  یسوم  ۀناخ 

نیبب ار  ناسارخ  ناطلس  يابیز  تعلط 

هدش ادیپ  رجش  ار  دمحم  ياسوم  روط 

هدش ادیپ  رمق  صرق  زا  رتابیز  يرتخا 

تسا ملاع  عمج  عمش  نیا  تیب  لها  فوئر  نیا 

تسا میرم  حیسم  ياحیسم  هن ! احیسم  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5070 

http://www.ghaemiyeh.com


هتخومآ ادخ  دزن  ار  ملع  مامت  نیا 

تسا متاخ  لوسر  لآ  ملاع  انامه  نیا 

رتشیب یتسه  لذب  زا  دوج  ماگنه  وا  فطل 

تسا مک  وا  يانث  رد  دشاب  هچره  یتیگ  رمع 

تسادخ کلم  تعسو  شیاول  تحت  رد  هچرگ 

تسانشآ ییادگ  ره  اب  وا  مه  وا  اب  ادگ  مه 

تساضر شناج  دوب  یکاپ  رکیپ  شنیرفآ 

تساضر شنآرق  نید و  باطخ و  دیحوت و  هعیش 

يا هدرم  مسج  وچ  نامیا  دوب  وا  يالو  یب 

تساضر شنامیا  هک  دراد  یسک  ار  نامیا  حور 

فیعض روم  نوچ  لاماپ ، دوش  یم  اجنیا  نمشد 

تساضر شنامیلس  روشک  نیا  هک  وگ  ار  نمرها 

؟ كاب هچ  نمشد  زا  میراد  اضترم  يالو  ام 

؟ كاب هچ  نمشد  زا  میراد  اضر  روشک  نیا  رد  ات 

میتخورفا شا  هناورپ  رپ  اب  لوا  زا  ام 

میتخوس تدالو  زا  شیپ  شضراع  عمش  درگ 

مرح نیا  رود  میدوب  دوخ  دوب  زا  رت  شیپ 

میتخومآ اضر  يالوت  هدروخان  ریش 

میمگ شناسحا  يایرد  رد  میتسه و  يا  هرطق 

میمتشه ماما  راوز  میشاب  اجک  ره 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5071 

http://www.ghaemiyeh.com


ام ناج  مارحلا  تیب  وت  سدق  میرح  يا 

ام نامیپ  ام  دهع  تدالو  زا  شیپ  وت  رهم 

طارص مه  نازیم  هب  مه  یبقع  هب  مه  ایند  هب  مه 

ام نابیتشپ  تسوت  فطل  میتفگ  همه  اب 

نامسآ لها  دیشروخ  نیمز  رد  وت  دبنگ 

ام ناریا  ظفاح  تیاه  هتسدلگ  ۀیاس 

میتخومآ ارس  تلود  نیا  رد  ار  ییادگ  ام 

میتخود تداوجلا  باب  رب  هدید  تدالو  زا 

وسراچ زا  ناج  سنا و  تنحص  راچ  يادگ  يا 

تهگرد رب  نامسآ  زا  کلم  يو 
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ور هدروآ 

انشآ رای  لثم  یمیرک  اقآ و  هک  سب 

وگو تفگ  دراد  وت  اب  ینابز  یب  ریقف  ره 

ینک یم  ینابرهم  دوخ  رئاز  اب  نانچ  نآ 

وا زا  ریغ  يرادن  رئاز  رگد  دراد  نامگ  هک 

ینک یم  شمارتحا  دیآ  هک  رد  ره  زا  رئاز 

ینک یم  شمالس  لوا  مالس  هتفگان  وت  رب 

تساطخ مناوخ  ترگ  وهآ  نماض  ارهز ! نبای 

تسادخ قلخ  نماض  رشحم  زور  تهاگن  کی 

نیمظاک ارماس و  تنحص  هبعک ، وت  دقرم 

تسالبرک مه  فجن  مه  هنیدم  مه  وت  دهشم 

دای هب  مراد  نکش  تب  ماما  زا  ار  نخس  نیا 

تساضر ناسارخ  ناریا  روشک  تختیاپ 

اضر يراد  مرتحم  یمیرح  دهشم  رد  هچرگ 

اضر يراد  مرح  کی  ناریا  درف  ره  لد  رد 

تا هناخاقس  ماج  ماک  هنشت  نم ؟ متسیک 

تا هنامیپ  زا  نک  مزیربل  هظحل  کی  ما  یلاخ 

عمش وچ  نک  مبآ  هظحل  کی  دوخ  رکذلا  راد  هب  ای 

تا هناورپ  رپ  اب  نازوسب  زورفارب و  ای 

نم ماک  رد  وت  دوج  لذب و  ناسحا و  ۀمقل 
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تا هناش  يور  تسام  هانگ  نیگنس  هوک 

اضر ای  میامش  يوک  « مثیم » متسه هچره 

اضر ای  میانشآ  میانشآ  میانشآ 

----------

هدروآ رثا  یسیع  ضیف 

( تدالو ) هدروآ رثا  یسیع  ضیف 

هدروآ رجش  یسوم  روط 

هدروآ رهگ  تمصع  رحب 

هدروآ رب  دیحوت  لخن 

هدروآ رمق  نامیا  جرب 

هدروآ رمث  نآرق  لخن 

هدروآ رسپ  همجن  همجن 

هدروآ ردپ  ناهج  قلخ  رب 

نیب ار  اضر  نسح  ۀنیئآ 

نیب ار  ادخ  لامج  هدرپ  یب 

دراد رظن  هنیدم  يوس  لد 

دراد رتخا  ناج  فک  رب  هم 

رد رگد  دیشروخ 
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دراد رب 

دراد ربمغیپ  هنمآ  ای 

دراد ردیح  دسا  تنب  ای 

دراد رثوک  لسر  متخ  ای 

دراد رگد  دنزرف  ارهز 

دراد رسپ  هتسجخ  همجن  ای 

نیا تسا  فوئر  ماما  هک  هللااب 

نیا تسا  فوطع  میرک و  دولوم 

شیاپ فکز  یکاخ  مدآ 

شیایردز هرطق  کی  ملاع 

شیالوتز ناج  ار  ناملِغ 

شیالجت قرب  ار  اروح 

شیاشامت مرگرس  ردام 

شیالاب دق و  وحم  اباب 

شیابیز خر  رب  ددنخ  نیا 

شیارآ لد  يور  دسوب  نآ 

نیا تسا  نیقی  لها  رگنشور 

نیا تسا  نیسای  اهاط  دمحا 

وا نامرد  ار  ناگمه  درد 

وا ناناج  ار  ناهج  ود  ناج 
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وا ناشورخ  رحب  هرطق و  ام 

وا ناراب  هنشت و  يداو  لد 

وا نآرق  یمامت  حودمم 

وا ناسنا  کیالم و  دوجسم 

وا نامیا  يوزارت  نیهاش 

وا ناوضر  طارص و  نازیم و 

شناویا هب  رهم  هسوبلگ 

شناسارخ هب  درب  هدجس  هم 

دشخب افش  میرح ، درگ  زا 

دشخب اود  هانگ ، درد  رب 

دشخب اطعز  اطخ  هتسویپ 

دشخب ادخ  هچنآ  ره  قلخ  رب 

دشخب اضر  يالو  نمی  زا 

دشخب امس  نیمز و  لها  رب 

دشخب ادیپ  دشخب  ناهنپ 

دشخب یبقع  دشخب  ایند 

ناشطع ام  تیانع و  رحب  وا 

ناسحا وا  تداع  لئاس و  ام 

وت يادف  هب  ناهج  ناج  يا 

وت ياول  ریز  همه  ملاع 
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وت يالو  هب  نید  هدش  لماک 

وت يالب  ریت  قشاع  ناج 

وت يارس  نحص و  رئاز  لد 

لیصحت
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وت ياضر  هب  اضر 

وت ياضق  هب  ردق  میلست ،

وت يادگ  لاماپ  یهاش ،

یئاربک رشحم  عفاش  مه 

یئارحص يوهآ  نماض  مه 

وت نامرد  ار  ناگمه  درد 

وت ناناج  ار  ناهج  ود  ناج 

من تیاطع  شیپ  رد  ایرد 

مک تنوزف  لذب  زا  یتسه 

متاخ ات  مدآ  ترضح  زا 

مد تحدمز  دننز  هتسویپ 

( مثیم  ) دهدب نابز  تسد و  رگ 

مدکی دهدن  ار  وت  تسد ، زا 

دراد اضر  يالو  هک  سک  نآ 

دراد ازج  زور  فوخ ز  یک 

----------

تباتفآ صرق  داب  كرابم  هدعقیذ ! هام 

( تدالو ) تباتفآ صرق  داب  كرابم  هدعقیذ ! هام 

تبالگ دراب  یم  رون  باحس  زا  ناراب  وچمه 

هراتس تناماد  هب  دزیر  نامسآ  زا  باسح  یب 
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تباجح زا  ارهز  دیشروخ  نورب  دیآ  باجح  یب 

یشخب رون  ار  لد  روط  تغورف  زا  ات  نک  هولج 

تبان ِّرُد  مزیر  قوش  کشرس  زا  ات  نز  هدنخ 

تیالو ياسوم  روط  لخنز  ات  يراد  تسود 

تباسح یب  نماد  هب  دزیر  اضر  حدم  هویم ي 

يدرگب ارهز  فسوی  يور  روُد  يراد  تسود 

تبآ عمش  نوچ  دنک  نازوس ، هناورپ  نوچ  هک  ای 

یتفرگ رگید  يا  هولج  قداص  حبص  عولط  رد 

یتفرگ رب  رد  ار  همجن  زورف  لد  باتفآ 

كرابم رهوگ  فدص  ار  تمصع  يایرد  يا  همجن 

كرابم رب  ربمیپ ، ناتسلگ  زبس  رس  لخن 

اراوگ تکاپ  هدید ي  رب  اضر  يور  ندید 

كرابم رفعج  یسوم  رب  وت  دازون  مدقم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ِملاع  لامج  هام  هولج ي 

لآ رب  متفه و  ماما  رب 
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كرابم ربمغیپ 

دراد دنزرف  نیرترب  نماد  هب  ردام  نیرتهب 

كرابم ردام  نیرتهب  نآ  رب  دنزرف  نیرترب 

یتسه ّلک  رد  ار  تیبلا  لها  ّطخ  ناوریپ 

كرابم رشحم  نماد  ات  اضر  دالیم  دیع 

شلالج دزن  رد  دنسوب  نیمز  اه  ینامسآ 

شلامج هام  رد  دندید  ار  موصعم  هدراچ 

شنیرفآ ماما  یلفط  زا  دولوم ، نیا  تسیک 

شنیرفآ مامت  رکذ  لزا  حبص  زا  شحدم 

قیالخ ّلک  نماض  هکلب  هن  وهآ  نماض 

شنیرفآ مامز  ّقح  رما  هب  شمزع  فک  رد 

تمایق ات  شیاول  لّظ  رد  هدنیاپ  نانچمه 

شنیرفآ ماظن  مه  شنیرفآ  ماوق  مه 

شلاصخ رب  لامک و  رب  لالج و  رب  لامج و  رب 

شنیرفآ مالس  مه  شنیرفآ  دورد  مه 

شناتسآ كاخز  دشوج  یم  نینوک  تجاح 

شنیرفآ ماب  جوا  رب  دوب  شمکح  مچرپ 

دمرس ّیح  كاپ  تاذ  تافص  ّلک  رهظم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ِملاع  یهلا  ملع  نزخم 

شنیگن وا  تسا و  رتشگنا  هقلح ي  ناریا  کلم 
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شنیمز قرف  رب  تسد  شنامسآ  مشچ  هب  اپ 

شناتسآ كاخز  دشوج  یم  نینوک  تجاح 

شنیتسآ زا  نورب  دیآ  یم  هتسویپ  ّقح  تسد 

شنادناخ تسد  هب  ادیپ  کلم  سوبلگ  شقن 

شنیرئاز مودق  شرف  دوب  نیعلا  روح  لاب 

شنامالاراد دوب  یمالسا  ناریا  روشک 

شنیمالا حور  نامالاراد  نیا  رد  هدروآ  تجاح 

شیاه هتسدلگ  هیاس ي  رد  یمد  دنیشنب  هک  ره 

شنیشنمه ددرگ  هبعک  باتفآ  رگ  بجع  ین 

دمآ هللاراث  رئاز  زا  نوزف  شراّوز  رجا 

دمآ هللاراز  نمک  ّقح  يوسز  شنأش  رد  هکلب 

يا
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نشور مشچ  ار  درخ  يا  تردق  تسد  ار  ادخ 

نت هراپ ي  ار  یبن  يا  لد  هویم ي  ار  یلع  يا 

رتسگ حدم  تیادخ  يا  وت  تحدم  اجک و  نم 

نملاوذ ّیح  ّیلو  يا  نم  تبحص  اجک و  وت 

وت یتسیک  وت  یتسیک  وت  یتسیک  وت  یتسیک 

نم متسیچ  نم  متسیچ  نم  متسیچ  نم  متسیچ 

هبعک رهم  تیوک  كاخ  مزمز  کشر  تیوج  بآ 

نمیا روط  تنحص  باب  ّکبر ، َهجو  تیور  هام 

عّرضت مشچ  ام  مشچ  یهلا  تسد  وت  تسد 

نماد هب  يراج  ام  گشا  یتسه  هب  يراس  وت  ضیف 

تماما سمش  یتسیک  وت  یگ  هریت  اپارس  نم 

تمارک ربا  همه  وت  هدنام  هنشت  ریوک  نم 

دیابر لد  نودرگ  رهم  زا  وت  نیّرز  دبنگ 

دیاس شرع  نیبج  رباپ  وت  هاگرد  مداخ 

ددنبب تماّدخ  هب  خزود  هر  خزود  کلام 

دیاشگ تراّوز  هب  ّتنج  ِرد  ّتنج  نزاخ 

ناسارخ بلق  رد  تسوت  رازم  هبعک  هبعک ي 

دیآ تیوک  فاوط  رد  شنکر  راچ  اب  دزس  یم 

دشخب رون  نامهم  بلق  رب  تا  هناخنامهم  عمش 

دیادز لد  زا  هانگ  گنز  تا  هناخ  اّقس  بآ 
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دزیخ عمج  زا  یکی  دیاب  ار  موصعم  هدراچ 

دیامن ار  تلالج  ات  دیوگب  ار  تماقم  ات 

دیوشب خر  تنحص  ضوح  رد  رگا  یگنز  بجع  ین 

دیوگب نیسحت  وا  نسح  رب  دیآ و  ناعنک  هام 

الوم تسا  ناج  ام  ناریا  رکیپ  رد  وت  ربق 

الوم تسا  ناریا  تیبلا  لها  قاّشع  هبعک ي 

وت رئاز  اهنت  تسین  وت  رئاز  ارهز ! نبای 

رئاز
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الوم تسا  ناماما  ّلک  ربمغیپ و 

ار ادخ  قلخ  همه  ددرگ  نابزیم  رگ  بجع  ین 

الوم تسا  نامهم  وت  ناسارخ  رد  بش  کی  هک  ره 

نیّرز ناویا  هّبق و  قاور و  نحص و  نینچ  اب 

الوم تسا  ناهنپ  ردق  ماش  دننام  وت  ردق 

دهاز ِّینازرا  روح  روصق و  ناوضر و  غاب 

الوم تسا  ناسارخ  نم  تشهب  وت  دوجو  اب 

مشاب وت  راّوز  وزج  ات  متسین  قیال  هک  نم 

مشاب وت  راوید  تشپ  رد  یلئاس  ات  نک  فطل 

مراد تسود  ار  امش  مناد  متسیک  منادن  نم 

مراد تسود  ار  یفطصم  نادناخ  متسه  هک  ره 

هنیدم يوس  دنز  رپ  رتوبک  نوچ  محور  غرم 

مراد تسود  ار  البرک  مه  فجن  مه  ناسارخ  مه 

تیالو هاش  هدنب ي  مشاب  هک  منآ  زا  رتمک 

مراد تسود  ار  الو  لها  ما  هدولآ  دوخ  هچ  رگ 

متیبلها ناتسود  ناتسود  زا  یتسود 

مراد تسود  ار  یضترم  نایعیش  متسه ، هک  ره 

دوخ اب  هچ  يدروآ  دنسرپ  مرکنم  ریکن و  رگ 

مراد تسود  ار  اضر  میوگ  ود  ره  باوج  رد 

يزیزع وت  نوچ  مثیم »  » مشاب هک  ات  نم  متسیک 
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يزیرب ار  میوربآ  ادابم  مدرک  ییتوعد 

----------

دش ادیپ  اضر  يور  اضر ، لها  يا  هدژم 

( تدالو ) دش ادیپ  اضر  يور  اضر ، لها  يا  هدژم 

دش ادیپ  اضف  هب  یهلا  نسح  ةولج 

دیرآ تیالو  رازلگ  هب  يور  افعض !

دش ادیپ  افعّضلا  نیعم  يور  لگ  هک 

تفکش هاگ  رحس  ناماد  هب  همجن  ۀچنغ 

دش ادیپ  ابص  داب  سفن  رد  لگ  يوب 

تسادخ نسح  ۀنیآ  وا  تعلط  يولع 
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دش ادیپ  ادخ  نسح  ۀنیآ  همه  رب 

دیدن روط  رد  هک  هدیدان  تعلط  نآ  یسوم 

دش ادیپ  ام  یسوم  مرح  رد  مدحبص 

دیرگن ار  ناهن  رارسا  نطاب  ةولج 

دش ادیپ  امن  بیغ  ۀنیآ  ادخ  هب 

دمآ ملاع  ود  ناناج  هک  دیناشف  ناج 

دش ادیپ  اود  هتفگان  هک  دیرآ  درد 

دناد یم  ادخ  دیناوخن  همجن  ار  همجن 

دش ادیپ  یحض  سمش  وا  زک  تسا  يرهپس  نیا 

دیشوماخ ارچ  دیرآ  رب  تسد  اعد  هب 

دش ادیپ  اعد  بابرا  تجاح  ۀلبق 

زاونب یبیرغ  گنهآ  نز  گنچ  رب  گنچ 

دش ادیپ  ابرغلا  بیرغ  هک  یتسشن  هچ 

دمآ یسوم  ۀناخ  مرح  هب  ناج  ۀبعک 

دش ادیپ  افص  رون  لد ، ةورم  رد  هک  ای 

دیآ یم  یلع  دیناوخب  حتف  ةروس 

دش ادیپ  اضر  دیرایب  ربص  تیآ 

دیآ یم  ردق  يالوم  هک  يوگ  اضق  اب 

دش ادیپ  اضق  ناطلس  هک  يوگ ، ردق  اب 

دیرآ راثیا  یپ  زا  ناج  همه  ناریا  لها 
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دش ادیپ  امش  يالوم  تمعن و  یلو  هک 

شهگن کی  زک  هدمآ  يرظن  یئایمیک 

دش ادیپ  الط  گنس ، هیس  نورد  زا 

دز رس  كرابم  هچ  تیالو  جرب  رتخا 

دش ادیپ  اجب  هچ  تیالو  كالفا  هام 

دوب دیاب  اجر  فوخ و  رد  هک  دنتفگ  هچ  رگ 

دش ادیپ  اجر  دینارب  شیوخ  زا  فوخ 

شمرک باب  هب  هک  یمیرک  هار  زا  دمآ 

دش ادیپ  ادگ  ياه  مدق  هب  یهاش  جات 

نکفا ایرد  هب  هّصغ  ورب  هتسخ  مغز  يا 

هدقع ایب  هتسب  هرگ  يا 
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دش ادیپ  اشگ 

دنازوس ار  بضغ  قاروا  دز و  تمحر  قرب 

دش ادیپ  اطخ  وحم  یپ  وفع  ملق 

دیدرگ ینایژ  ریش  شهگن  زا  ریش  شقن 

دش ادیپ  اصع  یسوم و  زجعم  اصع  یب 

طارص هن  نازیم  هب  هن  خزرب  هب  هن  رشحم  هب  هن 

دش ادیپ  اج  همه  شرون  هک  تسیغارچ  نیا 

دییور هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  يوزرآ  ۀلال 

دش ادیپدش  ادیپ  الو  لها  ةدشمگ  رهوگ 

تفرگن یئادگ  تسد  شرد  هب  مثیم )  ) وچ ات 

دش ادیپ  اه  هچ  هناخ  نیا  رد  تسنادن  سک 

----------

كرابم داب  ترحس  غارچ  هدعقیذ  هم 

( تدالو  ) كرابم داب  ترحس  غارچ  هدعقیذ  هم 

كرابم داب  ترفظ  حبص  هب  سمش  هولج 

كرابم داب  ترمق  صرق  هب  همجن  هدنخ 

كرابم داب  ترصب  غورف  رادید  همجن 

كرابم داب  ترهگ  تیالو  رحب  فدص 

كرابم داب  ترسپ  هناگی  دالیم  دیع 

تیادفب مرابت  دنزرف و  ردام و  ردپ و 
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تیادخ هداد  ادخ  يور  هنیئآ  ادخ  هب 

شیوکن مان  یلع  تسالوم  همه  رب  رسپ  نیا 

شیوم هقلح  ره  هب  هداتفا  هلسلس  دص  لد 

شیور لگ  رد  دوب  دنوادخ  رادید  ضیف 

شیوک رس  رابغ  تساحیسم  درد  يوراد 

شیوج بل  دیور  هک  تسا  یلخن  هخاش ز  کی  هردس 

شیوسب هدید  اشگب  نیب  ادخ  مشچ  اب  همجن 

يراد هنیآ  ادخ  ریش  لسر و  متخ  وت ز 

يراد هنمآ  يوربآ  دسا  تنب  فرش 

نیا تسا  رهگ  نیا ، تسا  رهگ  ار  الو  رحب  فدص 

نیا تسا  رمث  نیا ، تسا  رمث  ار  لد  ّتنج  یبوط 

ملق

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5089 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسا  رثا  نیا ، تسا  رثا  ار  ادخ  عنص 

نیا تسا  رمق  نیا ، تسا  رمق  ار  نید  شناد و  قفا 

نیا تسا  رسپ  نیا ، تسا  رسپ  ار  درخ  ریپ  ردپ 

نیا تسا  ردپ  نیا ، تسا  ردپ  اّوح  مدآ و  رب  هکلب 

شیاطع نوهرم  همه  تیانع ، نونمم  همه 

شیاضر دنناوخ  همه  شماما ، دنناد  همه 

شلامک غاب  لگ  ملع  یبن  لآ  ملاع 

شلالج توهبم  هرسکی  رشب  نج و  کلم و 

شلاصخ قلخ و  يولع  شلالج ، ردق و  يوبن 

شلاثم هن  ریظن و  هن  یلاعت  دنوادخ  نوچ 

شلامج توهبم  هدش  رفعج  یسوم  شردپ 

شلاصو نامادب  تسد  هدز  هدعقیذ  هم 

شثیدح هتشگ  الو  لها  نخس  بان  رد 

شثیدح هتشگ  الط  ریجنزب  فورعم  هکلب 

دریگن مارآ  لد  لها  لد  شّالوت  یب 

دریگن ماو  شخر  رهم  زا  رگ  تسا  روک  رهم 

دریگن ماب  نیا  رد  رب  زج  هب  هناخ  ناج  غرم 

دریگن ماج  وا  فک  زا  رگا  تسا  هنشت  رضخ 

دریگن ماک  اضر  يّالوت  ماج  زا  هک  ره 

دریگن مالسا  هرهب ز  یگدنب و  زا  فرش 
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لماک دش  شیالوب  تیالو  هک  شکنآ  تسوا 

لماک هدش  شیاطع  فطل و  ادخ  قلخ  همه  هب 

دیآ رمقلا  قش  زجعم  اضر  تشگنا  رس  ز 

دیآ روراب  شهگن  ضیف  کشخ ز  رجش 

دیآرب هلال  دص  ود  هلعش  زا  دنک  تراشا  رگ 

دیآ رت  کشم  هیس  كاخ  الط ، گنس  رُد ، گیر 

دیآ رجح  تخس  لد  زا  نورب  هدنخ  اب  هچنغ 

دیآ رمث  شدوجو  ضیف  زا  ار  نامیا  لخن 

هدرم
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وا مرح  رابغ  ضیف  دنک  هدنز  ار 

وا مرک  فطل و  نماد  لد و  هدولآ  نم 

هدنز وت  يّالوت  هب  میرم  یسیع  لد  يا 

هدنب وت  روط  رد  هدش  نارمع  یسوم  دص  ود  يا 

هدنخ وت  يور  لگ  دای  اب  هدز  فسوی  هک  يا 

هدنکف هیاس  امرس  رب  تمرک  ربا  هک  يا 

هدنک وت  دیحوت  هشیت  زا  دش  رفک  هشیر 

هدنرد ریش  وت  ذفان  هگن  زا  ریش  شقن 

تمارک فطل و  زا  يوش  نماض  وت  هک  ار  ییوهآ 

تمایق هب  یقلخ  نماض  دوش ، هک  رگ  بجع  هن 

دیور وت  هاگمدق  گنس  زا  هلال و  دوش  لد 

دیوپ وت  ناسارخ  هب  انیس  نماد  زا  یسوم 

دیوب وت  ناتسب  لگ  مراهچ  خرچ  زا  یسیع 

دیوش وت  يوج  بل  هب  لد  اقب  بآ  زا  رضخ 

دیوگ وت  حدم  نابز  هدیدرگ  همه  موضع  وضع 

دیوج وت  يور  ما  هدشمگ  لد  نایرگ و  مشچ 

ییام لد  غارچ  وت  یئابرغلا ، بیرغ  وت 

ییاضر وت  ییاضر  وت  ییافعضلا ، نیعم  وت 

دناوخ وت  حدم  نانج  رازلگ  هب  یحو  یطوط 

دناسر وت  يالو  ناماد  هب  تسد  نامسآ 
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دناشف کشم  تمرح  رد  ابص  داب  سفن 

دناوتن نتفگ  وت  فصو  ادخ  ریغ  سکچیه 

دنام وت  يوک  رس  هک  ره  ادگ  وچ  ار  یتعاس 

دناتسن یهاش  رسفا  یسک  تسد  زا  زگره 

مشاب وت  رازلگ  لگ  اب  دوش  هچ  مراوخ  هک  نم 

مشاب وت  راّوز  مداخ  اب  وت  رابرد  گس 

تیازف حور  تسفن  اب  دوش  هدنز  ناج  هک  وت 

لاب زا  هک  وت 
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تیالط ناویا  هدش  رپ  کلم 

تیارس نحص و  هدش  هبعک  مرح  کشر  هک  وت 

تیادگ جاتحم  لئاس و  ناهش ، دنتشگ  هک  وت 

تیاطع نوهرم  هدش  نابایب  يوهآ  هک  وت 

تیانث حدم و  دنک  تسود  مه  نمشد و  مه  هک  وت 

ییامن هجنر  یمرک  زا  یمدق  رگ  دوش  هچ 

ییآ نم  تاقالمب  یتفگ  هک  دوعوم  هس  نآ 

دیآ لعتشم  ام  هنیس  رد  وت  قشع  شتآ 

دیآ لمعلاریخ  هّفک  ازج  زور  وت  رهم 

دیآ لَمَج  تمیرح  هب  عّرضت  هب  رگ  بجع  هن 

دیآ لبج  زا  دنز  هسوب  ار  وت  كاخ  ات  گنس 

دیآ لجا  تربق ، هب  هسوب  منز  هک  مد  نامه  رگ 

دیآ لسع  زا  مرتبوبحم  رت و  نیریش  گرم 

مریگب وت  ربق  هسوب ز  یکی  هک  ات  یمرک ،

مریمب هظحل  نامه  هک  مریگب  هسوب  نانچنآ 

ربمیپ هدناوخ  نت  هراپ  ار  وت  زاغآ  زک  يا 

رواد ترضح  مَِعن  ِلّجا  وت  يالو  يا 

روانش داجیا  ملاع  تمرک  رحب  هب  يا 

رترب رتهب و  همه  تنارسپ ز  ناردپ و 

رّسیم هک  ات  تمرح  فاوط  ضیف  شدوش 
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رتوبک وچمه  دنز  لاب  کلف  هب  یسیع  حور 

« مثیم  » لِگ هتشرس  وت  رهم  هب  زاغآ  زور 

« مثیم  » لد رد  دوب  وت  ياج  بل و  رب  وت  فصو 

----------

يدروآ ماقم  دیشروخ  وچ  هدعقیذ ! هم 

( تدالو ) يدروآ ماقم  دیشروخ  وچ  هدعقیذ ! هم 

يدروآ مامت  هام  مهدزای ، بش  هک 

« یبش هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ  »

يدروآ ماما  شیوخ ، اب  يدیشخرد و  هک 

رون هم  يا  وت  هب  داب  قح  تمحر  ابحرم !
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يدروآ ماع  تمحر  ناگمه  يارب  هک 

يدروآ یلزا  يادخ  نسح  رهظم 

يدروآ یلع  هک  تیادف  هب  ملاع  ناج 

****

تساضر رادید  بش  بشما  هک  ياشگب  هدید 

تساضر راونا  رد  قرغ  ادخ  کلم  تعسو 

تشهب نابایخ  هتشگ  ناهج  هنحص  رد  هنحص 

تساضر رازاب  هرسکی  نیمز  هحفص  رد  هحفص 

يوضر نحص  هدش  الوت  لها  ۀنیس 

تساضر راوز  هلفاق  رد  هلفاق  یسب  لد 

بشما دروآ  رجش  دمحم  ياسوم  روط 

بشما دروآ  رمق  دمحم  لآ  رب  همجن 

****

تسا ردپ  قیالخ  لک  رب  هک  تسیک  رسپ  نیا 

تسا رشبلاریخ  ۀنییآ  همه  رس  ات  ياپ 

دناد یم  ادخ  تسا  سومش  سمش  رسپ  نیا 

تسا رت  بوخ  ناهج  نابوخ  همه  زا  رسپ  نیا 

رهگ راچ  می  تسا و  رون  می  ُهن  رهوگ 

تسا رگداد  دحا  تاذ  تجح  نیمتشه 

تاولص شلاخ  طخ و  نسح و  تماق و  دق و  هب 
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تاولص شلامج  هب  لامک و  هب  لالج و  هب 

****

تسادیپ شلالج  هب  یهلا  تاذ  ةولج 

تسادیپ شلامج  تآرم  هب  تسا  نسح  هچره 

ادخ رارسا  نزخم  یبن  لآ  ملاع 

تسادیپ شلامک  هب  تیلزا  لامک  هک 

دنراد ناماما  ارهز و  ربمغیپ و  هچره 

تسادیپ شلاصخ  قلخ و  ۀنیآ  رد  همه 

دزیخ یسوم  زجعم  شفک  هظحل ز  هظحل 

دزیر احیسم  حور  وا  مد  زک  بجع  هن 

****

ددرگ وا  مرح  رود  هب  دیشروخ  هام و 

ددرگ ور  شمرک  تسد  هک  زور  نآ  شوخ  يا 

تسوا فک  رد  ناهج  ود  مامز  هک  يدوجو  اب 

نیا
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ددرگ وهآ  نماض  رگا  تسین  بجع 

تشون تفگ و  ناوتن  ار  شتبقنم  دبا  ات 

ددرگ وگانث  زین  کلم  هحفص ، کلف  وگ 

قیفش تسا  قیفش  تسا  قیفش  هک  يرایرهش 

قیفر تسا  قیفر  شیوخ ، رد  نایادگ  اب 

****

شمرح لظ  هب  هدنهانپ  تسام  روشک 

شمرک رحب  باریس ز  همه  شنیرفآ 

دومیپ ناسارخ  هب  دیابن  هار  وضو  یب 

شمدق رابغ  كاخ ، نیا  رب  تسا  هتسشن  هک 

نکور شداوج  باب  رب  يراد  را  تجاح 

شمسق شداوج  باب  رب  هدب  شداوج  هب 

لئان ددرگ  همه  رب  شا  هعساو  تمحر 

لئاس ددرگنزاب  شرد  یلاخ ز  تسد 

****

دوش ریفکت  همه  نید  اضر ، يالوت  یب 

دوش ریگناهج  هظحلره  هک  تسوا  مرک 

بجع هن  دش  رگا  شتامارک  نوهرم  تسود 

دوش ریس  شمرک  فطل و  ةرفس  زا  نمشد 

خزود رارش  درآرب ز  هلال  شسفن 
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دوش ریش  وا  ذفان  هگن  زا  ریش  شقن 

شدالوف ةرجنپ  يوس  هب  دیآ  هکره 

شداب كرابم  هب  دباتش  شرع  زا  کلم 

تمرح رود  هب  هللا  مرح  فاوط  يا 

تمرک تسد  هب  زاب  مرک  بابرا  مشچ 

دناد یم  ادخ  دوج - مرک و  يراد  هک  سب 

تمک تسه  ادگ ، وت  رب  رگا  دندرگ  قلخ 

یشخب شناهج  ود  نآ  کی  هک  تسین  بجع  نیا 

تمسق ارهز  هب  هکره  ناهج  ناج  يا  دهد 

الوم مناوتن  يرود  وت  اما ز  مدب 

الوم منارم  شیوخ  زا  مسق  تداوج  هب 

****

دناوت ناویا  بش  زور و  مداخ  نایشرع 

دناوت ناسارخ  كاخ  زا  يا  هضبق  نایکاخ 

قیتع نحص  شک  بوراج  همه  نادنلبرس 
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دناوت ناماد  هب  تسد  ناهج  ناریگتسد 

امش ناسحا  ةرفس  نیمز  تسا و  نامسآ 

دناوت نامهم  همه  درادن  کیدزن  رود و 

اضر تسوت  مرک  نیهر  شرعلا  کلم 

اضر تسوت  مرح  یهلا  کلم  تعسو 

مرازلگ نیا  لگ  بآ و  زا  مراخ  رگا  نم 

مراد لگ  یگیاسمه  قح  متسه  هچره 

دراد ار  امش  ناتسلگ  يوب  مسفن 

مراشرس امش  اما ز  متسین  امش  زا 

نت زا  ار  مرس  دنریگب  راب  دصود  وگ 

مرادرب ناتنماد  زا  رگا  تسد  مرفاک 

الوم متسد  رس  رب  مهنگ  راب  هدنام 

الوم متسه  هدوب و  امش  يوک  مثیم » »

----------

يدروآ رهوگ  دیحوت ! می 

لوا دنب 

( تدالو  ) يدروآ رهوگ  دیحوت ! می 

يدروآ ربون  رون ! رجش 

نشور ام  مشچ  هدعقیذ ! هم 

يدروآ رتهب  دیشروخ  هک ز 
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اضر ماما  ردام  يا  همجن 

يدروآ ربمیپ  ای  یلع  وت 

ناردپ همه  زا  رتهب  يرسپ 

يدروآ رفعج  نب  یسوم  رهب 

دسا تنب  وچ  ار  هللا  مرح 

يدروآ ربکا  هللااهجح 

راذگب یلع  دوخ  دنزرف  مان 

يدروآ ردیح  دننیبب  ات 

بشما ار  كاپ  حور  هدراچ 

يدروآ رکیپ  كاپ  یکی  رد 

تسارهز شردام  لثم  رسپ  نیا 

تسادخ لوسر  رکیپ  ةراپ 

مود دنب 

شناج وا  تسا و  نت  شنیرفآ 

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

شخر هام  هب  کلم  روح و  مشچ 

شناماد هب  رشب  نج و  تسد 

رفعج ِیسوم  هسوب  دنز  یم 

شنآرق وچمه  ياپارس  رب 
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نیا تسا  رون  رحب  تفه  رهوگ 

شناطلغ ّرد  راچ  دَوب  هک 

بدا ضرع  رحب  هک  یسومروپ 

شنارمع روپ  روط ، زا  دیآ 

وا ۀنیدم  دَوب  یتسه  کلم 

شناسارخ دَوب  ناکما  بلق 

هوک لد  زا  مالس  ضرع  یپ 

شناویا يوس  هب  دیآ  گنس 

هاگنابرق رتش ز  دزیرگ  یم 

هانپ رازم  نیا  رب  درآ  هک  ات 

موس دنب 

دیآ دوع  رطع و  ناحیر  يوب 

دمآ دوجو  رد  دیحوت  حور 

لییاربج نحل  هب  ار  ناج  شوگ 

دمآ دورس  نیا  قلخ  همهرب 

تفای مّسجت  ادخ  لامج  هک 

دمآ دوهش  توسکرد  بیغ 

اضر لامج  هم  عولط  اب 

دمآ دوب  دوبن و  ادیپ  هچره 

همجن نماد  هب  دمحا  هام 
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دمآ دورف  ادخ  لامج  اب 

درک نیسحت  شیوخ  هب  قلاخ  تاذ 

دمآ دوجسرد  هظحل  نآ  تقلخ 

تسوهآ نماض  دالیم  دیع 

دمآ دورد  ادخ  زا  يو  هب  هک 

يدروآ دمحا  همجن  ابحرم 

يدروآ دّمحم  مه  یلع  مه 

مراهچ دنب 

تاولص شرظنم  هام و  نینچ  هب 

تاولص شرونم  لامج  هب 

ار یکاپ  ناج  هدروآ  همجن 

تاولص شرهطم  مسج  هب  هک 

شردپ رب  مالس  قلاخ  مه ز 

تاولص شردام  هب  تقلخز  مه 

دورد داوج  شا  هناحیر  هب  مه 

تاولص شرهاوخ  هموصعم  هب  مه 

داب شمالس  ناربمغیپ  مه ز 
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تاولص شربمیپ  لآ  مه ز 

تسوا شّرُد  هک  می  تفه  نآ  هب  مه 

تاولص شرهوگراچ  نآ  هب  مه 

شیوگانث نسح  نیسح و  مه 

تاولص شردیح  ارهز و  مه ز 

هدنام وا  فصو  حرش و  رد  لقع 

هدناوخ شنت  هراپ  یفطصم 

مجنپ دنب 

تساضر ماما  ادتبا  ةولج 

تساضر ماما  ادخ  بیغ  نسح 

لماک قح  دزن  هب  شنید  هتشگ 

تساضر ماما  ادتقم  ار  هک  ره 

ادخ کلم  هب  شا  يدنوادخ  مه 

تساضر ماما  ادگ  قیفر  مه 

دنز راب  هس  ازج  زور  هکنآ 

تساضر ماما  ادص  ار  شرئاز 

شیوخ ینابرهم  ینآ ز  هکنآ 

تساضر ماما  ادج  ام  زا  تسین 

نامیپ دوخ  نیرئاز  اب  هکنآ 

تساضر ماما  ادتبا  زا  هتسب 
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ار نید  ۀنیفس  یسوم  دعب 

تساضر ماما  ادخان  ادخ  هب 

شنیا زج  هدیقع  دشاب  هک  ره 

شنید دبا  ات  تسا  ضحم  رفک 

مشش دنب 

تمرح رتوبک  کیالم  يا 

تمرک مدنگ  هب  مدآ  مشچ 

تسادخ کلم  هک  ، طقف ناسارخ  هن 

تملع ۀیاس  ریز  یملاع 

يا همطاف  لآ  ياحیسم  وت 

تمد ضیف  دمد ز  احیسم  هک 

دیدرگ ایربک  سدق  مرح 

تمدق ات  دیسر  ناسارخ  هب 

دیمون ینک  یمن  ار  تلتاق 

تمسق دهد  رگا  تداوج  هب 

تسا نیا  ما  یناگدنز  ۀمه 

تمرح ۀشوگ  هب  ناج  مهد  هک 
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ناسنا مه  وت ، رئاز  کلم  مه 

تمجع مه  دنلئاس ، برع  مه 

ور درآ  وت  رب  راب  کی  هک  ره 

وا ترایز  ینک  تبون  هس  وت 

متفه دنب 

ینانم يادخ  یلو  وت 

یناطلس دوجو  لک  هب  وت 

میلک قطن  هب  ادخ  مالک  وت 

ینامرد حیسم  درد  هب  وت 

یتسا نابرهم  اقآ و  هک  سب 

ینابایب يوهآ  نماض 

ایرد وت  میا و  هرطق  همه  ام 

یناراب وت  هنشت و  همه  ام 

یبن مشچ  غارچ و  يا  ادخ  هب 

یناریا غارچ  مشچ و  وت  هک 

تسا ناسارخ  کی  وترب  یلد  ره 

یناسارخ لد  رد  دوخ  هچرگ 

ار وت  سوط  بیرغ  دنادن  سک 

ینابیرغ نماض  دوخ  وت  هک 

مدروآ هانپ  تیوک  هب  نم 
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مدروآ هانگ  لگ ، ضوع 

متشه دنب 

متسه مدوب و  هچ  ره  يدیس 

متسب لد  تسد  وت  حیرض  هب 

هدروخ نیمز  نم  یفوئر و  وت 

متسپ همه  نم  يدنلب و  وت 

ملیوحت دیا  هتفرگب  هک  سب 

متسه امش  زا  هک  مدرک  رکف 

منکن هنگ  رگد  متسب  دهع 

متسکشب شیوخ  دهع  مه  زاب 

ینزب در  تسد  هکنآ  ضوع 

متسد مرک  زا  یتفرگب  زاب 

دیداد ما  هزاجا  لوا  زور 

متسویپ هداوناخ  امش  رب 

ممهف یمن  مدزوس  را  شتآ 

متسمرس وت  رثوک  زا  هک  سب 

يراذگن
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مران رد  دنرب 

مراد اضر  ما  هتفگ  همه  هب 

مهن دنب 

وت رئاز  ياپ  كاخ  مرس  يا 

وت رئاز  يالب  مناج  هب  يو 

تا يدهشم  ناگیاسمه  لد 

وت رئاز  يارسرئاز  هتشگ 

نالد هتسخ  ياعد  سامتلا 

وت رئاز  ياعد  ياوه  رد 

تجاح اهرازه  يدوب  شاک 

وت رئاز  ياپ  هب  مزیرب  ات 

سوط ةداج  رانک  منیشنب 

وت رئاز  يادگ  مدرگ  هکلب 

یفطل مزجاع ، وت  يانث  زا 

وت رئاز  يانث  میوگب  هک 

دشاب جح  رازه  زا  رتشیب 

وت رئاز  يازج  رشحم ، زور 

نیسح مامت  يا  تسوت  رئاز 

نیسح ماما  رئاز  زا  رترب 

مهد دنب 
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روط همه  وت  نحص  انیس و  سوط 

رود هر  زا  تفاوط  درآ  هبعک 

« لوبقم مُهّجح   » وت نیرئاز 

« روکشم مهیعس   » وت ناورهر 

نافوط ناهج  کی  جومرد  هتشگ 

رون ۀنیفس  وت  سدق  مرح 

وت تقافر  هدولآ و  نم 

؟ روج دیآ  هنوگچ  تقافر  نیا 

ارم هنوگچ  متریح  رد  همه 

؟ روضح هب  تتفأر  يدیبلط ز 

فوئر ماما  وت  راکهنگ و  نم 

روم اپارس  نم  نامیلس و  وت 

تفأر نآ  نوزف و  هانگ  نیا 

روک تلامج  زا  متشگ  یم  شاک 

داد ور  نم  هب  تتفأر  منک  هچ 

داب تیادف  مردام  ردپ و 

مهدزای دنب 

دنهد راب  رازه  مباذع  رگ 

زا رود  هک  هب 
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دنهد رارق  مأوت 

ترابرد نامداخ  دوش  هچ 

؟ دنهد راب  فطل  مه ز  ارم  رگ 

نم ۀنشت  نابل  رب  دوش  هچ 

؟ دنهد رازم  نیز  هسوب  کی  ضیف 

وت دقرم  رود  هک  مراد  تسود 

دنهد راشف  ارم  تنیرئاز 

کلم لیخ  دینش  مناج  شوگ 

دنهد راعش  نیا  وت  میرح  رد 

يدازآ تارب  اجنیا  رد  هک 

دنهد راکهانگ  ره  رب  هیده 

راذگب مرح  نیا  رب  ار  تتروص 

دنهد ران  رعق  تتاجن ز  ات 

اجنیا هانگ  دوب  ّتنج  فرح 

اجنیا هاوخم  اضر  زج  اضر  زا 

مهدزاود دنب 

مدروآ هانپ  مهانپ ، یب 

مدروآ هآ  کشا و  هلان و 

میوم ِيدیفس  دوجو  اب 

مدروآ هایس  يور  وت  رب 
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دوخ اب  متشادن  یهاک  رپ 

مدروآ هانگ  هوک  لاح ،

مراکهنگ نم  هک  هچ  یسک  هب 

مدروآ هانپ  مماما  هب 

مراد دوخ  تشپ  هب  نایصع  راب 

مدروآ هاگراب  نیا  رب  ور 

اضر ماما  ای  وت  زا  ملجخ 

مدروآ هام  رهب  یگریت 

الوم متروص  هب  نک  یهگن 

مدروآ هار  نایصع ز  درگ 

متسد یهت  هدولآ و  راخ و 

متسه امش  مثیم »  » ما هک  ره 

----------

حدم

تسا رت  بوخ  نانج  رطع  زا  وت  راوز  كاخ 

( حدم  ) تسا رت  بوخ  نانج  رطع  زا  وت  راوز  كاخ 

تسا رظن  لها  همرس  تشک  بوراج  درگ 

خلسم زا  رتش  هوک و  هلسلس  زا  گنس 

زا کلم 
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تسا رپسهر  تمرح  يوس  هب  شرع 

تشهب نابرد  هب  زان  دنک  وت  رادشفک 

تسا رس  شرع ، زا  وت  نحص  کلم و  زا  تمداخ 

تسا جح  نارازه  هب ز  تمرح  فاوط  کی 

تسا ربتعم  شدنس  نتم و  هک  تسا  یثیدح  نیا 

تسادخ تایانع  لظ  تمرح  باتفآ 

تسا رگداد  دحا  تاذ  رئاز  ترئاز 

دریگ ار  اج  همه  یهایس  هک  رشحم  زور 

تسا رت  هدنزورف  رهم ، زا  وت  راوز  يور 

توکلم کلم و  تعسو  تمرک ، فطل و  فرظ 

تسا ردق  اضق و  وت  يوک  ِربنامرف  دبع 

دنک جاجح  هب  زان  درب ، هبعک  رب  رخف 

تسا رد  تشپ  ترد  ییادگ  لغش  ار  هک  ره 

تسین هک  تسین  يربخ  مدید  متشگ و  اج  همه 

تسا ربخ  نرازه  ماگ ، ره  هب  وت  يوک  رس 

جورع هدرک  ادخ  هب  ات  ادخ  میوگ ز  شاف 

تسا رفس  مه  امش  يوک  هلفاق  اب  هک  ره 

بورغ حبص و  ره  وت  نیرز  دبنگ  يور  رب 

تسا رمق  سمش و  هسوب  رثا  هطقن  هطقن 

دوخ وت  ناسارخ  دنگوس  وت  ناسارخ  هب 
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تسا رگد  يالب  برک و  فجن و  نیمظاک و 

تسوت تبرت  نآ  رهوگ  فدص و  ناریا  کلم 

تسا ربماغیپ  هعضب  ِمرح  هعیش  بلق 

دنتفگ ناویح  همشچ  ار  وت  يوهآ  مشچ 

تسا رهگ  شناور  گیر  رُد ، وت  يارحص  گنس 

رون دشخب  نیمز  لها  رب  هک  دیشروخ  وچمه 
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تسا رگ  هولج  امس  لها  رظن  رد  وت  نحص 

سودرف نارازه  دندرگ  وت  مادخ  رود 

تسا رختفم  ترد  ییادگ  هب  ناوضر  وچ  دص 

لگ هخاش  کی  وت  نابحم  رهم  زا  تنج 

تسا ررش  کی  ترد  نامالغ  ضغب  زا  خزود 

مصخ زا  تمشچ  شدرگ  کی  هک  دندید  همه 

تسا رد  هدرپ  نایع ، تسا  هدرپ  هب  هک  يریش  شقن 

؟ ساره هچ  خزود  شتآ  زا  ماوت  يالو  اب 

تسا رپس  خزود  شتآ  رب  وت  يالوت  هک 

؟ بجع هچ  مخ  دوش  هصغ  زا  رگ  هوک ، تماق 

تسا رمک  هتسکش  خرچ ، وت ، مغ  راب  ریز 

دنتسناد یمن  دوب و  تبل  لعل  رب  هدنخ 

تسا رگج  نوخ  وت  توق  رصب ، کشا  وت  شون 

ددرگ ناوضر  هضور  شهگن  کی  زا  خزود 

تسا رت  هیرگ  زا  وت  دای  اب  هک  هعیش  ره  مشچ 

میتی وت  غاد  وت ز  داوج  تشگ  طقف  هن 

تسا رس  هب  یمیتی  كاخ  وت  مغ  رد  ار  هعیش 

ار يدهم  اسم  حبص و  ره  هب  وت  يازع  رد 

تسا رصب  کشا  لد و  نوخ  هلان و  ررش 

يدینش رود  هار  نوچ ز  ارم  مرگ  مالس 
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يدیبلط تترایز  رهب  يدومن و  مرک 

مرایب وت  رب  هدید  کشا  زا  لگ  هکنآ  يارب 

يدیرخ وت  ارم  مغ  یتسکش ، وت  ارم  لد 

يدرکن هاگن  يا  هظحل  ما  هیس  همان  هب 

يدیردن ارم  هدرپ  يدز و  ادص  ارم 
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نافوئر فوئر  يا  يداد  نم  هب  هار  هنوگچ 

يدیدن وت  ارم  هدنورپ  یهایس  رگم 

ییور هچ  هب  مروآ  يور  نم  وت  ناتسآ  رد 

يدیفس سای  وت  میور و  هیس  راخ  وچ  نم  هک 

يزاین وت  یتجاح  وت  مرایب -؟ هک  رب  زاین 

يدیما وت  وزرآ  وت  مدنبب - هک  رب  دیما 

مگنت لد  رد  دوب  هک  یناهن  ياهزار  هچ 

يدینش وت  ار  مامت  مدید  مدوب و  هتفگن 

مرود وت  هنگ ز  همه  نیا  درکن  هک  متریح  هب 

يدیربن مرک  زا  وت  مدیرب ، هچ  ره  وت  زا  نم 

ییاشگب تمثیم »  » راک زا  هرگ  دوش  یم  هچ 

يدیلک وت  طقف  ار  تامهم  لفق  هن  رگم 

----------

تمرح رئاز  نأش  ارم  تسین  هچ  رگا 

( حدم ) تمرح رئاز  نأش  ارم  تسین  هچ  رگا 

تمرک مدنگ  رود  ملد  تسا  يرتوبک 

راذگب یهن  یمن  ممشچ  هب  ياپ  وت  رگا 

تمدق رب  شیوخ  مشچ  مشکب  يا  هظحل  هک 

زین تنانمشد  هک  یفوئر  ماما  نآ  وت 

تمرک تیانع و  فطل و  هب  دنرب  عمط 
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شتسد فک  یهن  ار  ناهج  ود  رگ  هن ، بجع 

تمسق دهد  یسک  تداوج ، ناج  هب  رگا 

ناریا داب  هدنز  ناسارخ و  داب  هتسجخ 

تملع هیاس  ریز  دوب  مادتسم  هک 

شوهدم وت  روط  هب  نارمع  یسوم  رازه 

تمد ناج ز  هتفرگ  میرم  یسیع  رازه 

زامن وت  رهطم  نحص  هب  هدرب  زامن 

تمرتحم میرح  رد  دنک  فاوط  مرح 
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تساضق رایتخا  هک  ییاضر  ماما  نآ  وت 

تملق زا  يراج  دنوادخ  ياضتقا  هب 

هدشن ترهطم  نحص  دراو  زونه 

تمرح رئاز  وت  زا  دونش  یم  مالس 

مه مثیم "  " تفرگ و ار  ناگمه  تتیانع 

تمی رانک  رد  هداتفا  هک  تسا  يا  هرطق  وچ 

----------

اضر ای  منابرهم  ماما  يا 

( حدم  ) اضر ای  منابرهم  ماما  يا 

اضر ای  منابز  درو  وت  مان 

یسک زا  مهاوخن  ار  دوخ  تجاح 

اضر ای  منابزیم  یتسه  وت  ات 

هایس ور  نیگنس ، راب  یلاخ  تسد ،

اضر ای  منامهیم  منامهیم 

ما هدید  يور  هب  تماّدخ  ياپ 

اضر ای  مناج  هب  تراّوز  درد 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  وت 

اضر ای  مناتسآ  يادگ  نم 

زاین یب  تناتسآ  رانک  رد 

اضر ای  منادواج  تشهب  زا 
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ییوت مناد  یم  هتفگان ، دوخ  زار 

اضر ای  مناهن  درد  زا  فقاو 

رتراوخ مهار  راخ  ره  زا  هچ  رگ 

اضر ای  مناتسوب  نیا  رئاز 

نم ّییاه و  لد  غاب  راهب  وت 

اضر ای  منازخ  گرب  زا  رتمک 

وت تسد  زا  جمس  نایادگ  نوچ 

اضر ای  مناتس  یم  ار  منجاح 

وت رابرد  زا  نتفر  یلاخ  تسد 

اضر ای  منامگ  نیا  زگره  تسین 

متسین لباق  هچ  رگ  ارهز  ناج 

اضر ای  مناشن  هد  ار  دوخ  فطل 

----------

تناویا زا  يا  هشوگ  مرح ، يا 

( حدم ) تناویا زا  يا  هشوگ  مرح ، يا 

تناسارخ ادخ  تشهب  يا 

دوج ةرفس  دوجو ، مامت  يا 

تنامهم سنا ، نج و  کلم و 

تسوت تیالو  ام  نامیا  نید و 

تسوت تیانع  زا  میراد  هچره 
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****

ییوت تسیک ؟ بیبط  ار  ناج  درد 

ییوت تسیک ؟ بیبح  ار  ارقف 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

ییوت تسیک ؟ بیرغ  يانشآ 

؟ دنک مالس  دوخ  راّوز  هب  هک 

؟ دنک مایق  ادگ  ياپ  شیپ 

****

! منامیا لامک  تیالو  يا 

دیحوت و لک 
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! منآرق لک و 

دیتفگ امش  ار  فیضلا » ومرکا  »

منامهم دنبن ، میور  هب  رد 

ینافوئر همه  فوئر  وت 

ینار یمن  رد  ار ز  سک  چیه 

****

! دنگوس ترهطم  میرح  هب 

! دنگوس ترهاوخ  نحص  مق و  هب 

! دنگوس تا  همع  هب  نیسح و  هب 

! دنگوس تردام  هب  داوج و  هب 

مدز وت  نماد  هب  تجاح  تسد 

مدب هک  يرواین  میور  هب  وت 

****

يدنوادخ تمحر  رهظم 

يدنموزرآ ره  يوزرآ 

دیآ رد  رگا ز  مه  تنمشد 

يدنب یمن  وا  رب  رد  ادخ  هب 

ینک باطخ  ترئاز  ار  همه 

ینک باوج  ار  راکهنگ  یک 

مراب تیصعم  هوک  مهاک و 
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مراکهنگ مدب  مهایسور 

! الوم ربم  ارم  يوربآ 

مراد اضر  ما  هتفگ  همه  هب 

مدب هچ  رگا  متمیق  یب  هچرگ 

مدرخ یمن  امش  زج  سکچیه 

****

تمرتحم میرح  ملاع  ود  يا 

تمرک تیانع و  فطل و  نم و 

یتسا نابرهم  اقآ و  هک  سب 

تمرح هدش  ما  هدولآ  لد 

مریگ یمن  سک  هب  تفلا  وت  زج 

مریگ یمن  سپ  وت  زا  دوخ  لد 

****

تسوت تیاکح  نم  رکذ  نیرت  شوخ 

تسوت تیاور  وت ، فصو  وت ، حدم 

متسا ریقف  نم  هک  دیوگن  سک 

تسوت تیالو  ما  ییاراد  همه 

متسپ رگا  ما  هدولآ  رگا 

متسب لد  هداوناخ  امش  هب 

****
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يرون ما  هتسب  نامشچ  هب  وت 

يرورسم ریقف ، سنا  هب  وت 

راهطا همئا  نایم  رد 

يروهشم فوئر ، ماما  هب 

یشخب یم  لاب  هداتفا  هب  وت 

یشخب یم  لاؤس ، هدرکن  وت 

****

ام لد 
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تسوت ۀناخ  تسه  هچره 

تسوت ۀناش  هب  ام  ياه  مغ  هوک 

امش فطل  تسد  هب  مثیم »  » مشچ

تسوت ۀنارت  زا  رپ  وا  سفن 

مدروآ هانگ  راب  هچرگ 

مدروآ هانپ  تمیرح  هب 

----------

اضر ادخ  تاذ  تفأر  وت  تفأر  يا 

( حدم ) اضر ادخ  تاذ  تفأر  وت  تفأر  يا 

اضر یضترم  یلع  رس  هب  ات  ياپ  زا 

باسح ۀصرع  رد  هک  تساضر  نآ  زا  تمان 

اضر اضر ، سک  زا  وت  ياضر  یب  تسین  قح 

قلخ هب  دسر  یم  شمرک  رتشیب  هک  سک  ره 

اضر اجتلا  ترد  هب  درب  رتشیب  وا 

مرح نیا  رد  هتفرگ  حور  يافص  یسیع 

اضر اصع  اب  وت  رد  رب  هداتس  یسوم 

میسن دزو  یم  وت  سدقم  ۀضور  زا 

اضر ایبنا  سفن  اب  دلخ ، غاب  ات 

سدق ناتسآ  نیا  زا  تباجا  سبز  دشوج 

اضر اعد ، تحیرض  رانک  دوش  یم  مگ 
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شدمآ شوخ  يارب  هدوشگ  دوخ  شوغآ 

اضر ادگ ، دیآ  وت  يوس  هک  يرد  ره  زا 

نم لوخد  نذا  ندناوخ  رتشیپ ز  دوخ 

اضر ایب  یتفگ  يدرک و  هاگن  نم  رب 

ترئاز وت ، یفؤر  هک  سب  وت ز  يوک  رد 

اضر اطخ ، درایب  هچ  رگا  باوث ، دناد 

مرح نیا  رد  میایب  هک  منک  یم  مرش  نم 

اضر ادص ، تمارک  ارم ز  ینز  یم  وت 

ما هنیس  ياه  شپط  لد ز  شوگ  هب  دیآ 

اضر اضر  ای  ۀمزمز  يادص  مئاد 

منک یم  راگنا  وت  سدق  ناتسآ  رد 

البرک رفس  متمسق  هدیدرگ 
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اضر

دوب وت  رئاز  نامز  ماما  متخانشن ،

اضر ارم  باوج  داد  مالس و  مدرک 

یسک یملاع ، همه  رایرهش  هکنآ  اب 

اضر انشآ  ارقف  اب  تسین  وت  لثم 

تترایز ناسارخ  هب  دنک  رگا  راب  کی 

اضر اج  هس  ییآ  ترئاز  دیدزاب  رب 

وا باوج  دیوگ  همطاف  دلُخ  هب  لوا 

« اضر ای   » قدص هر  دنز ز  ادص  سک  ره 

تا همئالا  داوج  ناج  هب  نم  يالوم 

اضر ادخ  يارب  ریگب ، ارم  تسد 

مروخ یم  دنگوس  یتفرگ و  ارم  تسد 

اضر اهر  ییامن  هکنیا  زا  يرتاقآ 

دننک رفس  تمیرح  يوس  هب  نوچ  راوز 

اضر امن  دبنگ  هب  دنهد  ناج  هک  دیاب 

یسک اب  سونأم  هدش  دوخ  رمع  هب  سک  ره 

اضر امش ، رهم  هب  سنا  هتفرگ  مثیم » »

----------

باتفآ تناگراّیس  زا  هدروآ  مالس  يا 

( حدم  ) باتفآ تناگراّیس  زا  هدروآ  مالس  يا 
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بارت رب  تهام  رهم و  نیمز و  رب  تنامسآ 

لیخ لیخ  جوف و  جوف  تیادگ  یتسه  ملاع 

باب باب  لصف و  لصف  تیانث  یتیگ  رتفد 

نامسآ تناتسآ  ناتسآ و  تنامسآ 

باب تسه  تنایشآ  نایشآ و  تباب  تشه 

دبع جنپ  تسح  جنپ  كدوک  راچ  تمام  راچ 

بابح هن  تقاور  هن  فطل و  رحب  شش  تهج  شش 

سوط يالعالاهنج  رد  وت  نیرز  دبنگ 

باتفآ مارحلا  تیب  ناگرایس  هبعک 

يوک كاخ  تدلخ  رطع  دلخ و  رطع  تیوک  كاخ 

بان ّرُد  تیوج  گیر  يوج و  گیر  تبان  ّرُد 

تا هناخ  اّقس  ماج  قایتشا  ز 
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یبن رضخ 

بآ بآ  رکذ  هتفرگب  لد  تاملظ ، زا  هتسش 

شک بوراج  مرح  نیا  رد  شرپهش  زا  لیئربچ 

بالگ اب  ار  الط  ناویا  دنیوش  ایبنا 

تخبطم زینک  ياپ  رب  هسوبلگ  دنز  ات 

باجح یب  اخیلز ، دباتشب  رصم  زک  دزس  یم 

دتفوا تلوبق  سک  ره  ناج  سنا و  هانگ  اب 

باسح یب  ّتنج  هب  ندرب  ناوت  یم  ار  ناج  سنا و 

افش دناتسب  وت  زا  رامیب  هدروان  دوخ  درد 

باوج دریگ  یم  وت  زا  لئاس  هتفگان  دوخ  فرح 

یلد لها  تمداخ  اب  يا  هظحل  دنیشن  رگ 

بانتجا ناملغ  روح و  زا  تنج و  زا  دنک  یم 

تفگ داتفا  بارت  رب  ات  ترئاز  ياپ  شقن 

بارت تنک  ینتیلای  کلف  جوا  رب  رهم 

میسن تکاپ  تبرت  زا  دزو  شتوبات  هب  رگ 

باذع رومأم  هدرم  اب  دنک  یم  ناوضر  راک 

ینک شدازآ  هتشگ  نماض  وت  هک  ار  ییوهآ 

باسح زور  یبش  نماض  ار  قلخ  رگ  بجع  ین 

هانگ ردنا  هانگ  ندیدرگ  هبعک  رود  وت  یب 

باوث ردنا  باوث  ندومیپ  رید  هار  وت  اب 
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وت نحص  باتفآ  رد  یمد  دنیشنب  هک  ره 

باحس راک  شا  هیاس  رشحم  لها  رب  دنک  یم 

تاپ نییاپ  دور  الاب  اعد  تسد  ار  هک  ره 

باجتسم شیاعد  تما  کی  قح  رد  دوش  یم 

تمدقم رب  هرگ  سک  ره  دنز  ار  لد  هتشر 

باش خیش و  راک  دیاشگب ز  هدقع  رگ  بجع  ین 

اصع اب  هداتسیا  رد  نیا  رب  نارمع  یسوم 

باتک اب  هتسشن  ناویا  نیا  رد  میرم  یسیع 

رسپ حبذ  یپ  دیآ  لیلخ  اجنیا  دوب  شوخ 

دزس یم 
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باضخ تروص  دنک  نوخ  زا  حیبذ  اجنیا 

نم نامیا  هلبق  تمیرح  دشاب  هدوب و 

بابش مایا  رد  مه  يریپ  هب  مه  یلفط  هب  مه 

دنتخومآک هن  زورما  نمب  ار  ترهم  سرد 

باب مام و  مسج  هب  دیآ  حور  هک  مزور  نآ  زا  شیپ 

دیدزاب تبون  هس  وت  زا  نم و  زا  ترایز  کی 

بآ وت  مرش  زا  فطل  يا  لجخ  وت  زا  مرک  يا 

رشح ناماد  ات  دلخ  زا  ار  وت  ربق  رئاز 

باتش اب  دیآ  لابقتساب  تنج  نزاخ 

نیرخآ نیلوا و  قلخ  نیب  رشحم  زور 

باتفآ نوچمه  وت  راّوز  زور  دشخرد  یم 

تشهب سواطب  دشورفب  زان  ات  دزس  یم 

بارغ تنینحص ، فوط  رد  يرپ  لاب و  دنز  رگ 

مرح نیا  رود  دندرگ  یم  هک  اهرتوبک  نیا 

بات دنریگ  کلم  زا  جوا و  دنریگ  کلف  زا 

� همطاف نوچمه  هک  يا  میوگ  وت  حدم  ناسچ  نم 

بآم یمتخ  دمحا  هتفگ  تیّنمهعضب 

تسشن خر  رب  ترئاز  رابغ  رگ  ار  يرفاک 

بارطضا درادن  شتآز  دور  مه  خزودب  رگ 

بجع ین  تمالک ، زا  ددرگ  هدنز  ملاع  ناج 
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بان ّرز  تهاگن  کی  زا  دوش  یناملس  گنس 

تشهب لیم  دنک  سک  ره  تدقدم  راوج  رد 

بارخ ددرگ  شرس  رب  خزود  تفه  ات  دزس  یم 

ما هتسش  تنج  تشه  زا  وزرآ  نیتسآ 

باختنا ار  ناتسآ  نیا  رد  كاخ  ما  هدرک 

یسک شوغآ  رد  هم  رهم و  دنتفا  باقن  یب 

باقن دناشوپ  هرهچ  رب  ترئاز  رابغ  زک 

ردق ياهبش  يرادیب  زا  رتشوخ  نم  رب  تسه 

هظحل کی  وت  سدق  میرح  راوید  ياپ 
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باوخ

تسردان متفر ، هک  ار  یقیرط  ره  تهار  ریغ 

باوصان مدناوخ ، هک  ار  یمالک  ره  تحدم  ریغ 

دوب وت  يانبا  ابآ و  بتکم  زا  يوریپ 

باطخ دش  ام  رب  هچنآ  لزان ، تشگ  قح  زا  هچنآ 

لامک ار  تیالو  وت  زا  يا  شیوخ ، يالو  زا 

بالقنا نک  اپب  مثیم »  » لد رد  هظحل  هظحل 

----------

اضر ای  وت  تیالو  نم  تاجن  دنس  يا 

( حدم  ) اضر ای  وت  تیالو  نم  تاجن  دنس  يا 

اضر البرک  هبعک و  وت  قیتع  ون و  نحص 

اضر اضرلا  هنیدم  وت  دای  هب  دوب  ملد 

اضر ادخ  ترایز  نم  نید  هب  تترایز 

اضر ادج ، نکم  دوخ  ارم ز  تتمارک  وت و 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

یئوت مرتحم  هدمآ  وا  زا  سوط  كاخ  هک  یهش 

یئوت مجع  برع و  رب  دهد  یم  رون  هک  یهم 

یئوت مرکلاوذ  ّیلو  یتیبلها و  فؤر 

یئوت مرح  یئوت  هلبق  لد  مارحلا  دجسم  هب 

اضر افص ، تمرح  اب  دنک  یم  هورم  افص و 
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اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

مَاوت هنارت  مرگ  نایطوط  نیب  هک  منم 

مَاوت هنایشآ  رد  رپ  هتسکش  يرتوبک 

مَاوت هناتسآ  رد  یمدنگ  دنمزاین 

مَاوت هناخ  هراقن  ِرب  ورود  نانز  لاب 

اضر اجک ، مرپ  وگب  وت  يوک  مرپ ز  رگا 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

نم ماوّدلا  یلع  رکذ  وت ، يانث  الا  الا 

نم ماما  نم ، دیما  نم ، فوطع  نم ، فؤر 

نم مالس  تمرح  رب  مدبمد ، هظحل  هب  هظحل 

نم مامز  هرگ  هدروخ  تدقرم ، ياه  هفرغ  هب 

رد
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اضر اضر  اضر  رکذ  ما  هتفرگ  تمرح 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

وت میسن  شوخ  يوب  دنکارپ  ناج  تایح 

وت میدق  هلئاس  هدمآ  تقلخ  ردام 

وت میقتسم  طارص  قح  يایلوا  طارص 

وت میرح  رتوبک  درب  یم  هتشرف  لد ز 

اضر ءاجتلا  دروآ  مرح  نیا  يوسب  کلم 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

موش ادگ  ار  وت  رگا  تنطلس  هب  منک  زان 

موش ادف  ار  تادگ  موش  ادگ  مقیال  هن 

موش ادخ  رطاخب  وت  لوبق  دوش  یم  هچ 

موش ادج  وت  نم ز  هن  يوش  ادج  نم  وت ز  هن 

اضر اهر ، ارم  وت  هن  منک  اهر  ار  وت  نم  هن 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

ینک اود  نت  ضیف  ار ز  حور  درد  هک  یئوت 

ینک او  همشرک  کی  هب  یملاع  راک  هدقع ز 

ینک اعد  ار  حیسم  یهد  اصع  ار  میلک 

ینک ام  گنس  بلق  هب  رظن  کی  هک  دوش  یم  هچ 

اضر الط ، دوش  گنس  تاهراشا  کیب  هک  يا 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 
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مه نیِد ، هک  نم  نید  هن  نم  نید  وت  تیالو 

مه نیع ، ود  ره  غارچ  لد  غورف  تتبحم 

مه نیملاع ، فرظ  رتشیب ز  وت  تیانع 

مه نیسح ، رئاز  نوزف ز  ترئاز  ماقم 

اضر البرک ، رئاز  ترئازب  درب  کشر 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

اهراهب نوخ  کشا و  مشخب ز  هک  مدش  نازخ 

اهراظتنا مدیشک  دوخ  رمع  هقیقد  ره  هب 

فاوط رد  هک 
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اهراشف دسر  ارم  تدقرم 

اهراب هلان  زجع و  هب  دوخ  تسد  زارد  منک 

اضر ای ، وت  هفرغ  هب  دروخ  هرگ  ما  هجنپ  هک 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

وا زا  دیچ  هلال  راهب  وت  نازخ  دش  هک  یلگ 

وا زا  دیمد  قح  غورف  وت ، نآ  زا  دش  هک  یلد 

وا زا  دیما  وت  اطع ز  دش  وت  رئاز  هک  یسک 

وا زا  دیدزاب  راب  هس  ینک  تمحرم  فطل و  ز 

اضر اطع ، نینچ  ار  وت  دزس  ار  وت  دزس  ار  وت 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

متسیز تالو  اب  هک  ربب  دوخ  رهم  هب  ارم 

متسیرگ تتبرغ  هب  متفاتش  تتبرت  هب 

متسیاب یمد  رگا  وت  نحص  باتفآ  رد 

متسین دنمزاین  مه  تشهب  هیاسب 

اضر اضر ، یب  تشهب  نم  رهب  تسا  مّنهج 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

هدش ببس  وت  يالو  تسادخ  برقت  ارم 

هدش بش  زور و  ياعد  وت  يانث  وت و  حدم 

هدش بهذلاهلسلس  منز  یم  هک  یسفن  ره 

هدش بدا  وت  رکذب  لزا  زا  وت  رتوبک 
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اضر ادص ، مدز  ار ، وت  دش  زاب  هک  نم  نابز 

اضر اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر  اضر 

ینک یم  هدنب  هب  رظن  ادخ  نوچ  هک  یئوت  یئوت 

ینک یم  هدنز  هرابود  ار  هدرم  ناج  هک  یئوت 

ینک یم  هدنخ  ضیف  رحس ز  ار  هریت  ماش  وت 

ینک یم  هدنرد  ریش  ار  هدرپ  ریش  شقن  وت 

اضر امهرپ ، لاب و  یهر  ار  هتسخ  روم  وت 

اضر اضر  اضر 
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اضر اضر  اضر  اضر  اضر 

----------

! وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج ، غرم  يا 

( حدم ! ) وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج ، غرم  يا 

وت يارس  تحیدم  سوط ، روط  هب  یسوم 

ادخ تمحر  نوچ  یّقح و  ياطع  رحب 

وت ياهتنم  یب  تمحر  تساهتنا ، یب 

اضر ییوت  یهلا ، ياضر  رب  هک  ناسنآ 

وت ياضر  رد  ّقح ، ترضح  ياضر  دشاب 

یلو اضر  ماقم  تسار ، هّمئا  ّلک 

وت ياوس  یماما  تشادن ، اضر  مان 

دشک یم  زان  ادگ  تتفأر ز  هک  سب  زا 

وت يادگ  دشورف ، زان  وت  رب  هک  دیاش 

منک یم  شیوخ  هگن  اب  حیسم  راک 

وت ياپ  ياج  نم ، هدید  هب  رگا  دنام 

تسین زیرگ  نآ  زا  هک  رشح  باتفآ  رد 

وت ياه  هتسدلگ  هیاس  تسا ، سب  ار  ام 

دننک یم  میدقت  هک  تسا  رهوگ  يایرد 

وت يامن  دبنگ  هب  هدید ، ود  زا  راّوز 

؟ مغ هچ  دش ، هتسب  میور  هب  را  ملاع  ياهرد 
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وت يافص  اب  مرح  میور ، رب  تسا  زاب 

تسوا ناهد  رد  نابز  تسا و  نت  رد  حور  ات 

وت يانث  مثیم ، هویش  هب  دنک  مثیم " "

----------

امش ناریا  بلق  غارچ  نم  رازم  يا 

( حدم ) امش ناریا  بلق  غارچ  نم  رازم  يا 

امش ناسارخ  سوب  نیمز  اه  ینامسآ 

باتفآ هاگ  هدجس  میاه  هتسدلگ  هیاس ي 

امش نابات  دیشروخ  نم  نیّرز  دبنگ 

مملاع قلخ  ّلک  نابریم  يزاجح  نم 

امش نامهم  سوط  تشهب  رد  کنیا  متشگ 

تیب لها  ياه  هناورپ  لفحم  رد  مدمآ 

امش نازورف  عمش  ما  هتشگ  تمارک  زا 
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میسن مناویا  فرط  زا  درذگب  نوچ  مدحبص 

امش ناماد  هب  دیور  لُگ  موصعم  هدراچ 

لسر متخ  متشه  ِّیصو  متفه  هلبق ي 

امش نابایب  ارحص و  يوهآ  نماض 

نیبراّشلل ٌهذل  نم  هناخ ي  اّقس  بآ 

امش نامرد  يوراد  دوب  ما  نینحص  درگ 

بش زور و  اه  لد  هب  مرهم  وترپ  دزورف  یم 

امش ناشفا  کشُم  كاخز  مرطع  دمد  یم 

افص دریگ  یم  هتسویپ  نم  رون  زا  ناتبلق 

امش نادکمن  مئاد  نم  روش  زا  دوب  رپ 

! نم ِّیناسارخ  نارای  هیاسمه ، ارم  يا 

امش ناج  نم و  راّوز  ناج  میامش  اب 

روط تسا  ناسارخ  ناریا ، دوب  نمیا  يداو 

امش نارمع  نب  یسوم  دوب  یسوم  هداز ي 

ام نامرف  طخ  رد  ام  اب  دیشاب  امش  رگ 

امش نامرف  هب  ار  نایاورنامرف  مروآ 

وس راچ  زا  دنتشادرب  رس  هنتف  ياه  هلعش 

امش ناینب  داینب و  ندنازوس  یپ  رد 

نیمزرس نیا  رد  هدوب  امالس  ًادرب  نم  رهم 

امش ناتسلگ  شتآ  هدش  نم  يالو  اب 
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تسا نم  رهم  امش  لیلهت  ّیلوبقم  رهم 

امش نامیا  ياضما  دوب  ام  ِّیتسود 

فرش راثیا و  نادیم  رد  دیراد  اضر  ات 

امش نادیم  درم  ددرگن  يدرمان  چیه 

مرح نیا  رود  دنتسه  همه  اهرتوبک  نیا 

امش نابهگن  راداوه و  نم  رانک  رد 

مرح نیا  يوس  دیدرگرب  دیتفر  اجک  ره 

امش نادنز  تسایند  اضر  يوک  رس  زج 

ما هّبق  زارف  رب  دشاب  هک  يزبس  مچرپ 

امش ناریا  هب  دشخب  وربآ  تمایق  ات 

ناتدوب زا  شیپ  تسا  هدوب  ام  رهم 
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لگ بآ و  رد 

امش ناوید  رهم  لّوا  زا  تبث  دش  ام  حدم 

ادج ناتاه  ندب  زا  ددرگن  ام  یب  ناتناج 

امش نایاپ  زور  ام  اب  زاغآ  دوش  یم 

دوبن مکاح  امش  ناریا  رد  ام  يالو  رگ 

امش نارهت  دوب  مُگ  مدع  يالو  لگ  رد 

لد روک  نانمیرها  هنتف ي  زا  میب  تسین 

امش نامیلس  اجنیا  تسا  متشه  ماما  ات 

باختنا مدرک  شیوخ  يارب  ار  ناسارخ  نم 

امش نامهم  تشگ  مق  رد  هموصعم  مرهاوخ 

راوجمه ار  امش  ایند  نیا  رد  اهنت  متسین 

امش نازیم  رشح و  طارص و  رد  نیامش  اب 

زازتحا رد  نم  رهم  اب  ناتدیحوت  مچرپ 

امش نآرق  مالسا و  داب  دیواج  هدنز و 

بجع دوبن  نم  نحص  باتفآ  رانک  رد 

امش نابیرگ  زا  دیشروخ  صرق  دباتب  رگ 

گرم ماگنه  ناتدنخبل  لگ  بل  رب  دفکشب 

امش نایرگ  مشچ  دتفیب  نم  يور  هب  رگ 

تسه دیناد  یمن  دیتایح و  بآ  هنشت ي 

امش ناویح  بآ  نم  هناخ ي  اّقس  بآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5142 

http://www.ghaemiyeh.com


تسادخ راّوز  شرع  رد  نم  راّوز  دش  هک  ره 

امش ناشرد  زاغآ  زا  هدوب  تیاور  نیا 

دینکشب مه  رد  راب  دص  رگا  مدرک ، ناحتما 

امش نامیپ  دهع و  ام  اب  راب  کی  دنکشن 

تسه هک  ات  ناسارخ  لها  يا  دیشاب  وضو  اب 

امش نابایخ  رد  نم  رئاز  ياپ  ياج 

هدش نوفدم  ناترهش  رد  یبن  كاپ  هعضب ي 

امش ناتسب  غاب و  زا  دمد  یم  ارهز  رطع 

نم نحص  رانک  رد  تمحر  يایرد  دوش  یم 

هرطق
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امش ناگژمز  دتفا  یم  هک  یکشا  ي 

تساضر ات  دشابن  اه  نافوط  مشخ  زا  نات  میب 

امش ناکس  ایرد و  یتشک و  ادخان و 

بش زور و  يراوج  مه  ّقح  رمع  کی  یپ  رد 

امش ناسحا  هب  متسب  رمک  تفأر  هر  زا 

ناوج ریپ و  نت  زا  اجنیا  دشوج  یم  ام  نوخ 

امش ناتسبد  لفط  هتخومآ  ام  رهم 

داد رون  ام  هیاس ي  رد  ناگدازآ  همه  رب 

امش نارامج  ریپ  یمالسا  تضهن 

دوش انیب  ناتسآ  نیا  رد  بوقعی  دص  مشچ 

امش ناعنک  هام  اجنیا  تسارهز  فسوی 

دیا هیاسمه  اضر  اب  دیتبحص و  مه  ادخ  اب 

امش نابرق  داب  مثیم »  » ناج دهشم ! لها 

----------

اضر ای  تمرح  اه ، لد  همه  يا 

( حدم  ) اضر ای  تمرح  اه ، لد  همه  يا 

اضر ای  تمرک  ادخ و  قلخ 

دنرب یم  کلم  روح و  رشب ، ّنج و 

اضر ای  تمرح  كاخ  هب  هدجس 

سوط ماب  زا  تکلمم  نیا  رس  رب 
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اضر ای  تَمَلَع ، هدنکف ، هیاس 

دروآ فاوط  هک  رگ  بجع  تسین 

اضر ای  تمرح  رود  هب  هبعک 

دنک اسیع  ییاسوم و  ةداز 

اضر ای  تمد ، ضیف  زا  یگدنز 

دایز تیاطع  فطل و  دَوب ، هک  سب 

اضر ای  تَمَک ، تسا  دوجو  فرظ 

مهد یم  ینکن ، ملوبق  وت  رگ 

اضر ای  تمسق  ارهز  ناج  هب 

موش تیادف  هب  وهآ  نماض 

موش تیادگ  هک  نک ، مرک  دوج و 

يرهوگ ار ، رون  رحب  تشه  وت 

وت
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يرتخا راهچ  رجفلا  علطم 

سوط ناتسبش  هب  یعمج ، عمش  وت 

يرس تقلخ ، ملاع  نت  رب  وت 

تا هدنزارب  دَُوب  یلع  مان 

يرگید دّمحم  کی  وت  هکلب 

ادخ شیپ  ییوهآ و  نماض 

يرشحم فص  هب  یقلخ  نماض 

اضرلا نبا  راهچ  ردپ  مه 

يرفعج نبا  یسوم  رسپ  مه 

دارملا باب  یتسا و  داوجلاوبا 

يربمغیپ ۀعضب  نسحلاوبا 

مردام ردپ و  تیادف  هب  يا 

يردام ردپ و  زا  رت  ْبوخ  هک 

یشک یم  ام  رس  رب  مرک  تسد 

یشک یم  ادگ  زان  یهشداپ 

تسام ناطلس  وت ، هاگرد  لئاس 

تسام نامرد  وراد و  ترد ، كاخ 

ادخ شرع  باتفآ  وت ! يور 

تسام ناریا  رس  رب  وت  ۀیاس 

مرک زا  یملاع و  همه  ناج 
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تسام ناسارخ  بلق  رد  وت  ياج 

قلخ ّلک  نماض  هک  مرک ، یهز 

تسام نابایب  يوهآ  نماض 

مَعن لک  هدمآ ، تتیانع 

تسام نامیا  مامت  تتیالو ،

امش يالو  اب  هک  هن  تشهب ،

تسام ناوضر  ۀضور  مه  میحج 

نابرهم ناگمه ، اب  يا  وت  رهم 

تسام ناج  زا  رت  ْبوخ  ام  نت  رد 

تسوت ياّلجت  بهذلا ، هلسلس 

تسوت يّالوت  دیحوت ، لامک 

دنک یم  ادخ  ادخ  ملد ، غرم 

دنک یم  اضر  اضر  اضر ، اضر 

نم بلق  یلو  هبعک ، نم  ۀلبق 

دنک یم  الط  ناویا  هب  يور 

مالس اهیلع  هموصعم  ترضح 

نارئاز هب 
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دنک یم  اعد  وت 

هن وت ، تسد  وت ، مشچ  وت ، هاگن 

دنک یم  اود  ْدرد ، مه  وت  مان 

دَوب ییادخ  تتفأر  هک  وت  زج 

دنک یم  اور  هک  ار  ام  تجاح 

ینک شباوج  هک  دیاین  تلد 

دنک یم  اطخ  هچ  ره  وت ، رئاز 

ما هدنمرش  هدولآ و  هچ  رگا 

دنک یم  ام  هب  هگن  اضر  زاب 

ارم يریگب  تسد  مرک  زا  وت 

ارم يریذپ  یم  هدرکن  ادص 

مارتحا يا ، هتفرگ  ادگ  زا  وت 

مالس ار  دوخ  رئاز  ینک  یم  وت 

دنروآ دیما  هناخ ، نیا  رد  رب 

مارح دشاب  وت  هاگرد  هب  سأی 

دوج وفع و  تمارک و  وت ، تداع 

مادم ییادگ  زجع و  نم  تداع 

همطاف رسپ  يا  هنگ ، هچ  اب 

ماک هب  تیودع  تخیر  متس  رهز 

زورْمین کی  هب  هک  میوگب  هک  اب 
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مامت تدوجو  ياضعا  دش  بآ 

اپ تسد و  يدز ، هنابیرغ  هچ  زا 

ماما تقلخ ، ملاع  همه  هب  يا 

رگج زا  دوشن  لئاز  وت  غاد 

ماقتنا ترسپ  دریگب  هک  ات 

نک ادص  ار  همطاف  يدهم  وت 

نک اعد  شجرف  يارب  زا  وت 

ترس ات  اپ  هرجح ز  نآ  رد  تخوس 

ترت مشچ  تخیر ز  رگج  نوخ 

تخوس رهز  رگج  تراز ، لد  رب 

ترکیپ ناهج ، ناج  يا  دش  بآ 

دنتخوس ناوج ، ریپ و  نز و  درم و 

یپ رد 
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ترهطا نت  عییشت 

دندز یم  دوخ ، ۀنیس  رب  رس و  رب 

ترهاوخ نوچ  همه  ناغون  نانز 

قلخ هوبنا  هزانج ، رس  تشپ 

تردام تا ، هزانج  يور  شیپ 

دش بآ  رگا  وت ، فیرش  مسج 

ترس نت ، زا  هدیرب  دشن  رگد 

یلو نتفر  مد  يدوب  بیرغ 

ترب رد  ترسپ  هناگی  دوب 

تیناشیپ هب  یسک  دزن  گنس 

ترظنم رب  تخیرن  ترس  نوخ 

نیع ود  زا  ملد ، نوخ  دکچ  شاک 

نیسح تّدج  مغ  رد  اسم ، حبص و 

ییایربک تّجح  نیمتشه  وت 

ییانشآ همه ، اب  یبیرغ و 

یحیسم دص  بیبط  هن ، حیسم 

ییایربک مالک  هن ، میلک 

تداهش ۀظحل  هرجح ، رانک 

ییالبرک دای  هب  ناشفْکشا 

نومأم هنیک  رهز  هب  ار  وت  تشک 
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ییافطصم زیزع  وت  تفگن 

؟ تیاود متس  رهز  دش ، هنوگچ 

ییاود یملاع ، درد  هب  هک  وت 

ناریا رد  يا  هعیش  غارچ  مشچ و 

ییادج تردپ  ّدج و  هچ ز  رگ 

تسام رس  رب  هشیمه  ادخ ، تسد 

ییام نابرهم  ماما  وت ، ات 

یهایسور هدنب  دَوب  هچ  رگ 

یهاگن ار  هتخابلد  مثیم 

----------

لد هفیحص ي  رب  دنتشون  رون  ّطخ  هب 

( حدم ) لد هفیحص ي  رب  دنتشون  رون  ّطخ  هب 

لبعد هدورس ي  زا  بان  هدیصق ي  یکی 

وا هدیا ي  هب  رعاش و  نآ  رب  داب  مالس 

وا هدیصق ي  يو و  رعش  هب  داب  دورد 

اه لد  هب  هک  يا  هدیصق 
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هدیشخب غورف 

هدیشخرد بدا  کلم  هب  هک  يا  هدیصق 

تشون شیوخ  نیبج  رب  کلف  هک  يا  هدیصق 

تشهب بیز  تیب  تیب  یگمه  نآ  تویب 

میوش دوخ  ناهد  رثوک  مزمز و  هب  دزس 

میوگ يا  هدیصق  اّرغ  هدیصق ي  نیا  رب 

مناشفا رُد  ناهد  جرُدز  هک  دوب  اور 

مناوخ ار  هدیصق  نیا  زا  ییاهزارف 

اضر ماما  رضحم  رد  ییوگ  زونه 

اضف جوم  جومز  دزیخ  لبعد  يادص 

تساضر ماما  وا  مظن  عمتسم  هچ  رگا 

تسارهز ترضح  هب  شباطخ  هدیصق  نیا  رد 

كالول هجاوخ ي  تخد  ّقح  هبیبح  يا  هک 

كاخ رد  البرک  هب  تنیسح  مسج  هداتف 

داب ییامن  وا  نوگلگ  هنوگز ي  رگا 

دایرف یشک  یلیس و  دوخ  تروص  هب  ینز 

يراج اهرهن  گشا ، زا  تتروص  هب  دوش 

يرادازع نوخ  هفرغ  ندب  نآ  رب  ینک 

يده رهپس  ربمغیپ و  هلالس ي  الا 

ادج دندش  رگدکی  زا  وت  ياه  هراتس 
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ناشرکیپ ياه  هراپ  نیبب  زیخ و  ياجز 

ناشرّهطم رس  ياپ  هب  گشا  زیرب 

مالس هفوک  هب  خف  هب  هنیدم  هب  هّکم و  هب 

مادم دنا  لد  هبعک ي  نآ  رد  هک  اهربق  هچ 

دادغب رد  تسه  هک  هّیکز  سفن  رازم 

داب تمحر  راگدنوادخز  وا  حور  هب 

وا هدید ي  ود  زا  دوب  ناور  گشا  ماما ،

وا هدیصق ي  هلابند ي  هب  تفگ  تیب  ود 

سوط هّطخ ي  كاخ  هب  یفیرش  رازم  دوب 

سونأم دوب  ناگ  هتسخ  همه  لد  اب  هک 

تساه لد  شرئاز  هتسویپ  هک  رازم  نامه 
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تساه لفحم  مامت  غارچ  سوط  رهش  هب 

لبعد اضر ، نید  ناطلسز  درک  لاؤس 

لد روشک  ریما  ادخ و  ِّیلو  يا  هک 

ربمغیپ نادناخ  همطاف و  لآز 

رورس يا  سوط  هب  يرازم  ما  هدیدن 

نیا تسا  دیهش  نم  ربق  هک  تفگ  ماما 

نیا تسا  دیما  هبعک ي  الو  لها  مشچ  هب 

مولظم نم  یمک  نامز  تشذگ  زا  سپ 

مومسم موش  نیمزرس  نیا  رد  هنیک  رهز  هب 

تساجنیا نم  هآ  هدونا و  تبرغ و  نیمز 

تساجنیا نم  هاگمارآ  تبرت و  رازم و 

ددرگ مرکلاوذ  ِّیح  مرح  نم  میرح 

ددرگ مرح  نیا  رود  لد  هلفاق  رازه 

تسام لد  هلبق ي  هک  يرازم  هب  ام  مالس 

تسام لفحم  غارچ  شیاه  هرجنپ  غورف 

تسا ناج  هبعک ي  هک  يرازم  هب  ام  مالس 

تسا ناسارخ  رد  هک  یقاور  هب  ام  مالس 

شرگج دش  هراپ  هک  یماما  هب  ام  مالس 

شرفص رخآ  رد  دش  نازخ  رمع ، راهب 

وا نت  هراپ ي  هب  لوسر و  هب  ام  مالس 
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وا نماد  هب  ام  تسد  ناهج  ود  رد  تسه  هک 

سوط رد  ام  فؤر  ماما  هب  ام  مالس 

سونأم دوب  وا  هب  لد  لد و  سینا  وا  هک 

عمج روای  دوب  هک  یبیرغ  هب  ام  مالس 

عمش نوچ  دش  بآ  هک  يدیهش  هب  ام  مالس 

تسارقف مدمه  هک  یماما  هب  ام  مالس 

تسارهز فسوی  هک  يزیزع  هب  ام  مالس 

دیبلط دوخ  گرم  هک  يدیهش  هب  ام  مالس 

دیچیپ یم  شیوخ  هب  هدیزگ  رام  صخش  وچ 

مالس

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5155 

http://www.ghaemiyeh.com


شرسپ هیرگ ي  هب  اضر و  هب  ام 

شردپ لتاق  دنزرف  هدش  شلتاق  هک 

دز یم  اپ  تسد و  هتسب  رد  هرجح ي  نایم 

دز یم  ادص  ار  هموصعم  ترضح  داوج و 

رون هروس ي  تخوس  هک  میوگ  هک  هب  مور  اجک 

روگنا هناد ي  هس  اب  شلد  هلعش  تفرگ 

درک شبابک  ناتسود  مغ  رمع ، مامت 

درک شبآ  زور  هفصن  کی  هب  رهز  رارش 

دناشفا کشرس  نهریپ  شندب  نینزان  هب 

دنامن تسوپ  ناوختسا و  زج  هب  دوجو  نآ  زا 

تسب یهاگ  درک و  زاب  یهگ  هدید  فعضز ،

تسشن ياج  هب  یهگ  داتس و  ياپ  هب  یهگ 

دوب شداهن  رد  هلان  خر  هب  گشا  داوج ،

دوب شداوج  نماد  يور  هب  شرس  اضر 

درک یم  رسپ  خر  هام  هب  هراظن  ردپ 

درک یم  رسپ  رب  هیرگ  رگج  زوسز  رسپ 

تفگ یم  رسپ  رسپ  نازوس  هنیسز ي  ردپ 

تفگ یم  ردپ  ردپ  نایرگ  هدیدز ي  رسپ 

دش رت  شضراع  هام  رصب  گشاز  ردپ 

دش رس  ات  ياپ  هلعش  ردپ  هآز  رسپ 
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تسب ار  دوخ  مشچ  درک و  رسپ  هب  هگن  ردپ 

تسشن گوس  هب  یهآ و  لدز  دیشک  رسپ 

دیراب نوخ  هدیدز  ناّبحم  مامت  الا 

دیرآ دای  هب  رگد  یعادو  عادو  نیا  زا 

ربمغیپ زیزع  اهنت  هک  عادو  نامه 

ربکا یلع  تروص  رب  تروص  داهن 

درک یم  ردپ  مغ  گشا  هب  هاگن  رسپ 

درک یم  رسپ  رس  نوخ  هب  هراظن  ردپ 

تشاد لد  رد  هلال  غاب  رسپ  غادز  ردپ 
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تشاد لتاق  رازه  مخزز  هناشن  رسپ 

هدش باضخ  شتروص  رسپ  نوخز  ردپ 

هدش بآ  هرطق  هرطق  شطع  زوسز  رسپ 

داهن هرهچ  شیوخ  دنزرف  هرهچ ي  هب  ردپ 

داد ناج  دز و  يا  هلان  ردپ  رانک  رسپ 

تخوس ملاع  قلخ  ناج  لد و  عادو  نیا  زا 

تخوس مثیم »  » ناور حور و  دز و  يا  هرارش 

----------

منز یمن  رهوگ  هب  تسد  تسوت  كاخ  ات 

( حدم ) منز یمن  رهوگ  هب  تسد  تسوت  كاخ  ات 

منز یمن  رپ  نانج  يوس  تسوت  يوک  ات 

تسین هتسب  هظحل  کی  وت  ناتسآ  ياهرد 

منز یمن  رد  دوب  هدوشگ  هک  ییاج 

يرد ره  هب  رس  منز  هک  متسین  داب  نم 

منز یمن  رس  امش  يارس  رد  رب  زج 

نم يور  هب  ییاشگن  رد  وت  رگا  یّتح 

منز یمن  رگید  رد  مور ، یمن  ییاج 

داد ریش  وت  يالو  رهم و  هب  ارم  ردام 

منز یمن  ردام  ترطف  هب  اپ  تشپ  نم 

شیوخ ناهد  میوشن  رکذ ، بالگ  زا  ات 
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منز یمن  رّهطم  رازم  نیا  رب  هسوب 

حیسم زجعم  مسفن  رهز  دوب  يراج 

منز یمن  ربمیپ  لآز  مد  هدوهیب 

دنرب متّنج  هدکیم ي  هب  رگا  یّتح 

منز یمن  رغاس  وت  يالو  رثوک  زج 

رد رازه  مثیم »  » وت يور  هب  دش  زاب  رگ 

منز یمن  ردیح  رد  زج  هب  يرد  وگ  رب 

----------

موش یم  هدنبات  وت  يوک  هب  مکیرات و 

( حدم ) موش یم  هدنبات  وت  يوک  هب  مکیرات و 

موش یم  هدنبات  هم  وت  هاگن  کی  اب 

ینک یمن  میاهر  یهد و  یم  هار  وت 

موش یم  هدنمرش  وت  فطل  مد ز  هب  مد  نم 

رت هدرم  هدرم  زا  ملد  هنگ  زا  هدیدرگ 

موش یم  هدنز  امش  هاگن  کی  هب  اهنت 

زاب نوزف و  هانگ  ار ز  وت  ما  هدنایرگ 

موش یم  هدنخ  زا  رپ  وت  مسبت  کی  اب 

دشک یم  هلعش  مهنگ  زا  میحج  یتقو 

موش یم  هدنهانپ  سدق ، میرح  نیا  رد 

نم هب  دروخ  یم  تمرح  زا  یمیسن  یتقو 
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موش یم  هدنیآ  هتشذگ و  زا  هدیشخب 

تین ات 
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منک یم  وت  ربق  ترایز 

موش یم  هدنشخب  قلاخ  وفع  نوهرم 

دوش رگا  ممان  هب  تشهب  وت  رهم  یب 

موش یم  هدنکفارس  میحج ، شتآ  رد 

دنک یم  زان  ناهج  ود  یهاش  هب  مثیم » »

موش یم  هدنب  اضر  ناتسآ  رد  اهنت 

----------

یملاع لها  مغ  کیرش  یتسیک  وت 

( حدم  ) یملاع لها  مغ  کیرش  یتسیک  وت 

یمدآ دالوا  ۀبعک  سوط  كاخ  رد 

شمدمه ور  ای  یئوت  تسا  سکیب  هک  سک  ره 

یمدمه رای و  وا  رب  وت  دش  بیرغ  سک  ره 

تسا ُرپ  نامهیم  زا  وت  نحص  راچ  هکنآ  اب 

یملاع نامیرک  رتزاون ز  نامهم 

وت هک  اضر  ای  مورن  ترد  زا  دیمون 

یمّسجم دیما  يدیماان  نیع  رد 

متشاد هدیشوپ  همه  زا  هک  اهزار  نآ 

یمرحم وت  متفگ  وت  هب  مرح  نیا  رد  اهنت 

يا هبعک  وت  یئارقف ، مئاد  ّجح  وت 

یمزمز وت  یماقم ، وت  افص ، وت  هورم ، وت 
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رتراخ راخ ، زا  تیصعم  متسیک ز  نم 

یمّرکم لوسر  زیزع  یتسیک  وت 

رهم وت  ما  هّرذ  نم  هک  شیپ  هب  ناوخب  مزاب 

یمی وت  هرطق  نم  هک  شیوخ  هب  امن  ملصو 

ارو سکچیه  درخن  مه  چیه  هب  مریگ 

« یمثیم  » رادیرخ هک  یئوت  یئوت  اهنت 

----------

مهایس همان  راک و  هنگ  رگ  مغ  هچ 

( حدم ) مهایس همان  راک و  هنگ  رگ  مغ  هچ 

مهار داد  اضرا  یسوم  نب  یلع 

شیادف ملاع  هک  یفوئر  ماما 

مهانپ تیانع  زا  داد  درک و  مرک 

یئاطخ لهاک  دیسرپن ، ملعفز 

مهایس ور  نم  درواین  میورب 

تمحر يایرد  قرغ  مدش  اپارس 

مهانگ قرغ  هک  رگید  دییوگن 

نم زا  دندوب  هدنادرگ  يور  همه 

مهاگن تمحر  مشچ  اب  درک  اضر 

هردس یبوط و  هب  رگید  زان  منک 

مهایگ تیالو  ناتسوب  رد  هک 
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مریگن تمصع  لآ  نماد  زج  هب 

مهاوخن ار  اضر  ياضر  زا  ریغ  هب 

تساوخ یم  وچ 
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تمارک زا  دهد  مهار 

مهآ کشا و  لد و  زوس  درک ، اطع 

مدوب تسپ  رگا  مدوب ، راوخ  رگا 

مهاج داد  اضر  مردق ، داد  اضر 

مشود يور  دوب  نایصع  هوک  رگا 

مهاک لثم  نت  هدیهاک  هتشگ  رگا 

یفوئر ماما  ياپ  كاخ  مدش 

یهاشداپ دنک  نارای  رهش  رب  هک 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مّود دنب 

مبابح تیالو  رحب  جاوما  رد 

مبان ّرد  اضر  اضر  حدم  هنیس ، فدص 

مداهن دوخ  خر  یمیرک  كاخ  هب 

مبارس نم  اهتنا  یب  رحب  وا  هک 

ور هیس  نیز  مرک  يور  دنادرگن 

مباوج تمحر  فطل و  رد  زا  درکن 

يرآ شوغآ  رد  هتفرگ  متشهب 

مبارطضا دوب  منهج  زا  ارچ 

مئاد هچ  رگ  لصّتم  مدش  ایرد  هب 
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مبابح زا  مک  جاّوم  رحب  نیا  رد 

شمیرح رد  اج  داد  ما  يرادیب  هب 

مباوخب تداعس  نیا  نامگ  يدوبن 

مهایس همان  راکاطخ و  هچ  رگا 

مباذع قحتسم  نامه  هچ  رگا 

دش نآ  زک  یهاگن  نم  رب  درک  اضر 

مباوث رب  همه  لّدبم  ناهانگ 

اّما تسد  زا  هتفر  هنگ  باسح 

مباسح زور  هب  دریگ  تسد  اضر 

اراوگ مد  نآ  دشاب  يرکون  ارم 

مباختنا مرک  زا  دنک  الوم  هک 

میوا يوک  لئاس  ملئاس  رگا 

مباتفآ رد  وحم  يا  هّرذ  رگا 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مّوس دنب 

شناتسآ رد  دیشروخ  هک  یماما 

شناتسود مدقم  رب  هسوب  دنز 

هلال همه  تشهب و  مامت 
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شیاه

شناتسوب زا  هلال  کی  هب  دز  دزاین 

نایهانپ یب  رب  هتسویپ  زاب  دوب 

شنابساپ کلم  ناتسآ  ِرَد 

يورب وچ  ناوضر  کشر  دوش  مّنهج 

شناتسآ زا  داب  درب  يرابغ 

دمحا مسج  ةراپ  نآ  نابرق  هب 

شناج وچ  ناسارخ  رب  رد  هتفرگب  هک 

عضاوت ماقم و  ولع  رب  یهز 

شنابزمه ادگ  شمالکمه ، ادخ 

یماما نآ  دنک  در  ارم  هنوکچ 

شناهج قلخ  هب  دشاب  زاب  رد  هک 

مّنهج زا  جورخ  تشهب و  دورو 

شنامهیم رب  فطل  نیرتمک  دوب 

یماما نآ  نم  هب  ددنبب  رد  اجک 

شناهج قلخ  هب  تیانع  دشاب  هک 

رد نیا  رب  درآ  يور  نوچ  راک  هنگ 

شناغمرا نیرتابیز  تسا  دیما 

مماما نآ  لئاس  ملئاس  رگا 

شناتسآ لئاس  دش  لیربج  هک 
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میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مراهچ دنب 

متسه هدولآ  راک و  هنگ  هچ  رگا 

متسم تسم  اوطنقتال  يابهصز 

مراذگ کئالم  لاب  هب  اپ  دزس 

متسد تسا  حیرض  نیا  ۀفرغ  رب  هک 

مداهن خر  ناتسآ  نیا  رب  ناج  زا  مه 

متسب هتشر  هرجنپ  نیا  رب  لد  زا  مه 

دش متمعن  یلو  نابیرغ  ماما 

متسشن وا  ةرفس  رس  يرمع  هک 

متسخن حبص  وت  غورف  يا  اضر 

متسلا دهع  وت  يالو  يا  اضر 

میاتس یم  ار  راداد  وت  ّبح  هب 

متسرپ یم  ار  دوبعم  وت  رهم  هب 

نایصع مرج و  نمز  ناسحا  فطل و  وتز 

متسه هک  منیا  نم  يدوب ، هک  ینآ  وت 

يا هنامیپ  هب 
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نازوسب ار  ما  یتسه 

متسکش نامیپ  هک  روایم  میور  هب 

مدوب يوک  نیا  زا  مدوب  هدولآ  رگ 

متسر غاب  نیا  رد  مدوب  راخ  رگ  و 

هن رگ  يدوشگ و  تفأر  رد ز  نم  هب 

متسپ تسپ  نم  الاب و  يالاب  وت 

یتسه وت  دریذپ  یم  ادگ  وک  یهش 

متسا نم  دزاون  شهاش  هک  یئادگ 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مجنپ دنب 

یشاب وت  شرای  هک  یبیرغ  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرارقیب  لد  رارق 

دراد تسود  ار  وت  اهنت  هک  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرادتسود  رگا  رت  شوخ  هچ 

درادن مغ  مه  زیئاپ  دادیبز 

یشاب وت  شراهب  غاب و  هک  لد  نآ  ره 

بش ره  کشر  مرب  یم  رضتحم  نآ  رب 

یشاب وت  شراضتحا  بش  عمش  هک 

يرآ تساه  مرح  میرح  ناسارخ ،
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یشاب وت  شراگدرورپ  هک  یمیرح 

يراید زا  رود  شود  رب  هناخ  نآ  شوخ 

یشاب وت  شراید  مه  هناخ و  مه  هک 

اهنت ياهنت  هک  یئادگ  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرانک  دینشن ، يرانک 

يراب گرب و  یب  تسد  یهت  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شراب  گرب و  نمچ  نیا  رد  هک 

دش تا  هناورپ  رمع  کی  هک  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرازم  عمش  هظحل  کی  هک 

شلیلخ راز  هلال  رب  زان  دوب 

یشاب وت  شرارش  لد  رب  هک  ار  یسک 

متشون دوخ  یناشیپ  هب  يراعش 

یشاب وت  شراعش  اهنت  هکنآ  اشوخ 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

نب یلع  يادگ 
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میاضّرلا یسوم 

مشش دنب 

مدرک زاب  لد  مشچ  ات  وت  يوک  هب 

مدرک زان  هم  هب  هزمغ  دیشروخز 

ابیبط اج  نیا  مدروآ  درد  رگا 

مدرک زاربا  وت  روضح  رد  طقف 

متفخ وت  نحص  راوید  ياپ  یبش 

مدرک زاورپ  دنوادخ  ات  دوخز 

اج نیا  میاوآ  تشگ ، لد  شخب  افش 

مدرک زاجعا  هک  متفگ  وت  زا  نخس 

یتسا رت  هگآ  نم  زا  نم  زار  رب  وت 

مدرک زار  نیا  فشک  وت  فطل  زا  نم 

رس ما  هداد  اون  اهنت  وت  يان  ز 

مدرک زاس  نخس  اهنت  وت  زوس  هب 

مداهن اپ  ناهج  نیا  رد  وت  رهم  هب 

مدرک زاوآ  دهم  رد  وت  قوش  هب 

رخآ مراک  دوش  رخآ  وت  قشع  هب 

مدرک زاغآ  زاغآز ، وت  ضیف  هب 

مدرب هدجس  ار  دوبعم  وت  يوک  هب 

مدرک زارفارس  ار  دوخ  وت  كاخ  هب 
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سب مراد و  ار  وت  یناوخب  ینارب 

مدرک زآ  ره  كرت  متفای  ار  وت 

تهاگراب رد  رب  ادگ  متشگ  وچ 

مدرک زاب  بل  عیجرت ، تیب  نیا  هب 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

متفه دنب 

وت ۀناریو  تساه  لد  یجنگ و  وت 

وت ۀناورپ  تساه  ناج  یعمش و  وت 

رتوبک مدرگ  نحص ، نیا  رد  یهلا 

وت ۀناد  زا  دنشخب  هب  مضیف  هک 

رئاز تسد  یهت  نآ  رب  کشر  مرب 

وت ۀناخ  رد  تشپ  هدیباوخ  هک 

نک اطع  یکاپ  لقع  مرک  زا  ارم 

وت ۀناوید  رمع  همه  مشاب  هک 
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ینابرهم ردق  نآ  دوخ  راّوز  هب 

وت ۀناش  رب  تسوا  مغ  راب  هک 

ّتنج تشه  لگ  خزود  تفه  دوش 

وت ۀنابیرغ  کشا  ةرطق  کی  هب 

مئاد هک  نآ  راذگم  هنشت  ارم 

وت ۀنامیپ  هب  رثوک  جوم ، دنز 

رفعج نب  یسوم  هب  داوج و  ناج  هب 

وت ۀناحیر  هب  وت ، ۀموصعم  هب 

شمیحج رد  منکفا  مریگ و  دزس 

وت ۀناگیب  ياج  دوش  لد  رگا 

هد ما  هنازرف  تخب  یگناویدز 

وت ۀنازرف  تساوت  ۀناوید  هک 

مراد هچ  ره  نم  هک  نیا  زا  رتوکین  هچ 

؟ وت ۀناهام  تایانع و  زا  دوب 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

متشه دنب 

یئایربک تعلط  ۀنیئآ  وت 

یئایبنالا متاخ  ةراپ  رگج 

نامیا وت  نید ، وت  دیحوت ، وت  نآرق ، وت 
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یئاضترم وت  هیضرم ، يارهز  وت 

همئالا سمش  وت  هیالولاردب ، وت 

یئاضّرلا یسوم  نب  یلع  الوم  وت 

يردق وت  رثوک ، وت  اهاط ، وت  نیسای ، وت 

یئافص یعس و  وت  هورم ، وت  هبعک ، وت 

اّما تسا  سوط  كاخ  رد  وت  رازم 

یئام بلق  رد  وت  یئام  ناج  رد  وت 

یبیرغ دوخ  ینابیرغ و  رای  وت 

یئانشآ همه  اب  یئاهنت و  وت 

تجاح ضرع  یپ  زا  منک  ور  اجک 

یئاشگ لکشم  وت  يدارملا ، باب  وت 

تفأر فطل و  یهز  تعفر ، هاج و  یهز 

یئادج ام  زا  هن  ادخ و  زا  هن  هک 

میوگ رشح  رد  كاخ ، زا  مزیخرب  وچ 

یئاجک یئاجک ، یسوم ، نب  یلع 

یپ تداوج  ناج  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5173 

http://www.ghaemiyeh.com


مدیدزاب

یئایب يداد  هدعو  دوخ  هک  یئاج  هس 

رتهب تساوت  ۀناخ  رد  رب  ارم 

یئادگ ماقم  نیطالس ، کلمز 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهن دنب 

نومأم روج  زا  هک  اغیرد  اغیرد 

نوخ بش  زور و  دش  وت  نابرهم  لد 

يزاون نامهم  دیدرگ  وت  زا  بجع 

نومأم تشک  ار  وت  دوخ  ۀناخ  رد  هک 

اّما يدوب  انشآ  بیرغ  ره  اب  وت 

نوریب تفر  تنت  زا  ناج  هنابیرغ 

هراپ هراپ  نیک  رهر  زا  لد  نوخ ، رگج 

نونمم تیزاون  نامهمز  ناسارخ !

میرگب نوخ  تا  یمولظم  هب  یهلا 

نوزفا ددرگ  ملد  رد  تمغ  یهلا 

يداش يور  یمد  دنیبن  یهلا 

نوزحم تسین  تتبرغ  رب  هک  لد  نآ  ره 

یسوم دنزرف  هک  اتفگش  اغیرد 
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نوراه لجن  ۀنیک  زا  هتشک  دوش 

نارای شود  رب  وت  شعن  دندرب  وچ 

نوفدم سوط  رد  وت  مسج  دیدرگ  وچ 

تروص هدیشارخ  ناسارخ  نانز 

نوگلگ هراسخر  دندومن  یلیسز 

تتسد لذب  رب  يداتفوا و  اپز 

نویدم زین  نم  نوهرم و  دوب  کلف 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهد دنب 

ناریا تسا و  زاجح  كاخ  هب  ار  یبن 

ناج زا  رتهب  نت  ود  نت ، ةراپ  سک  ود 

هنیدم رد  همطاف  کلم ، فاطم 

ناسارخ رد  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 

اپ رب  هسوب  دنز  شسوط  رهش  یکی 

نابایب رد  دور  هیرگ  رهب  یکی 

قیالخ هاگ  هسوب  شنفدم  یکی 

نازوس ران  زا  تخوس  شا  هناخ  یکی 
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هدرب كالفا  رب  رس  یکی  قاور 

ناسکی كاخ  اب  هدنام  یکی  رازم 

نوخ زا  رپ  لد  رسپ  قارف  رد  یکی 

نایرگ هدید  ردپ  يازع  رد  یکی 

رب رد  تسا  هتفرگ  شداوج  ار  یکی 

نابرق تشگ  رد  تشپ  شنسحم  یکی 

تبرغ رهش  رد  نفد  دش  زور  یکی 

نابیرغ زا  رت  هنابیرغ  بش  یکی 

نشور زور  بش  ياج  رگا  دش  یم  هچ 

ناریا هب  دش  یم  نفد  همطاف  نت 

نیب دوخ  دنزرف  ربق  همطاف  الا 

نازورف هام  وچ  دبات  سوط  رد  هک 

ام روشک  رد  وت  ربق  دوب  رگا 

ناهنپ دوب  اجک  اهنت ، دوب  اجک 

اج نیا  تدنزرف  ربق  رب  هسوب  منز 

نآ زا  دیآ  ماشم  رب  ماوت  رطع  هک 

ندرم تقو  ارم  نابز  یهلا 

نادرگب ایوگ  عیجرت ، تیب  نیا  هب 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 
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مهدزای دنب 

! ار نطو  ترجه  هدنازوس  هک  یبیرغ 

ار نز  درم و  لد  هدیشک  شتآب 

دوخ مغ  رد  یلو  اهنت  ياهنت  وت 

ار نمجنا  دص  ود  يدرک  هناخ  ازع 

یتفگن مدرم  هب  ار  دوخ  درد  ارچ 

ار نخس  يدرک  سبح  تلد  رد  ارچ 

يدیشک دوخ  رس  رب  ابع  هچوک  هب 

ار نهد  هوکش  هب  يدرکن  او  ارچ 

رواب تشاد  اجک  ناسارخ  نیمز 

ار ندب  نآ  دوخ  شوغآ  رد  دریگ  هک 

تیازع ساپ  هب  ناسارخ  نانز 

ار نتشیوخ  ۀیرهم  دنشخبب 

شتآ دز  تغاد  هک  ینابغاب  نآ  وت 

ار نمچ  نالبلب  هلال و  لد 
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تفگ کلم  تمسج  عییشت  ماگنه  هب 

ار نمسای  ربم  ناسارخ  میسن 

ایادخ میوگ  هک  اب  منک  ور  اجک 

ار نسحلاوب  دشک  یم  نود  نومأم  هک 

نک رب  هّمئالاداوج  ای  الا 

ار نطو  ناسارخ  بیرغ  غادز 

متسه وت  يادگ  ات  ناتسآ  نیا  رد 

ار نم  ردق  تّزع و  یسک  درادن 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهدزاود دنب 

دیرگب نوخ  نامسآ  تمغ  رد  دزس 

دیرگب نوحیج  وچ  ددرگ  مشچ  نیمز ،

ناج اضر  ممشچ  هتسویپ  وت  دای  هب 

دیرگب نوماه  هب  دراب  هک  يربا  وچ 

دنیب وچ  تداوج  غاد  هزات  دوش 

دیرگب نومأم  توبات ، لابند  هب 

ناج یهد  تداوج  مشچ  شیپ  رد  وت 

دیرگب نوخ  دنک  اشامت  تداوج 

ار ادخ  شتآ  يایرد  هتشگ  ملد 
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دیرگب نوچ  تمغ  رد  ما  هدید  وگب 

تیارب زا  ات  هموصعم  دوب  اجک 

دیرگب نوزحم  بلق  اب  هرجح  نآ  رد 

ارحص هب  مراذگ  رس  مور  یهلا 

دیرگب نونجم  وچ  تدای  هب  ممشچ  ود 

تسود يا  تسین  بجع  یفوئر  سب  زا  وت 

دیرگب نود  نمشد  تمتام  رد  هک 

وت رب  هک  یمشچ  ود  یسوم  نب  یلع 

دیرگب نودرگ  دادیبز  دیرگن 

نز یشتآ  ملد  رب  تلد  زوسز 

دیرگب نوزفا  رحب  زا  ممشچ  ره  هک 

( مثیم  ) تساوت هناخ  رد  يادگ 

دیرگب نوریب  وت  يوکز  ادابم 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

----------

مهایس همان  راک و  هنگ  رگ  مغ  هچ 

لوا دنب 

( حدم ) مهایس همان  راک و  هنگ  رگ  مغ  هچ 
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مهار داد  اضرا  یسوم  نب  یلع 

شیادف ملاع  هک  یفوئر  ماما 

مهانپ تیانع  زا  داد  درک و  مرک 

یئاطخ لهاک  دیسرپن ، ملعفز 

مهایس ور  نم  درواین  میورب 

تمحر يایرد  قرغ  مدش  اپارس 

مهانگ قرغ  هک  رگید  دییوگن 

نم زا  دندوب  هدنادرگ  يور  همه 

مهاگن تمحر  مشچ  اب  درک  اضر 

هردس یبوط و  هب  رگید  زان  منک 

مهایگ تیالو  ناتسوب  رد  هک 

مریگن تمصع  لآ  نماد  زج  هب 

مهاوخن ار  اضر  ياضر  زا  ریغ  هب 

تمارک زا  دهد  مهار  تساوخ  یم  وچ 

مهآ کشا و  لد و  زوس  درک ، اطع 

مدوب تسپ  رگا  مدوب ، راوخ  رگا 

مهاج داد  اضر  مردق ، داد  اضر 

مشود يور  دوب  نایصع  هوک  رگا 

مهاک لثم  نت  هدیهاک  هتشگ  رگا 

یفوئر ماما  ياپ  كاخ  مدش 
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یهاشداپ دنک  نارای  رهش  رب  هک 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مّود دنب 

مبابح تیالو  رحب  جاوما  رد 

مبان ّرد  اضر  اضر  حدم  هنیس ، فدص 

مداهن دوخ  خر  یمیرک  كاخ  هب 

مبارس نم  اهتنا  یب  رحب  وا  هک 

ور هیس  نیز  مرک  يور  دنادرگن 

مباوج تمحر  فطل و  رد  زا  درکن 

يرآ شوغآ  رد  هتفرگ  متشهب 

مبارطضا دوب  منهج  زا  ارچ 

مئاد هچ  رگ  لصّتم  مدش  ایرد  هب 

مبابح زا  مک  جاّوم  رحب  نیا  رد 

شمیرح رد  اج  داد  ما  يرادیب  هب 

مباوخب تداعس  نیا  نامگ  يدوبن 

مهایس همان  راکاطخ و  هچ  رگا 

هچ رگا 
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مباذع قحتسم  نامه 

دش نآ  زک  یهاگن  نم  رب  درک  اضر 

مباوث رب  همه  لّدبم  ناهانگ 

اّما تسد  زا  هتفر  هنگ  باسح 

مباسح زور  هب  دریگ  تسد  اضر 

اراوگ مد  نآ  دشاب  يرکون  ارم 

مباختنا مرک  زا  دنک  الوم  هک 

میوا يوک  لئاس  ملئاس  رگا 

مباتفآ رد  وحم  يا  هّرذ  رگا 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مّوس دنب 

شناتسآ رد  دیشروخ  هک  یماما 

شناتسود مدقم  رب  هسوب  دنز 

شیاه هلال  همه  تشهب و  مامت 

شناتسوب زا  هلال  کی  هب  دز  دزاین 

نایهانپ یب  رب  هتسویپ  زاب  دوب 

شنابساپ کلم  ناتسآ  ِرَد 

يورب وچ  ناوضر  کشر  دوش  مّنهج 

شناتسآ زا  داب  درب  يرابغ 
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دمحا مسج  ةراپ  نآ  نابرق  هب 

شناج وچ  ناسارخ  رب  رد  هتفرگب  هک 

عضاوت ماقم و  ولع  رب  یهز 

شنابزمه ادگ  شمالکمه ، ادخ 

یماما نآ  دنک  در  ارم  هنوکچ 

شناهج قلخ  هب  دشاب  زاب  رد  هک 

مّنهج زا  جورخ  تشهب و  دورو 

شنامهیم رب  فطل  نیرتمک  دوب 

یماما نآ  نم  هب  ددنبب  رد  اجک 

شناهج قلخ  هب  تیانع  دشاب  هک 

رد نیا  رب  درآ  يور  نوچ  راک  هنگ 

شناغمرا نیرتابیز  تسا  دیما 

مماما نآ  لئاس  ملئاس  رگا 

شناتسآ لئاس  دش  لیربج  هک 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مراهچ دنب 

متسه هدولآ  راک و  هنگ  هچ  رگا 

متسم تسم  اوطنقتال  يابهصز 

مراذگ کئالم  لاب  هب  اپ  دزس 
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متسد تسا  حیرض  نیا  ۀفرغ  رب  هک 

مداهن خر  ناتسآ  نیا  رب  ناج  زا  مه 

متسب هتشر  هرجنپ  نیا  رب  لد  زا  مه 

دش متمعن  یلو  نابیرغ  ماما 

متسشن وا  ةرفس  رس  يرمع  هک 

متسخن حبص  وت  غورف  يا  اضر 

متسلا دهع  وت  يالو  يا  اضر 

میاتس یم  ار  راداد  وت  ّبح  هب 

متسرپ یم  ار  دوبعم  وت  رهم  هب 

نایصع مرج و  نمز  ناسحا  فطل و  وتز 

متسه هک  منیا  نم  يدوب ، هک  ینآ  وت 

نازوسب ار  ما  یتسه  يا  هنامیپ  هب 

متسکش نامیپ  هک  روایم  میور  هب 

مدوب يوک  نیا  زا  مدوب  هدولآ  رگ 

متسر غاب  نیا  رد  مدوب  راخ  رگ  و 

هن رگ  يدوشگ و  تفأر  رد ز  نم  هب 

متسپ تسپ  نم  الاب و  يالاب  وت 

یتسه وت  دریذپ  یم  ادگ  وک  یهش 

متسا نم  دزاون  شهاش  هک  یئادگ 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5184 

http://www.ghaemiyeh.com


میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مجنپ دنب 

یشاب وت  شرای  هک  یبیرغ  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرارقیب  لد  رارق 

دراد تسود  ار  وت  اهنت  هک  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرادتسود  رگا  رت  شوخ  هچ 

درادن مغ  مه  زیئاپ  دادیبز 

یشاب وت  شراهب  غاب و  هک  لد  نآ  ره 

بش ره  کشر  مرب  یم  رضتحم  نآ  رب 

یشاب وت  شراضتحا  بش  عمش  هک 

يرآ تساه  مرح  میرح  ناسارخ ،

یشاب وت  شراگدرورپ  هک  یمیرح 

يراید زا  رود  شود  رب  هناخ  نآ  شوخ 

هناخ و مه  هک 
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یشاب وت  شراید  مه 

اهنت ياهنت  هک  یئادگ  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرانک  دینشن ، يرانک 

يراب گرب و  یب  تسد  یهت  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شراب  گرب و  نمچ  نیا  رد  هک 

دش تا  هناورپ  رمع  کی  هک  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرازم  عمش  هظحل  کی  هک 

شلیلخ راز  هلال  رب  زان  دوب 

یشاب وت  شرارش  لد  رب  هک  ار  یسک 

متشون دوخ  یناشیپ  هب  يراعش 

یشاب وت  شراعش  اهنت  هکنآ  اشوخ 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مشش دنب 

مدرک زاب  لد  مشچ  ات  وت  يوک  هب 

مدرک زان  هم  هب  هزمغ  دیشروخز 

ابیبط اج  نیا  مدروآ  درد  رگا 

مدرک زاربا  وت  روضح  رد  طقف 

متفخ وت  نحص  راوید  ياپ  یبش 

مدرک زاورپ  دنوادخ  ات  دوخز 
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اج نیا  میاوآ  تشگ ، لد  شخب  افش 

مدرک زاجعا  هک  متفگ  وت  زا  نخس 

یتسا رت  هگآ  نم  زا  نم  زار  رب  وت 

مدرک زار  نیا  فشک  وت  فطل  زا  نم 

رس ما  هداد  اون  اهنت  وت  يان  ز 

مدرک زاس  نخس  اهنت  وت  زوس  هب 

مداهن اپ  ناهج  نیا  رد  وت  رهم  هب 

مدرک زاوآ  دهم  رد  وت  قوش  هب 

رخآ مراک  دوش  رخآ  وت  قشع  هب 

مدرک زاغآ  زاغآز ، وت  ضیف  هب 

مدرب هدجس  ار  دوبعم  وت  يوک  هب 

مدرک زارفارس  ار  دوخ  وت  كاخ  هب 

سب مراد و  ار  وت  یناوخب  ینارب 

مدرک زآ  ره  كرت  متفای  ار  وت 
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تهاگراب رد  رب  ادگ  متشگ  وچ 

مدرک زاب  بل  عیجرت ، تیب  نیا  هب 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

متفه دنب 

وت ۀناریو  تساه  لد  یجنگ و  وت 

وت ۀناورپ  تساه  ناج  یعمش و  وت 

رتوبک مدرگ  نحص ، نیا  رد  یهلا 

وت ۀناد  زا  دنشخب  هب  مضیف  هک 

رئاز تسد  یهت  نآ  رب  کشر  مرب 

وت ۀناخ  رد  تشپ  هدیباوخ  هک 

نک اطع  یکاپ  لقع  مرک  زا  ارم 

وت ۀناوید  رمع  همه  مشاب  هک 

ینابرهم ردق  نآ  دوخ  راّوز  هب 

وت ۀناش  رب  تسوا  مغ  راب  هک 

ّتنج تشه  لگ  خزود  تفه  دوش 

وت ۀنابیرغ  کشا  ةرطق  کی  هب 

مئاد هک  نآ  راذگم  هنشت  ارم 

وت ۀنامیپ  هب  رثوک  جوم ، دنز 

رفعج نب  یسوم  هب  داوج و  ناج  هب 
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وت ۀناحیر  هب  وت ، ۀموصعم  هب 

شمیحج رد  منکفا  مریگ و  دزس 

وت ۀناگیب  ياج  دوش  لد  رگا 

هد ما  هنازرف  تخب  یگناویدز 

وت ۀنازرف  تساوت  ۀناوید  هک 

مراد هچ  ره  نم  هک  نیا  زا  رتوکین  هچ 

؟ وت ۀناهام  تایانع و  زا  دوب 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

متشه دنب 

یئایربک تعلط  ۀنیئآ  وت 

یئایبنالا متاخ  ةراپ  رگج 

نامیا وت  نید ، وت  دیحوت ، وت  نآرق ، وت 

یئاضترم وت  هیضرم ، يارهز  وت 

همئالا سمش  وت  هیالولاردب ، وت 

یئاضّرلا یسوم  نب  یلع  الوم  وت 

يردق وت  رثوک ، وت  اهاط ، وت  نیسای ، وت 

وت
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یئافص یعس و  وت  هورم ، وت  هبعک ،

اّما تسا  سوط  كاخ  رد  وت  رازم 

یئام بلق  رد  وت  یئام  ناج  رد  وت 

یبیرغ دوخ  ینابیرغ و  رای  وت 

یئانشآ همه  اب  یئاهنت و  وت 

تجاح ضرع  یپ  زا  منک  ور  اجک 

یئاشگ لکشم  وت  يدارملا ، باب  وت 

تفأر فطل و  یهز  تعفر ، هاج و  یهز 

یئادج ام  زا  هن  ادخ و  زا  هن  هک 

میوگ رشح  رد  كاخ ، زا  مزیخرب  وچ 

یئاجک یئاجک ، یسوم ، نب  یلع 

مدیدزاب یپ  تداوج  ناج  هب 

یئایب يداد  هدعو  دوخ  هک  یئاج  هس 

رتهب تساوت  ۀناخ  رد  رب  ارم 

یئادگ ماقم  نیطالس ، کلمز 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهن دنب 

نومأم روج  زا  هک  اغیرد  اغیرد 

نوخ بش  زور و  دش  وت  نابرهم  لد 
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يزاون نامهم  دیدرگ  وت  زا  بجع 

نومأم تشک  ار  وت  دوخ  ۀناخ  رد  هک 

اّما يدوب  انشآ  بیرغ  ره  اب  وت 

نوریب تفر  تنت  زا  ناج  هنابیرغ 

هراپ هراپ  نیک  رهر  زا  لد  نوخ ، رگج 

نونمم تیزاون  نامهمز  ناسارخ !

میرگب نوخ  تا  یمولظم  هب  یهلا 

نوزفا ددرگ  ملد  رد  تمغ  یهلا 

يداش يور  یمد  دنیبن  یهلا 

نوزحم تسین  تتبرغ  رب  هک  لد  نآ  ره 

یسوم دنزرف  هک  اتفگش  اغیرد 

نوراه لجن  ۀنیک  زا  هتشک  دوش 

نارای شود  رب  وت  شعن  دندرب  وچ 

نوفدم سوط  رد  وت  مسج  دیدرگ  وچ 

تروص هدیشارخ  ناسارخ  نانز 

نوگلگ هراسخر  دندومن  یلیسز 
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تتسد لذب  رب  يداتفوا و  اپز 

نویدم زین  نم  نوهرم و  دوب  کلف 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهد دنب 

ناریا تسا و  زاجح  كاخ  هب  ار  یبن 

ناج زا  رتهب  نت  ود  نت ، ةراپ  سک  ود 

هنیدم رد  همطاف  کلم ، فاطم 

ناسارخ رد  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 

اپ رب  هسوب  دنز  شسوط  رهش  یکی 

نابایب رد  دور  هیرگ  رهب  یکی 

قیالخ هاگ  هسوب  شنفدم  یکی 

نازوس ران  زا  تخوس  شا  هناخ  یکی 

هدرب كالفا  رب  رس  یکی  قاور 

ناسکی كاخ  اب  هدنام  یکی  رازم 

نوخ زا  رپ  لد  رسپ  قارف  رد  یکی 

نایرگ هدید  ردپ  يازع  رد  یکی 

رب رد  تسا  هتفرگ  شداوج  ار  یکی 

نابرق تشگ  رد  تشپ  شنسحم  یکی 

تبرغ رهش  رد  نفد  دش  زور  یکی 
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نابیرغ زا  رت  هنابیرغ  بش  یکی 

نشور زور  بش  ياج  رگا  دش  یم  هچ 

ناریا هب  دش  یم  نفد  همطاف  نت 

نیب دوخ  دنزرف  ربق  همطاف  الا 

نازورف هام  وچ  دبات  سوط  رد  هک 

ام روشک  رد  وت  ربق  دوب  رگا 

ناهنپ دوب  اجک  اهنت ، دوب  اجک 

اج نیا  تدنزرف  ربق  رب  هسوب  منز 

نآ زا  دیآ  ماشم  رب  ماوت  رطع  هک 

ندرم تقو  ارم  نابز  یهلا 

نادرگب ایوگ  عیجرت ، تیب  نیا  هب 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهدزای دنب 

! ار نطو  ترجه  هدنازوس  هک  یبیرغ 

نز درم و  لد  هدیشک  شتآب 
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ار

دوخ مغ  رد  یلو  اهنت  ياهنت  وت 

ار نمجنا  دص  ود  يدرک  هناخ  ازع 

یتفگن مدرم  هب  ار  دوخ  درد  ارچ 

ار نخس  يدرک  سبح  تلد  رد  ارچ 

يدیشک دوخ  رس  رب  ابع  هچوک  هب 

ار نهد  هوکش  هب  يدرکن  او  ارچ 

رواب تشاد  اجک  ناسارخ  نیمز 

ار ندب  نآ  دوخ  شوغآ  رد  دریگ  هک 

تیازع ساپ  هب  ناسارخ  نانز 

ار نتشیوخ  ۀیرهم  دنشخبب 

شتآ دز  تغاد  هک  ینابغاب  نآ  وت 

ار نمچ  نالبلب  هلال و  لد 

تفگ کلم  تمسج  عییشت  ماگنه  هب 

ار نمسای  ربم  ناسارخ  میسن 

ایادخ میوگ  هک  اب  منک  ور  اجک 

ار نسحلاوب  دشک  یم  نود  نومأم  هک 

نک رب  هّمئالاداوج  ای  الا 

ار نطو  ناسارخ  بیرغ  غادز 

متسه وت  يادگ  ات  ناتسآ  نیا  رد 
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ار نم  ردق  تّزع و  یسک  درادن 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

مهدزاود دنب 

دیرگب نوخ  نامسآ  تمغ  رد  دزس 

دیرگب نوحیج  وچ  ددرگ  مشچ  نیمز ،

ناج اضر  ممشچ  هتسویپ  وت  دای  هب 

دیرگب نوماه  هب  دراب  هک  يربا  وچ 

دنیب وچ  تداوج  غاد  هزات  دوش 

دیرگب نومأم  توبات ، لابند  هب 

ناج یهد  تداوج  مشچ  شیپ  رد  وت 

دیرگب نوخ  دنک  اشامت  تداوج 

ار ادخ  شتآ  يایرد  هتشگ  ملد 

دیرگب نوچ  تمغ  رد  ما  هدید  وگب 

تیارب زا  ات  هموصعم  دوب  اجک 

دیرگب نوزحم  بلق  اب  هرجح  نآ  رد 

ارحص هب  مراذگ  رس  مور  یهلا 
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دیرگب نونجم  وچ  تدای  هب  ممشچ  ود 

تسود يا  تسین  بجع  یفوئر  سب  زا  وت 

دیرگب نود  نمشد  تمتام  رد  هک 

وت رب  هک  یمشچ  ود  یسوم  نب  یلع 

دیرگب نودرگ  دادیبز  دیرگن 

نز یشتآ  ملد  رب  تلد  زوسز 

دیرگب نوزفا  رحب  زا  ممشچ  ره  هک 

( مثیم  ) تساوت هناخ  رد  يادگ 

دیرگب نوریب  وت  يوکز  ادابم 

میادگ میادگ  میادگ  میادگ 

میاضّرلا یسوم  نب  یلع  يادگ 

----------

( حدم ) تسا نم  يالوم  سدق  میرح  نیا 

تسا نم  يالاعت  قح  ماقم  ای 

اضر هاج  نامسآ  هاگراب 

تسا نم  يابقع  ایند و  أجلم 

ما یکیرات  رس  هب  ات  اپ  زا  هچ  رگ 

تسا نم  ياپارس  اج  نیا  رون  قرغ 

زاین یب  منانج  ناتسلگ  زا 

تسا نم  ياج  وا  سدق  ناتسآ 
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رحس باوخ  ناتسآ ، نیا  رد  رب 

تسا نم  يایحا  ياه  بش  زا  رت  شوخ 

ما یصاع  ای  منمؤم  متسه  هک  ره 

تسا نم  ياقآ  ربق ، نیا  بحاص 

زاین یب  منوک  ود  ره  مولع  زا 

تسا نم  يابفلا  وا  قشع  سرد 

نتساوخ رد  نیا  زا  ار  دوخ  تجاح 

تسا نم  يانبا  ابآ و  تداع 

ناتسآ نیا  ِرَد  ِّیسوب  كاخ 

تسا نم  يادرف  زورما و  تجاح 

رارق دریگ  یمن  لد  شیالو  یب 

تسا نم  يادیوس  رد  الوت  نیاک 

افّشلاراد نیا  رامیب  دش  هک  ره 

تسا نم  ياحیسم  لد  يافش  رد 

دزس منارمع  نب  یسوم  رب  زان 

تسا نم  ياوأم  رای ، قشع  روط 

وچ مراذگب  ياپ 
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رشح رازاب  رد 

تسا نم  يالاک  هفرط  شا  یتسود 

موش الوم  نیا  دبع  ات  متسیک 

تسا نم  يالوم  تسوا  دبع  هک  ره 

نابز مماک  رد  تسه  ات  مثیم ) )

تسا نم  ياوآ  رد  وا  قشع  روش 

----------

ییادخ همه  تمرک  لد ، هبعک  وت  مرح 

( حدم ) ییادخ همه  تمرک  لد ، هبعک  وت  مرح 

ییامن ادخ  ادخ  هب  دوخ  تمارک  زا  ینک 

نوزحم ياون  یب  نم  نوزفا  تسوت  زاب  رد 

ییادگ هناهب  هب  میآرد  رد  مادک  ز 

هنرگو وت  يادگ  هب  ور  دهد  یم  وت  مرک 

ییانشآ ریقف  هب  ناهاشداپ  دنهدن 

ینابرهم فوئر و  وت  مراک  هانگ  رگا  نم 

ییادج نم  ینک ز  هک  دراذگ  یمن  تمرک 

راب کی  وت  ترایز  هب  دیآ  هک  ره  هک  نآ  ییوت 

ییایب شترایز  هب  تیانع  زا  راب  هس  وت 

مرادن وربآ  رگد  مراک  هانگ  ادخ  هب 

ییاهر تتبحم  هب  مران  یهد ز  دوش  هچ 
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تزاجا یهد  مرگم  تزان  هرامه  مشکب 

ییادف منک  ناج  رس و  وت  ترایز  کی  هب  هک 

يریذپ یم  وت  ار  همه  يریگ  تسد  وت  ار  همه 

ییاتسور ریقف  هچ  دشاب  رهش  ریما  هچ 

مراد راک  هچ  مرح  هب  مراب  تسوت  میرح  هب 

ییابرلد وت  مرح  هبعک  رازه  زا  دنک 

" مثیم  " هانپ تمرح  ملاع  لک  هب  تمرک 

ییاشگ هرگ  امش  لسوت ز  وا  زا  امش  هب 

تسا ربکا  ّجح  تمرح  ترایز  دصق 

هرمع و لثم  هک  یجح 
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تسا ربمیپ  جح 

تسادخ رئاز  وت  رئاز  تشگ  هک  سک  ره 

تسارفعج نب  یسوم  تیاور  ما  هتفگ  نیا 

رشح زور  وت  ربق  رئاز  لالج و  ردق و 

تسا رتارف  ناماما  لک  نیرئاز  زا 

تسوت رایع  لماک  هعیش  هک  وت  راّوز 

تسا ربکا  هللا  ججح  هدراچ  راّوز 

مرب رگا  دمحا  نت  هراپ  ود  مان 

تسارهطا يارهز  وت و  سدقم  مان 

ناگتشرف میظع  لیخ  دنرب  ترسح 

تسا رتوبک  تنحص  هب  هک  يا  هتشرف  نآ  رب 

رازم نیا  رد  میرم  یسیع  رازه  حور 

تسارد نیا  رب  نارمع  یسوم  رازه  مشچ 

نآ بآ  هعرج  کی  تفرگ ز  افش  محور 

تسارثوک ضوح  ای  تسوت و  نحص  ضوح  نیا 

وت نحص  راچ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

تسا رورپ  حور  تهگراب  میسن  سب  زا 

نوزف هدمآ  باسح  وا ز  مرج  هک  مثیم " "

تسارس وا  مرجزا  وت  وفع  هک  نیازا  تسا  داش 

----------
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تسازف ناج  سب  يا  هصق  ار  مرطاخ 

( حدم ) تسازف ناج  سب  يا  هصق  ار  مرطاخ 

تساضر تامارک  زا  یناتساد 

نَدَع ِّرُد  زا  رت  شوخ  یناتساد 

ندب رد  نیریش  ناج  زا  رت  بوخ 

رفس رد  ردارب  ود  ناتساد 

رش دوب  کی  نیا  ریخ و  اپارس  وا 

فافع اوقت و  ياراد  یکی  نآ 

فالخ قرغ  مدق  ات  رس  یکی  نیا 

اضر ناّبحم  زا  دندوب  ود  ره 

اضر ناسارخ  راّوز  ود  ره 

ادخ وحم  هر  نیب  رد  یکی  نآ 

نیا
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ادتبا زا  هانگ  تسم  یکی 

دش راک  رد  ردق  تسد  اضق  زا 

دش رامیب  هنگ  لها  دوب  هکنآ 

بارخ وا  لاح  تشگ  هظحل  هظحل 

بآ تشگ  یعمش  وچمه  هرطق  هرطق 

دش گرب  یب  ورب  یب  شرمع  لخن 

دش گرم  اب  نورب  رکیپ  زا  شحور 

لمع نسح  زا  یلاخ  یباتک  اب 

لجا ماک  رد  داتفا  تبقاع 

سوسف جنر و  تنحم و  اب  نیرئاز 

سوط هب  شندرب  دندروآ و  محر 

فاطم نودرگ  ورسخ  میرح  رد 

فاوط شنداد  دیّما  دص  ود  اب 

شرکیپ نوفدم  تشگ  ناسارخ  رد 

شرس رب  دمآ  هچ  یتسنادن  سک 

رامش یب  هانگ  مرج و  نانچ  اب 

راد هّصغ  ردارب  شلاح  رب  دوب 

میظع مرج  نینچ  اب  ردارب  ياک 

؟ میرک دنوادخ  وت  اب  دنک  نوچ 

یبش ار  وا  دید  باوخ  رد  اضق  زا 
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یبکوک ناشخرد  نوچمه  شتروص 

تشونرس ار  وا  هدیدرگ  ّقح  وفع 

تشهب زا  یغاب  هدیدرگ  وا  ربق 

لالج نیا  ردارب  ناج  يا  تفگ 

لاحم تمدوب  یم  لامعا  نانچ  اب 

؟ تسیچ هّصق  ابیز ، غاب  نیا  لمع ، نآ 

تسیک فطل  تمارک  نیا  وگرب  شاف 

تسا متشه  ماما  فطل  نیا  تفگ 

تسا مگ  شوفع  رد  قلخ  مرج  هکنآ 

گرم ضارقم  اب  هک  میوگ  یم  شاف 

گرب گرب  مدوجو  ياضعا  وچ  دش 

متخورفا لجا  مشخ  شتآز 

متخوس متشگ  هلعش  رس  ات  ياپ 

نت هب  ملاّسغ  تسد  لسغ و  بآ 

نم لاوحا  رب  ياو  شتآ  تشگ 

کلم ود  هنایزات  مدندز  یم 

شتآ
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کلف رب  دش  یم  توبات  زا 

اضر نحص  رد  دندرب  ارم  نوچ 

اضف نآ  زردنا  متشگ  تمحر  قرغ 

دندش لگ  نم  رب  مشخ  ياه  هلعش 

دندش لبلب  هزاوآ ي  اهدعر 

همه ار  ممسج  دننادرگب  ات 

همطاف زیزع  نآ  ربق  رود 

مرح رد  هداتس  الوم  نآ  مدید 

مرک مشچ  دوب  شراّوز  يوس 

ریسا راتفرگ و  يا  تفگ  یفتاه 

ریگب ار  ارهز  دنزرف  نماد 

رازم نیا  زا  يور  نوریب  نوچ  هن  رو 

راچد ّقح  باذع  رب  يدرگ  زاب 

ادتقم نآ  يوس  مدوشگب  مشچ 

ادص ار  وا  مدز  یم  نازیر  کشا 

! هانپ هدروآ  قالخ  تیوس  هب  ياک 

هایسور مهایسور  مهایسور 

اضر ای  مهابت  لاح  رب  محر 

اضر ای  مهانپ  یب  مهانپ  یب 

داهن زا  هآ  نورب  مدروآ  هچ  ره 
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دادن ار  مباوج  ارهز  فسوی 

بارطضا اپارس  يا  تفگ  مفتاه 

باوج الوم  زا  وت  یهاوخ  یم  هک  رگ 

شرضحم رد  ربب  ار  ارهز  مان 

شردام ّقح  هب  ار  وا  مسق  هد 

رگج زا  مدیشک  یهآ  مرجال 

! رشبلا ریخ  هناحیر ي  يا  متفگ 

ریگب متسد  ترد  زا  متفرن  ات 

ریگب متسد  تردام  ارهز  ناج 

نابز رب  مدرب  وچ  ار  ارهز  مان 

ناور تروص  رب  تشگ  الوم  گشا 

اعد تسد  نامسآ  يوس  درب 

اطخ ره  قوف  وت  وفع  يا  تفگ 

مرح نیا  رد  تا  هدنب  اهلاراب 

مردام مان  دروآ  نابز  رب 

همه وا  هانک  مرج و  زا  رذگب 

همطاف ناج  هب  ار  وا  نک  وفع 
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درک زاجعا  تبقاع  ارهز  مان 

درک زاب  میور  هب  تمحر  رد  قح 

ماوت راک  هنگ  دبع  اضر  ای 

ماوت راّوز  نیب  رد  یمرجم 

مرک دوج و  مدق  ات  رس  مه  نم 

مرب یم  ارهز  مان  تروضح  رد 

ترد رب  مدیما  مشچ  همه  يا 

تردام ناج  هب  نک  مهاگن  کی 

درک بات  یب  تلتاق ، رهز  فیح ،

درک بآ  هرطق  هرطق  ار  ترکیپ 

یتخود تداوج  هار  رد  مشچ 

ّیتخوس ّیتخوس و  ّیتخوس و 

اضر ای  تهآ  تفر  یم  کلف  رب 

اضر ای  تهاگلتق  دش  تا  هرجح 

تا هتسب  رد  هرجح ي  نورد  رد 

تا هتسهآ  هلان ي  دش  یم  سبح 

دوب هموصعم  ترس  يالاب  شاک 

دوب همولظم  نآ  گشا  تمزب  لُقن 

تتبرغ گشا  زیربل  اه  هدید 

تتبرت راثن  مثیم »  » هیرگ ي
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----------

تسا رت  بوخ  نانج  رطع  زا  وت  راوز  كاخ 

( حدم ) تسا رت  بوخ  نانج  رطع  زا  وت  راوز  كاخ 

تسا رظن  لها  همرس  تشک  بوراج  درگ 

خلسم زا  رتش  هوک و  هلسلس  زا  گنس 

تسا رپسهر  تمرح  يوس  هب  شرع  زا  کلم 

تشهب نابرد  هب  زان  دنک  وت  رادشفک 

تسا رس  شرع ، زا  وت  نحص  کلم و  زا  تمداخ 

تسا جح  نارازه  هب ز  تمرح  فاوط  کی 

تسا ربتعم  شدنس  نتم و  هک  تسا  یثیدح  نیا 

تسادخ تایانع  لظ  تمرح  باتفآ 

تسا رگداد  دحا  تاذ  رئاز  ترئاز 

دریگ ار  اج  همه  یهایس  هک  رشحم  زور 

رت هدنزورف  رهم ، زا  وت  راوز  يور 
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تسا

توکلم کلم و  تعسو  تمرک ، فطل و  فرظ 

تسا ردق  اضق و  وت  يوک  ِربنامرف  دبع 

دنک جاجح  هب  زان  درب ، هبعک  رب  رخف 

تسا رد  تشپ  ترد  ییادگ  لغش  ار  هک  ره 

تسین هک  تسین  يربخ  مدید  متشگ و  اج  همه 

تسا ربخ  نرازه  ماگ ، ره  هب  وت  يوک  رس 

جورع هدرک  ادخ  هب  ات  ادخ  میوگ ز  شاف 

تسا رفس  مه  امش  يوک  هلفاق  اب  هک  ره 

بورغ حبص و  ره  وت  نیرز  دبنگ  يور  رب 

تسا رمق  سمش و  هسوب  رثا  هطقن  هطقن 

دوخ وت  ناسارخ  دنگوس  وت  ناسارخ  هب 

تسا رگد  يالب  برک و  فجن و  نیمظاک و 

تسوت تبرت  نآ  رهوگ  فدص و  ناریا  کلم 

تسا ربماغیپ  هعضب  ِمرح  هعیش  بلق 

دنتفگ ناویح  همشچ  ار  وت  يوهآ  مشچ 

تسا رهگ  شناور  گیر  رُد ، وت  يارحص  گنس 

رون دشخب  نیمز  لها  رب  هک  دیشروخ  وچمه 

تسا رگ  هولج  امس  لها  رظن  رد  وت  نحص 

سودرف نارازه  دندرگ  وت  مادخ  رود 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5208 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا رختفم  ترد  ییادگ  هب  ناوضر  وچ  دص 

لگ هخاش  کی  وت  نابحم  رهم  زا  تنج 

تسا ررش  کی  ترد  نامالغ  ضغب  زا  خزود 

مصخ زا  تمشچ  شدرگ  کی  هک  دندید  همه 

تسا رد  هدرپ  نایع ، تسا  هدرپ  هب  هک  يریش  شقن 

؟ ساره هچ  خزود  شتآ  زا  ماوت  يالو  اب 
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تسا رپس  خزود  شتآ  رب  وت  يالوت  هک 

؟ بجع هچ  مخ  دوش  هصغ  زا  رگ  هوک ، تماق 

تسا رمک  هتسکش  خرچ ، وت ، مغ  راب  ریز 

دنتسناد یمن  دوب و  تبل  لعل  رب  هدنخ 

تسا رگج  نوخ  وت  توق  رصب ، کشا  وت  شون 

ددرگ ناوضر  هضور  شهگن  کی  زا  خزود 

تسا رت  هیرگ  زا  وت  دای  اب  هک  هعیش  ره  مشچ 

میتی وت  غاد  وت ز  داوج  تشگ  طقف  هن 

تسا رس  هب  یمیتی  كاخ  وت  مغ  رد  ار  هعیش 

ار يدهم  اسم  حبص و  ره  هب  وت  يازع  رد 

تسا رصب  کشا  لد و  نوخ  هلان و  ررش 

----------

منک یم  شا  هقعاص  نم  نآ  زا  دش  هک  لد 

( حدم  ) منک یم  شا  هقعاص  نم  نآ  زا  دش  هک  لد 

منک یم  شا  هقباس  یب  زوس  ناج  هلعش 

یظفاحادخ تقو  مرئاز  دوش  هک  ره 

منک یم  شا  هقردب  تشهب  غاب  رد  ات 

----------

دوش یم  ریسفت  وت  ناتسآ  رد  تفأر 

( حدم ) دوش یم  ریسفت  وت  ناتسآ  رد  تفأر 
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دوش یم  ریخست  وت  نسح  لایخ  اب  لد 

هانگ زا  هدولآ  همان ي  رازه  اهدص 

دوش یم  ریهطت  وت  وفع  هاگن  کی  اب 

راذگ مدق  ممشچ  هناخ ي  هب  لجا  زا  شیپ 

دوش یم  رید  موش  تادف  نک  لیجعت 

تسا تدابع  وت  مرح  رد  توکس  ّیتح 

دوش یم  ریبکت  وت  دای  هب  سفن  اجنیا 

تشهب زا  دیآ  لد  رتوبک  رگا  اجنیا 

دوش یم  ریگ  نیمز  وت  مدنگ  فارطا 

دهن اپ  وچ  نامهم  وت  يارسنامهیم  رد 

دوش یم  ریس  نانج  غاب  ياه  هویم  زا 

مرح نیا  رد  لقاع  لد  دوش  یم  هناوید 

دوش یم  ریجنز  قشاع  هک  يا  هناوید 

ینک یم  دیص  هگن  مین  هب  ار  داّیص 

دوش یم  ریش  وت  تنامض  کی  هب  وهآ 

تسا کیالم  اب  ادخ  شرع  هب  شا  يرادیب 

دوش یم  ریبعت  وت  میرح  رد  هک  یباوخ 

تسود يانث  نمشد ، يروک  هب  وگب  مثیم » »

دوش یم  ریشمش  وت  تسد  هب  ملق  اج  نیاک 

----------
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دنرشع ینثا  هعیش  طقف  وت  نیرئاز 

( حدم ) دنرشع ینثا  هعیش  طقف  وت  نیرئاز 

دنرشبلاریخ ترتع  هتخابلد  همه 

ریهطت تهاگن  يایرد  هب  دنتشگ  همه 

دنرت كاپ  لگ  دنگوس ز  وت  يور  لگ  هب 

دنتسب لد  لد ، هبعک  نیا  هب  هک  ینیرئاز 

دنربن دنربن و  لد  تمرَح  زا  دبا  ات 

میحج لها  دننک  يور  تمرَح  يوس  هب  رگ 

دنرذگ ناوضر  هضور  عمط  زا  دبا  ات 

مرک بابرا  هرسکی  تمرک  نالئاس 
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دنرس قلخ  همه  زا  تمرح  نارئاز 

روح هرط  کلم و  لاب  هب  دنراذگ  اپ 

دنرپس هر  تمرح  يوس  هب  هک  یناورهر 

تدالوف هرجنپ  يور  هب  ور  یملاع 

دنرد تشپ  ادگ  وچمه  تمرک  دیما  هب 

تشهب رازلگ  هب  دنشورف  زان  ایبنا 

دنرگن تیالط  ناویا  هب  رود  زا  رگا 

تسام لد  تشهب  ناحیر  هلال و  وت  رهم 

دنربب منهج  هب  ار  ام  هک  شاح هللا 

الوم نک  يرظن  میاپ  رس و  یب  مثیم " "

دنرمش تیوک  رس  ناگس  وزج  ارم  هک 

----------

تمرک تیانع و  فطل و  تفأر و  هب  یهز 

( حدم  ) تمرک تیانع و  فطل و  تفأر و  هب  یهز 

تمرح بش  زور و  تسا  زاب  همه  يور  رب  هک 

تسوت هناش ي  يور  هب  ام  مغ  هک  نیب  هب  مرک 

تمغ دای  هب  ام  میزوسب  هکنآ  ياج  هب 

تلجخ دشک  یم  هک  یفوئر  نآ  وت 

تمرک يدایز  زا  وت  نمشد  تسود ، هن 

يدیّما هب  مهن  تروص  وت  ناتسآ  رب 
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تمدق ما  هدید  يور  دوب  گرم  تقو  هک 

نک ملوبق  ینک  منورب  هکنآ  ياج  هب 

تمسق تا  هتسکش  ولهپ  ردام  هب  مهد 

ام هیرگز ي  دوب  رت  نوزف  وت  بئاصم 

تمک تسا  ملاع  گشا  تلد  نوخ  هب  مسق 

يدوب ادخ  ربمغیپ  نت  هراپ ي  وت 

تمتس همه  نیا  دیآ  ناج  هب  دوبن  اور 

درک تبآ  عمش  وچ  نومأم  هک  فیح  رازه 

تمرتحم زیزع و  درامش  هکنآ  ياج  هب 

يدرک بلط  ادخ  زا  گرم  همطاف  وچمه  وت 
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تمد هب  مد  هآ  گشا و  لد و  زوس  يادف 

وت تبرغ  دای  هب  دیرگب  هعیش  هرامه 

تمقتنم زیزع  روهظ  راظتنا  رد 

ار مثیم »  » تسد فطل  مرک و  زا  ریگب 

تمهد یم  هّمئالا  داوج  ناج  هب  مسق 

----------

يدینش رود  هار  نوچ ز  ارم  مرگ  مالس 

( حدم  ) يدینش رود  هار  نوچ ز  ارم  مرگ  مالس 

يدیبلط تترایز  رهب  يدومن و  مرک 

مرایب وت  رب  هدید  کشا  زا  لگ  هکنآ  يارب 

يدیرخ وت  ارم  مغ  یتسکش ، وت  ارم  لد 

يدرکن هاگن  يا  هظحل  ما  هیس  همان  هب 

يدیردن ارم  هدرپ  يدز و  ادص  ارم 

نافوئر فوئر  يا  يداد  نم  هب  هار  هنوگچ 

يدیدن وت  ارم  هدنورپ  یهایس  رگم 

ییور هچ  هب  مروآ  يور  نم  وت  ناتسآ  رد 

يدیفس سای  وت  میور و  هیس  راخ  وچ  نم  هک 

يزاین وت  یتجاح  وت  مرایب -؟ هک  رب  زاین 

يدیما وت  وزرآ  وت  مدنبب - هک  رب  دیما 

مگنت لد  رد  دوب  هک  یناهن  ياهزار  هچ 
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يدینش وت  ار  مامت  مدید  مدوب و  هتفگن 

مرود وت  هنگ ز  همه  نیا  درکن  هک  متریح  هب 

يدیربن مرک  زا  وت  مدیرب ، هچ  ره  وت  زا  نم 

ییاشگب تمثیم »  » راک زا  هرگ  دوش  یم  هچ 

يدیلک وت  طقف  ار  تامهم  لفق  هن  رگم 

----------

دوش یم  ناشخدب  لعل  وت  ياپ  ریز  گنس ،

( حدم ) دوش یم  ناشخدب  لعل  وت  ياپ  ریز  گنس ،

دوش یم  ناتسب  رس و  تهاگن  ضیف  اب  راخ ،

میهج يوس  دزو  تیوک  رس  زا  یمیسن  رگ 

دوش یم  ناحیر  گرب  شرارش  دوع و  نآ  دود 

لد نامرد  یب  درد  ناج و  يوراد  یب  مخز 

دوش یم  نامرد  وت  يوک  رس  كاخ  اب  ود  ره 

دنرب خزود  شتآ  رد  ارم  رگ  مرادن  مغ 

وت مان  مرب  نوچ 
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دوش یم  ناتسلگ  شتآ  ار 

دنک یم  ناج  رگایحا  ار  حور  ناگدرم 

دوش یم  ناسارخ  كاخ  رد  نفد  شمسج  هک  ره 

رت تخس  رفاکز  دریگ  ارم  ناج  لجاوگ 

دوش یم  ناسآ  گرم ، دتفا  وت  رب  مهاگن  نوچ 

یئوت نوچ  مان  هک  سب  نیا  تتفأر  ماقم  رد 

دوش یم  ناماد  هدولآ  نم  رکذ  بش  زور و 

دوش وهآ  نماض  تفطل  هک  ینابایب  رد 

دوش یم  ناپوچ  گرگ  دتفا  گرگ  راذگ  رگ 

نآ نامیا  اب  هک  مزان  ار  وت  مشچ  شدرگ 

دوش یم  ناّرغ  ریش  هگان  هدرپ  ریش  شقن 

دنک ناوضر  رب  رخف  درآ  سودرف  رب  زان 

دوش یم  نامهم  وت  ناسارخ  رد  بش  کی  هکره 

وت نیّرز  دبنگ  رب  دتفوا  شمشچ  هک  ره 

دوش یم  نایرگ  هاگ  نادنخ ، هاگ  نونجم ، هاگ 

یجتلم درگ  وت  رب  ناطیش  ران ، رعق  هب  رگ 

دوش یم  ناوضر  غاب  شمشچ  هب  خزود  يداو 

هتخادنا لگ  روح  يور  وچمه  تیاه  هفرغ 

دوش یم  ناراب  هسوب  تحیرض  بش  زور و  هک  سب 

مالس کی  تمیرح  رد  دیوگ  صالخا  اب  هک  ره 
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دوش یم  نآرق  متخ  کی  زا  رتالاب  نآ  رجا 

نهد رد  دریگ  وت  فطل  اب  هناد  کی  رگا  روم 

دوش یم  نامیلس  ضیف  نمرخ  زا  زاین  یب 

تسا رثوک  کشر  هک  وت  نحص  ضوح  رانک  رد 

دوش یم  ناعنک  هام  دیوشب  تروص  را  یگنز 

دوشگ بل  سک  ره  وت  روط  رد  یئاسوم و  روپ 

دوش یم  نارمع  روپ  نوچ  قح ، تاذ  مالکمه 

وت يوک  لئاس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5218 

http://www.ghaemiyeh.com


شتردق تسد  هب  دهاوخ  رگ 

دوش یم  ناجرم  گیر ، لعل و  گنس ، کشم و  كاخ ،

تا هناخ  اّقس  ماج  زا  يا  هعرج  ياوه  رد 

دوش یم  ناشطع  زاب  دتفا  رثوک  رد  رگا  رضخ 

تسا لد  مخز  مهرم  تیوک  كاخ  دش  رگا  كاخ 

دوش یم  ناویح  بآ  تیوج  بآ  دش  رگا  بآ 

ادخ يور  يا  سوط  رد  وت  راّوز  دش  هک  ره 

دوش یم  ناحبس  ّیح  يادخ  تاذ  رئاز 

تسا ملاع  يافّشلا  راد  وت  سدق  ناتسآ 

؟ دوش یم  نامرد  هخسن  اود و  یب  اج  نیا  درد 

تسدب دریگ  يا  همقل  تیارس  نامهم  زا  هک  ره 

دوش یم  نان  ۀصرق  کی  زا  مک  شتسد  رد  رهم 

یبش تراوید  تشپ  رد  دربیم  شباوخ  هکناو 

دوش یم  نازورف  عمش  زا  مک  شمزب  رد  هام 

وت نحص  باتفآ  رس  رب  دیبات  ار  هک  ره 

دوش یم  نامیشپ  یبوط  ۀیاس  رد  دور  رگ 

ارم دیآ  رگا  ون  لاس  دیع  حبص  وت  یب 

دوش یم  نابیرغ  ماش  ون  لاس  دیع و  حبص 

ارم دشاب  ناتسود  يازع  ماش  رگ  وت  اب 

دوش یم  نابرق  دیع  زور  رهظ  زا  رت  بوخ 
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مروآ دای  تلد  مومسم و  روگنا  زا  هگ  ره 

دوش یم  نازوس  ران  مشیپ  روگنا  ۀناد 

يا هظحل  دنیبن  یناشیرپ  رشحم  فص  رد 

دوش یم  ناشیرپ  اج  نیا  تمغ  دای  اب  هک  ره 

تفرگ شتآ  نیک  رهز  زا  تلد  ناتسلگ  نوچ 

؟ دوش یم  ناتسلگ  شتآ  تمد  ضیف  زا  هک  يا 

زا تتبرغ  مدای  هب  دیآ  نامز  ره 
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هآ دود 

دوش یم  نارجه  ماش  زا  رت  هریت  مراگزور 

درک وت  زا  نومام  هکم  يراد  نامهیم  نیز  دبا  ات 

دوش یم  ناسارخ  ارهز  تردام  زا  نیگمرش 

وت گوس  رد  یگدولآ  یتشز و  مامت  اب 

دوش یم  نارفغ  رحب  مثیم )  ) کشا ياه  هرطق 

----------

نک ما  هناخ  نیا  لئاس  هار  كاخ  ارایرهش 

( حدم ) نک ما  هناخ  نیا  لئاس  هار  كاخ  ارایرهش 

نک ما  هناگیب  نتشیوخ  زا  نک و  دوخ  اب  انشآ 

يدناشچ نم  رب  یگنشت  معط  وچ  نادرگ  ما  هنشت 

نک ما  هنامیپ  رد  رون  بارش  شاب و  ما  یقاس 

میوربآ دوخ  هار  درَگ  زا  هدب  ای 

نک ما  هناورپ  ترئاز  يور  عمش  درَگ  هب  ای 

هد مَا  یتسم  تیالو  ماج  زا  ریگرب و  ما  یتسه 

نک ما  هناوید  هگن  کی  اب  متسین ، لباق  هچ  رگ 

رتوبک مدرگ  مرح  نیا  درگ  هک  مردق  نآ  تسین 

نک ما  هناد  تیافص  اب  نحص  ياهرتوبک 

دیاین رب  یئادگ  الوم  يا  نم  تسد  زا  هچ  رگ 

نک ما  هناخ  نیا  لئاس  مه  هد ، دای  یئادگ  مه 
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هدیمخ دق  نیگنس  راب  لگ ، رد  ياپ  لکشم  هار ،

نک ما  هناش  زا  دنلب  ار  یصاعم  نیگنس  هوک 

مجایتحا اپارس  نم  یتیب ، لها  فوئر  وت 

نک ما  هناحیر  الو ، ناتسلگ  رد  مراخ  هچ  رگ 

يرآ دنیوج  یم  هناریو  نماد  رد  ار  جنگ 

نک ما  هناریو  رد  ياج  لد ، ۀناریو  نیا  وت ، نیا 

تمحر رحب  يا  ریگب  رب  رد  ار  هدولآ  مثیم ) )

نک ما  هنادکی  رهوگ  میاهب ، ردق و  یب  گنس 

نم زا  رت  مشچ  کی  وت و  زا  مرک  رحب  دص 

( حدم ) نم زا  رت  مشچ  کی  وت و  زا  مرک  رحب  دص 

نم زا  رخب  ار  رگج  نوخ  نیا  نک و  یفطل 

ربا تمحرم  زا  دوب  شتآ  یشوماخ 

نم زا  ررش  هوک  وت و  زا  مرک  ناراب 

دندایز راک  هنگ  راّوز  وت  يوک  رد 

زا رت  هدولآ  سک  چیه  دوبن  اّما 
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نم

یفوئر يالوم  وت  راک و  هنگ  دبع  نم 

نم زا  رت  مشچ  دوب  هدنبیز  وتز  تفأر 

ییادخ مشچ  وت  هداتفا و  رظن  زا  نم 

نم زا  رظن  ناشوپم  دنوادخ  مشچ  يا 

تسا شود  رس  رب  مهنگ  هوک  هتسخ و  نت 

نم زا  رمک  هتسکش  تخس  هنگ  هوک  نیا 

وت زا  همه  يزاون  راّوز  ییاقآ و 

نم زا  رصب  گشا  تلجخ و  هنگ و  راب 

هدنامن هک  نک  يرظن  ارهز  فسوی  يا 

نم زا  رثا  نایصعز  هدولآ  همان ي  زج 

رفعج یسوم  رسپ  يا  ارم  بایرد 

نم زا  ردپ  دزیرگ  رشح  رد  هک  زور  نآ 

مدیدن چیه  رگد  وت  زا  اطع  ریغ  نم 

نم زا  رگد  يدیدن  چیه  اطخ  ریغ  وت 

نک اعد  تسود  يا  ماوت  راد  مثیم »  » نم

نم زا  رمث  دنامن  وت  لخن  هویم ي  زج 

----------

تساضر ماما  نم  ناج  ۀلبق 

( حدم ) تساضر ماما  نم  ناج  ۀلبق 
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تساضر ماما  نم  نامیا  نید و 

مرت هدرم  هدرم  شیالو ز  یب 

تساضر ماما  نم  ناناج  ناج و 

نآرق توالت  مدرک  هچره 

تساضر ماما  نم  نآرق  حور 

تشهب تشه  تشهب  شنحصراچ 

تساضر ماما  نم  ناوضر  دلخ و 

تسوا مبیبط  وراد و  هخسن و 

تساضر ماما  نم  نامرد  درد و 

شمرک تیانع و  زا  ملجخ 

شمرح رد  هداد  هار  ارم  هک 

****

هدید ارم  ییور  هیس  وا 

هدیشوپ هدرپ  میهایس  هب 

مراکهنگ نم  هک  هچ  یسک  هب 

هدیدنسپ اضر  متسه  هچره 

خر رب  متلاجخ  کشا  هدوب 

هدیدنخ فطل  مکشا ز  هب  وا 

تسد
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هدوب مرس  يور  رب  وا 

هدیشخرد ملد  رد  وا  رهم 

مرایسب ِهانگ  دشاب  هچرگ 

مراد ججحلا  نماث  ما  هک  ره 

****

دنزب رد  هناتسآ  نیز  هکره 

دنزب رگد  رد  زیاج  تسین 

وا ترایز  رب  هک  لد  نآ  شوخ  يا 

دنزب رپ  داوجلا  باب  يوس 

شمرح رد  هک  یحدام  نآ  رت  شوخ 

دنزب ربمایپ  لآ  مد ز 

دیوش وا  كاخ  هب  خر  را  یگنز 

دنزب رمق  رب  هنعط  بجع  ین 

ار دوخ  رئاز  هک  وا  زج  تسیک 

؟ دنزب رس  راب  هس  تمارک  زا 

شناسحا فطل و  تسا  باسح  یب 

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

****

دنا مرح  نیا  رود  هک  ینیرئاز 

دنا ملع  البرک  راّوز  نیب 
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دنریگ افش  وا  زک  نادنمدرد 

دنا مد  حیسم  لد و  ینامسآ 

ادگ دنوش  رگا  ملاع  همه 

دنا مک  زاب  شاطع  فطل و  شیپ 

فوئر ماما  نیا  نانامهیم 

دنا مرک  تمحر و  يایرد  قرغ 

نیمز ناگراتس  شناتسود 

دنا مرتحم  هبعک  وچ  شنیرئاز 

تسا لِگ  گنس و  لالج ، نآ  اب  هبعک 

تسا لد  ِمارحلادجسم  مرح  نیا 

****

شرد كاخ  میقم  لد  ناهج  کی 

شرگد تمارک  هظحل  هظحل 

تسادخ لوسر  ةراپرگج  نیا 

شرگج دش  هراپ  ریصقت  هچ  هب 

دناد یمن  ادخ  زج  سک  چیه 

شرس هب  ام  ماما  دمآ  هچ  هک 

بالگ ياج  هب  وا  يور  لگ  رب 

شرسپ ةدید  ود  کشا  تخیر 

يرسپ نآ  يارب  دزوسب  لد 
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شردپ ناج  داد  درک و  هگن  هک 

درک یم  رگج  ةدرپ  زا  هلان 

درک یم  ردپ  تبرغ  رب  هیرگ 

****
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دز یمرپ  رهز  زوس  زا  ردپ 

دز یم  ررش  رگج  رب  شا  هلان 

لد زا  دیشک  یم  هآ  ردپ  مه 

دز یم  رگج  زا  هلان  رسپ  مه 

تسب یم  ار  شیوخ  مشچ  ردپ  مه 

دز یم  رس  هب  مغ  تسد  رسپ  مه 

ردپ هک  يا  هظحل  دوب  یندید 

دز یم  رسپ  ضراع  رب  هسوب 

هتسبرد هرجح  نایرگ و  هدید 

هتسهآ هلان  نازوس و  هنیس 

****

یناحبس ّیلو  نآ  مغ  رد 

یناسارخ ره  مشچ  نوخ ، تخیر 

دندز هنیس  هب  وا  توبات  ياپ 

یناغون نانز  هنارهاوخ ؛

دندرک یم  هدید  کشا  اب  همه 

یناشفا لگ  شا  هموصعم  ياج 

كاخ رد  ناتسود  تسد  اب  فیح !

ینارون ناهج  نآ  ناهن  دش 

دش تحار  ناج و  داد  تبقاع 
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ینادنز بیرغ  نامهیم 

تسوا تبرت  يا ز  هعطق  یلد  ره 

تسوا تبرغ  راثن  مثیم »  » کشا

----------

تسا ربکا  ّجح  تمرح  ترایز  دصق 

( حدم  ) تسا ربکا  ّجح  تمرح  ترایز  دصق 

تسا ربمیپ  جح  هرمع و  لثم  هک  یجح 

تسادخ رئاز  وت  رئاز  تشگ  هک  سک  ره 

تسارفعج نب  یسوم  تیاور  ما  هتفگ  نیا 

رشح زور  وت  ربق  رئاز  لالج و  ردق و 

تسا رتارف  ناماما  لک  نیرئاز  زا 

تسوت رایع  لماک  هعیش  هک  وت  راّوز 

تسا ربکا  هللا  ججح  هدراچ  راّوز 

مرب رگا  دمحا  نت  هراپ  ود  مان 

تسارهطا يارهز  وت و  سدقم  مان 

ناگتشرف میظع  لیخ  دنرب  ترسح 

تسا رتوبک  تنحص  هب  هک  يا  هتشرف  نآ  رب 

رازم نیا  رد  میرم  یسیع  رازه  حور 
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تسارد نیا  رب  نارمع  یسوم  رازه  مشچ 

نآ بآ  هعرج  کی  تفرگ ز  افش  محور 

تسارثوک ضوح  ای  تسوت و  نحص  ضوح  نیا 

وت نحص  راچ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

تسا رورپ  حور  تهگراب  میسن  سب  زا 

نوزف هدمآ  باسح  وا ز  مرج  هک  مثیم " "

تسارس وا  مرجزا  وت  وفع  هک  نیازا  تسا  داش 

----------

دنرون فحصم  وت  میرح  ياه  هیبتک 

( حدم ) دنرون فحصم  وت  میرح  ياه  هیبتک 

دنروح لد  لها  مشچ  رد  وت  نارتوبک 

ییابیز ثیدح  تنحص  رد  رب  هتشون 

دنروشحم وت  اب  رشح  رد  وت  نیرئاز  هک 

ددرگ ناتناتسود  رس  رود  تاجن ،

دنرود امش  زا  هک  نانآ  رب  تسا  تکاله 

ناهج ود  مغ  اب  هک  مزان  وت  نیرئاز  هب 

دنرورسم دننک  تربق  هب  هک  هگن  کی  هب 

ترسح مرب  یم  وت  میرح  نایهار  هب 

دنروکشم یعس  لوبقم و  هرمع ي  مرگ  هک 

فرش بسک  يارب  یهلا  ناگ  هتشرف 
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دنرومأم هناتسآ  نیا  یسوب  كاخ  هب 

رئاز مرح  نیا  رد  میرم  یسیع  رازه 

دنروط نیا  میقم  نارمع  یسوم  رازه 

وتز هک  نیبب  نایباّهو  يزور  هایس 

دنروک مه  زاب  دندید و  هزجعم  رازه 

تسا تنطلس  قوف  وت  يوک  رس  ییادگ 

دنروهشم ماقم  نیا  رد  هک  هورگ  نآ  شوخ 

« مثیم  » بش زور و  هعقب  نیا  رد  دنهد  ادن 

دنرون مرح  نیا  ضیف  زا  همه  اهران  هک 

----------

تسوت هنامیپ ، رغاس و  زا  نم  کشا  رثوک 

( حدم ) تسوت هنامیپ ، رغاس و  زا  نم  کشا  رثوک 

تسوت هناخازع  عمش  ما ، هدز  شتآ  لد 

تسوت هناورپ  رتسکاخ  هتخوس ، رگج 

تسوت هنابیرغ  هآ  زا  ملد  ياه  هلعش 

نم لُگ  تیوک  رئاز  مدق  بارت  يا 

نم لد  تمایق  حبص  ات  وت  ناسارخ  يو 

****

بیبط وت  یبیبط  وت  یبیبط  وت  ار  ناج  درد 

بیبح وت  یبیبح  وت  یبیبح  وت  ار  لد  مزب 
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بیکش هن  رارق و  هن  ار  لد  وت  يّالوت  یب 

بیرغ وت 
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بیرغ قلخ ، همه  ییابرغلا و 

تسوت رئاح  نیمز  تاوامس و  هک  ناسارخ  هن 

تسوت رئاز  ام  لد  درادن ، کیدزن  رود و 

****

ام لباقان  هیرگ  وت  مغ  لوبق  يا 

ام لصاح  ازج  زور  رد  وت  قشع  شتآ 

ام لگ  دراد  وت  ناسارخ  كاخ  زا  هیام 

ام لد  تدای  هب  تخوس  یم  هک  میدوبن  ام 

درک تبآ  تفص  عمش  مغ  شتآ  اه  لاس 

درک تبات  یب  دش و  يرارش  هنیس  رد  رهز 

****

يرسپ ارهز  هب  وت  يردپ و  تقلخ  هب  وت 

يرت مولظم  همه  زا  تردپ  دج و  لثم 

يرگج هراپ  ربمغیپ و  هراپ  رگج  وت 

يرپ لاب و  یب  لمسب  زا  رت  بات  یب  هکلب 

وت لتاق  ناهج  ناج  يا  دش  وت  نابزیم 

وت لد  اب  دش  هچ  تسنادن  تسنادن  سک 

****

يدیحوت هنیآ  مدق  هب  ات  رس  هک  وت 

يدیطلغ نیمز  هب  لمسب  وچ  ریصقت  هچ  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5233 

http://www.ghaemiyeh.com


يدید هظحل  هب  هظحل  ترس  رود  ار  گرم 

يدیچیپ تدوخ  هب  هدیزگ  رام  نانچمه 

وت هتسویپ  مغ  نآ  اب  هک  تشاد  نامگ  هک 

؟ وت هتسب  رد  هرجح  دوش  وت  هاگلتق 

****

ترس هب  دمآ  هچ  هک  یما » تنا و  یباب  »

تررش دز  ناج  هب  همولظم  هموصعم  غاد 

ترسپ اشامت  درک  رپ و  لاب و  يدز  وت 

ترمق هراتس  تخیر  تخُر  سمش  رب  هک  سب 

رب هآ  ررش 
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الوم تداهن  دمآ ز 

الوم تداوج  کشا  زا  دش  هتسش  تتروص 

****

تندب زا  دیرپ  هنابیرغ  حور  ریاط 

تنت عییشت  هب  دوب  ناشف  کشا  تلتاق 

تنهریپ طقف  تشاد  نت  تبرغ  زا  ربخ 

تنفک تداوج  تسد  رگج  نوخ  اب  درک 

دوب همه  ناج  هناش  رب  وت  توبات  بوچ 

دوب همطاف  ناشف  کشا  وت  هموصعم  ياج 

****

دندیشوپ دوخ  هیرهم  مشچ ز  ناوناب 

دندیدرگ تفص  هناورپ  وت  توبات  رود 

دندیراب وت  تبرغ  رب  هک  دوب  اه  کشا 

دندیچ تهار  رس  رب  رگج  نوخ  زا  هلال 

دوب اپرب  ناشنویش  نانز  لثم  اهدرم 

دوب ارهز  ای  همه  رکذ  وت  توبات  رود 

****

مداد فک  زا  لد  هیرگ ، زا  متخوس  ادخ  يا 

مدایرف ررش  زا  کلف  تخوس  یم  شاک 

مداب رب  الب  ماش  مغ  داد  یم  شاک 
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مداتفا ماب  بل  گنس  رتسکاخ و  دای 

دندزن فد  ین و  گنچ و  اضر  توبات  ياپ 

دندزن فک  دوخ ، تروص  رب  هدز  یلیس  همه 

****

دندز گنچ  رگا  هرهچ  رب  وت  توبات  رود 

دندز گنچ  همه  وت  دج  رس  ياپ  کیل 

دندز گنت  لد  هلان ز  وت  توبات  رود 

دندز گنس  فرط  راچ  زا  همه  بنیز  رود 

دزیخرب لد  هلان ز  رگج و  زا  رارش  ات 

دزیر تبیرغ  دج  وت و  هب  مثیم »  » کشا

----------

منیلسرملا ریخ  لآ  عمج  عمش  نم  متسیک 

نم متسیک 
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( حدم  ) منیلسرملا ریخ  لآ  عمج  عمش 

منیقی لها  ۀبعک  لد  ۀلبق  نم  متسیک 

منیمتشه ماما  ارهز  فسوی  نم  متسیک 

منیس ای و  رون و  اهاط و  رثوک و  نم  متسیک 

منیمز تاوامس و  قلخ  یجلم  نم  متسیک 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

میاضر مرکا  ربمغیپ  هعضب ي  نم  متسیک 

میاضترم ّیلع  ارهز و  لجن  نم  متسیک 

میاحّضلا سمش  ار  موصعم  هدراچ  نم  متسیک 

میادخ قلخ  نماض  قح  تّجح  نم  متسیک 

منیملاعلل ٌهمحر  مشچ  رون  نم  متسیک 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

ممارحلا تیب  ۀبعک  ناسارخ  شوغآ  رد  نم 

مماع صاخ و  ریگتسد  نم  نز  درم و  هانپ  نم 

ممالس نم  ممایق  نم  مدوجس  نم  معوکر  نم 

مماما هس  باب  موصعم و  ُهن  مشچ  غارچ و  نم 

منیرخآ نیلّوا و  قلخ  ّلک  ماما  نم 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

نم ۀناخ  اّقس  ماج  ماک  هنشت  دشاب  رضخ 

نم ۀناد  ماد و  قاتشم  نایسدق  حور  غرم 
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نم ۀناورپ  وا  هام  باتفآ و  نامسآ و 

نم ۀنامیپ  زا  لضف  لامک و  ملع و  رثوک 

منیقیلا ملع  همشچ ي  زا  رون  ماج  ار  نافراع 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لا  فوئر  نم 

هتفرگ نم  زا  نابز  نافرع  تمکح و  هقف و  ملع و 

هتفرگ نم  زا  ناما  دهم  دبا  ات  یتسه  کلم 

هتفرگ نم  زا  نامسآ  هتفرگ  نماد  رد  هچنآ 

هتفرگ نم  زا  ناما  ّطخ  قح  رما  شنیرفآ ز 

ار یتسه  کلم  مناما  ار  نودرگ  خرچ 
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منیما

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

مداد رون  میور  رهم  زا  ار  هدعقیذ  هم  نم 

مداد روش  قوش و  شیوخ  ناتسود  لیخ  هب  نم 

مداد روجنر  لد  رب  مربق  كاخ  زا  افش  نم 

مداد رود  زا  باوج  ار  منیرئاز  مالس  نم 

منیشنمه دوخ  رئاز  اب  نانج  رازلگ  هب  نم 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

مشخرد یم  ناشخرد  هام  نوچ  همجن  شود  هب  هگ 

مشخرد یم  نآرق  وچ  رفعج  یسوم  تسد  هب  هگ 

مشخرد یم  نامیا  وچمه  نامیا  لها  بلق  هب  هگ 

مشخرد یم  ناریا  بلق  زا  دوجو  ناج  رب  هاگ 

منیعم ار  ملاع  نامورحم  هاگ  ناریقف  هگ 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

مریذپ یم  ار  امش  تمحر  زا  نم  ناراکهنگ  يا 

مریذپ یم  ار  اطخ  لها  نتشیوخ  ياطع  زا 

مریذپ یم  ادگ  هاش و  نم  شاب  یتسه  هک  ره 

مریذپ یم  ار  انشا  بیرغ و  نمشد  تسود و 

منیا نم  يرآ  سکچیه  يور  هب  مدنب  یمن  رد 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 
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میامش نامهم  سوط  رهش  هب  نم  ناریا  لها 

میامش ناسارخ  دیشروخ  كاخ  نیا  لد  رد 

میامش ناج  ۀبعک  مه  امش  نابهگن  مه 

میامش نامیا  رهُم  امش و  نابات  رهم 

منینزان ربق  رود  کنیا  دیرآ  فاوط  ناه 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

مدید وچ  ار  ناریا  لها  روش  قوش و  افص و  نم 

مدیشک اپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مّدج  تبرت  رانک  زا 

مدمآ
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مدیسر يداو  نیا  رد  ات  ارحص  هب  ارحص 

مدیمرآ ناسارخ  كاخ  ۀنیس  رد  ناج  وچمه 

منیگن نوچ  نم  رتشگنا و  ۀقلح  ناریا  هتشگ 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لآ  فوئر  نم 

میامش اب  ایند  ود  رد  نم  نم  ربق  نیرئاز 

میایب کی  ره  ندید  تبون  هس  ات  مدرک  دهع 

میاهتنم یب  تمحر  زا  یملاع  ریگتسد 

میامن يرای  مرک  زا  مه  ار  هدولآ  مثیم » »

منیرفآ یم  ون  نومضم  وا  مظن  رد  مدبمد 

منید ناطلس  اضر  ربمغیپ  لا  فوئر  نم 

----------

یتفریذپ اطع  فطل و  تمحر و  زا  رم 

( حدم ) یتفریذپ اطع  فطل و  تمحر و  زا  رم 

یتفریذپ اطخ  مرج و  همه  اب  هک  دش  هچ 

يداد مهر  ینک  میاهر  هکنآ  ياج  هب 

یتفریذپ ایب  یتفگ  يدومن و  مرک 

مزان تتفأر  هب  يدوجو  رایرهش  وت 

یتفریذپ ادگ  تیوک  هب  هتسد  هتسد  هک 

یلو دنرخ  یم  بیع  یب  لگ  نمچ  نیا  رد 

یتفریذپ اه  بیع  ۀمه  اب  وت  ارم 
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دادن لاوس  تلهم  نم  هب  وت  تمارک 

یتفریذپ ادص  یب  يدز و  ادص  دوخ  هک 

دوب هدمآ  گنت  هب  نم  هنگ  زا  میحج 

یتفریذپ ارم  تمیرح  تشهب  رد  وت 

يدب مامت  اب  هک  مزانب  وت  تفأر  هب 

یتفریذپ افصاب  مرح  نیا  رد  ارم 

ار همه  یئاضترم و  یلع  هداز  وت 

یتفریذپ یضترم  یلع  هویش  هب 

مجارخا هب  وشم  یضار  همطاف  ناج  هب 

یتفریذپ اضر  ای  تمرک  زا  هک  نونک 

داد مهار  فوئر  ماما  هک  یسک  منم 

یتفریذپ ار  هراچیب  مثیم »  » هک ییوت 

----------

ددرگ یم  ناج  رگایحا  وت  ضیف  زا  هدرم 

( حدم ) ددرگ یم  ناج  رگایحا  وت  ضیف  زا  هدرم 

ددرگ یم  ناوج  هئشن  نیا  زا  ریپ  ملاع 

مدروآ دورف  وت  ياپ  هب  میلست  رس 

ددرگ یم  ناهج  وت  يالو  تشگنا  هب  هک 

تراّوز مدق  كاخ  هب  هرهچ  دهن  ات 

ددرگ یم  ناور  هوک ، ۀنماد  زا  گنس 
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میلک هب  ایرد  ۀنیس  نوچ  وت  يّالوت  اب 

ددرگ یم  ناما  دهم  رطخ  فوخ و  يداو 

نابز هب  دیآ  وت  ناسارخ  مان  اجک  ره 

ددرگ یم  ناور  هدید ، زا  هک  تسا  قوش  کشا 

رب هدجس 
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دیشروخ درآ  وت  نیّرز  دبنگ 

ددرگ یم  ناشفارون  اضف  جاوما  هب  هک 

قلخ نماض  يا  يوش  نماض  وت  هک  ار  یئوهآ 

ددرگ یم  نارظن  بحاص  ۀمرس  وا  كاخ 

میوم ره  رس  هن  مدوجو  ياضعا  همه 

ددرگ یم  نابز  ياپارس  وت  يانث  هب 

دوش ریش  وت  ذفان  هگن  زا  ریش  شقن 

ددرگ یم  نابش  وت  سوط  ۀّطخ  رد  گرگ 

زاورپ لگ  رب  رود و  دنک  هک  لبلب  وچمه 

ددرگ یم  ناج  وتنینحص  ۀتسدلگ  درگ 

مشوپ یم  دوخز  هکلب  دوخ  یتسه  زا  هدید 

ددرگ یم  نارگن  تقاور  هب  ممشچ  هک  ات 

دیور ّتنج  لگ  خوزد  شتآ  زا  وت  اب 

ددرگ یم  نازخ  سودرف ، ۀناخلگ  وت  یب 

فاوط دنوادخ  هب  درآ  وت  يوک  رئاز 

ددرگ یم  نآ  زا  وت  رازم  درِگ  نم  لد 

دنلوغشم تمرح  فاوط  هب  اه  نامسآ 

ددرگ یم  نامز  خرچ  نیمز  درگ  رب  هک  ات 

رپس راک  دنک  توربا  زجعم  اب  غیت 

ددرگ یم  نامک  وت  مشچ  شدرگ  زا  ریت 
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تشهب هب  دشورف  رخف  دنک و  ناج  رب  زان 

ددرگ یم  ناهن  وت  كاخ  هب  هک  سک  ره  نت 

خزود رد  دربب  ار  اضر  مانرا  رفاک 

ددرگ یم  نانج  کشر  شمد  ضیف  زا  خزود 

نازیم طارص و  ياپ  بتک  زاورپ  زور 

ددرگ یم  نایع  قلخ  رب  وت  فطل  مرک و 

رس درآ  نورب  وت  يالط  تشخ  زا  هلال 

ددرگ یم  نارک  ّرد  وت  زجعم  اب  گنس 

دونش یم  ینرا  گناب  وت  روط  زا  یسوم 

زا یسیع 
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ددرگ یم  ناوت  بات و  یب  وت  قوش 

تمرح فاوط  هب  یئارقف  ّجح  هچ  رگ 

ددرگ یم  ناکم  نوک و  ةریاد  دبا  ات 

دنرآ دوس  ناهج  قلخ  ناهج  رازاب  هب  رگ 

ددرگ یم  نایز  وت  يالو  رهم  یب  همه 

ناشن قلخ  همه  هب  ار  ادخ  يور  دهد  یم 

ددرگ یم  ناشن  مان و  یب  وت  يوک  رد  هک  ره 

تسد دریگ  تمرح  ياه  هرجنپ  رب  هک  ره 

ددرگ یم  ناگمه  ياشگ  هدقع  شا  هجنپ 

نآرق ناور  تسا و  ناج  لد و  شخب  حور 

ددرگ یم  نایب  وت  يانث  فصو  اجک  ره 

( مثیم  ) تیانث هب  ییارس  همغن  دنک  ات 

ددرگ یم  نانک  صقر  کلم ، حور  وا  درگ 

----------

اضر يوک  رس  رب  دنز  رپ  ملد  غرم 

( حدم  ) اضر يوک  رس  رب  دنز  رپ  ملد  غرم 

اضر يوس  هب  زاب  دوب  مزاین  تسد 

دوش ندرم  مد  ات  دوب  نیا  میوزرآ 

اضر يوس  هب  زاب  نم  راک  هنگ  مشچ 

ار هبعک  وس  همه  زا  دنرئاز  ناهج  قلخ 
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اضر يوک  رئاز  زاجح  رد  دوب  هبعک 

شیوخ شخبناج  مد  اب  شیوسیع ، سفن  اب 

اضر يوب  هدنز ز  دوب  احیسم  ناج 

مارح خزود  شتآ  دوش  یم  شندب  رب 

اضر يوج  بآ ز  يا  هرطق  دروخ  هک  ره 

یکتم وا  هب  تسین  طقف  ناریا  روشک 

اضر يوم  هب  هتسب  تانئاک  یگدنز 

تسوا ماج  بل  هنشت  رگا  رضخ  بجع  تسین 

اضر يوبس  تسم  دوب  ناوضر  یقاس 

هانگ مرج و 
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نم نیرید  تداع  تساطخ  و 

اضر يوخ  تلصخ و  دوب  تمارک  وفع 

يوش رد  نیا  رئاز  تشهب  قوش  هب  دنچ 

اضر يوکن  يور  دوب  تنج  تنج 

تسا نمؤم  يوربآ  زامن  زا  رگا  مثیم " "

اضر يوضو  بآ  زامن  رب  دهد  بآ 

----------

نم رواد  لاصو  تشهب  تسوت  رازم 

( حدم ) نم رواد  لاصو  تشهب  تسوت  رازم 

نم رب  رد  تسوت  ربق  اج ، همه  رد  هشیمه 

وت ترایز  ّتین  نامه  رود  هار  ز 

نم ربکا  ّجح  دنوادخ ، دزن  هب  دوب 

نک مهاگن  مسق ! تیوک  رئاز  كاخ  هب 

نم رس  دوش ، وت  راّوز  مدقم  كاخ  هک 

تفگ یم  اضر  اضر  مناذا ، وچمه  شوگ  هب 

نم ردام  داد ، ریش  نم  هب  هک  نامز  نآ  زا 

! فوئر ماما  يا  وت ، ربق  ترایز  نم و 

نم رواب  دوبن  نیا  وت ، تفأر  نودب 

تسا نم  تایح  لّوا  هر ، گرم ز  وچ  دسر 

نم رخآ  هاگن  دتفا ، وت  يور  هب  رگا 
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تفر یم  ناهگرحس  مدید ، وت  باوخ  هک  یبش 

نم رتسب  لگ ز  يوب  نانج ، ناتسوب  هب 

ام اب  يرشحم  زور  اج ، هس  هک  ما  هدینش 

نم رشحم  هظحل ، هظحل  دوب  هک  دنک  ادخ 

تمرح رئاز  ياه  سفن  رطع  يوب  ز 

نم رکیپ  هب  دمد  تیالو ، حور  هرامه 

دوش هدنز  هدرم ، ناج  رگا  مثیم "  " رعش ز 

نم رورپ  حور  مظن  دوب  وت  زک  تساور ،

----------

مدرخ یمن  سکچیه  مدرخ  یب  هک  وگم 

( حدم ) مدرخ یمن  سکچیه  مدرخ  یب  هک  وگم 

مدرب یم  تسد  يالاب  هب  وت  تمارک 

مرفص زا  مک  ارم ، دوخ  زا  ینک  ادج  رگا 

مددع زا  رت  نوزف  مشاب  وت  رانک  رگ  و 

درک مزاین  یب  قلخ ، زا  ترد  ییادگ 

مدزن ادص  ار  وت  زج  یسک  لاؤس  رد  هک 

رازه
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زاب مدید  وت  زا  لفاغ  مدش  راب 

مدشک مرح  نیا  يوس  تمرک  ینوزف 

تیبلا لها  فوئر  يا  تمرک  ترثکز 

مدشُک یم  هرامه  مدیشک  هک  یتلاجخ 

يدرک متوعد  هک  تفطل  تمارک و  یهز 

مدر تسد  هنیس  هب  يراذگ  هکنآ  ياجب 

هدب هانپ  ترد  ناگس  نایم  ارم 

مدرد یم  هدرک  هلمح  هنگ  گرگ  هن  رگ  و 

کیل مرادن  مه  سخب  نمث  کی  ياهب 

مدرخ یم  فوئر  ماما  شیوخ  فطل  هب 

اضر داد  هانپ  شقشع  نبلگ  هب  ارم 

مدبس رد  راخ  تشم  زج  هب  تسین  هچ  رگا 

ار مثیم »  » مان شیوخ  يور  هب  ما  هداهن 

مدب هچ  رگا  دنک ، ملوبق  تسیا  هناهب 

----------

مرد نیا  نایادگ  يادگ  متسیک  نم 

( حدم  ) مرد نیا  نایادگ  يادگ  متسیک  نم 

مرس رب  كاخ  رگد  ياج  هب  مهن  اپ  رگ 

موش ادج  رد  نیا  زا  تسانب  رگا  يزور 

مرکیپ ناج و  رس و  دنوش  ادج  مه  زا 
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ماوت هناد ي  هتفیش ي  ماد و  جاتحم 

مرتوبک زا  مک  وت  میرح  رد  دنچ  ره 

اضر ای  وت  ّقح  هب  دنفراع  راوز 

مرت تفرعم  یب  همه  زا  هک  نم  ياو  يا 

منک یم  زان  ناهج  ود  یهاشداپ  رب 

مرکون هناخ  نیا  رد  رب  هک  مشوخ  نآ  زا 

حور ناور  ناج و  هریش ي  تشگ  وت  رهم 

مردام داد  نم  هب  ریش  هک  يا  هظحل  زا 

نم وچ  يا  هدولآ  وت و  ترایز  ضیف 

مرواب تشگ  یمن  دوبن  وت  فطل  رگ 

منم شنمشد  ار  وت  تسا  نمشد  هک  سک  ره 

یّتح
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مردارب ای  مردپ  دوب  رگا 

دوب مردام  ردپ و  یکاپ  قدص و  زا 

مربمیپ لآ  ربمیپ و  قشاع  رگ 

گرم تقو  هک  مهاوخ  متفگ و  وت  زا  رمع  کی 

مرخآ ياه  سفن  اضر ز  اضر  دزیخ 

ینک دوخ  دنباپ  هک  دنبب  ارم  ياپ 

مرد نیا  نیکسم  هک  ریگب  ارم  تسد 

میئاپ تسدیب و  همه  اب  هک  ممثیم »  » نم

مرگید راد  دوبن  وت  قشع  راد  زج 

----------

یسوم نبا  یلع  نامیا ، جرب  هم 

( حدم ) یسوم نبا  یلع  نامیا ، جرب  هم 

یسوم نبا  یلع  ناکما ، جرُد  رد 

تمارک طیحم  تماما ، رهپس 

یسوم نبا  یلع  ناسحا ، دوج و  می 

دَی یهد  یسوم  هب  مَد ، یهد  مدآ  هب 

یسوم نبا  یلع  ناج ، یهد  یسیع  هب 

تیالو لامک  دشاب  وت  يالو 

یسوم نبا  یلع  ناماما ، نایم 

ناقرف رون و  ییوت  رثوک ، ردق و  ییوت 
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یسوم نبا  یلع  نارمع ، لآ  ییوت 

تسا ناج  ِناج  ناج ، ِناج  يا  وت  دوجو 

یسوم نبا  یلع  ناریا  شوغآ  رد 

هدرپ ِریش  نآ  زک  مزان  وت  مشچ  هب 

یسوم نبا  یلع  ناّرغ ، ِریش  دوش 

تهار روم  دنک  را  زان  تسین  بجع 

یسوم نبا  یلع  نامیلس ، تخت  هب 

وت يدش  نماض  هک  ار  ییوهآ  مُس 

یسوم نبا  یلع  ناوضر ، هسوب  دنز 

عیشت ِلامک  رد  ار  هعیش  دَُوب 

یسوم نبا  یلع  نازیم  وت  يالو 

دیرگ وت  رب  کلم  سنا و  نج و  دزس 

، ناوخ انث  لبعد  وچ 
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یسوم نبا  یلع 

وت تمحر  تفأر و  زک  تسین  بجع 

یسوم نبا  یلع  ناطیش ، هرهب  دََرب 

هدنز وت  كاخ  هب  ددرگ  هدرم  لد 

یسوم نبا  یلع  ناراهب ، زا  غاب  وچ 

دنیشن تحیرض  يور  هک  يرابغ 

یسوم نبا  یلع  نآ ، زا  دزیخ  افش 

تمیرح ِتشهب  میسن  اب  دوش 

یسوم نبا  یلع  ناتسلگ ، منهج 

ترازم فاوط  رد  ایبنا  دزس 

یسوم نبا  یلع  نآرق ، دنناوخب 

نودرگ مشچ  رب  رون  تا  هّبق  دهد 

یسوم نبا  یلع  ناشخرد ، رهم  وچ 

لّسوت تسد  وت  میرح  رد  دََرب 

یسوم نبا  یلع  نارمع ، روپ  دصود 

شمیب هچ  یتشک ، وچ  ناریا  ّیحون و  وت 

یسوم نبا  یلع  نافوط ، جاوما  ز 

ار دوخ  درد  کلم  سنا و  نج و  دنک 

یسوم نبا  یلع  نامرد ، وت  كاخ  هب 

وت هرفس ي  دوب  شنیرفآ  همه 
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یسوم نبا  یلع  نامهم ، قلخ  همه 

تقلَخ دنناوخ  یناهج  هاش  وت 

یسوم نبا  یلع  ناسارخ ، بیرغ 

يدوب زور  بش و  نومأم  رصق  رد  وت 

یسوم نبا  یلع  نادنز ، هب  فسوی  وچ 

نایرگ دوب  تلد  نادنخ ، دوب  تبل 

یسوم نبا  یلع  ناهنپ ، دوب  تمغ 

يراج داب  تا  هتفگان  ياه  مغ  هب 

یسوم نبا  یلع  ناماد ، هب  مکشرس 

نومام تشک  اهراب  اهراب ، اروت 

یسوم نبا  یلع  ناوارف ، جنر  هب 

رخآ رهاوخ  هدفیه  اب  هک  دیابن 

یسوم نبا  یلع  ناج ، یهد  اهنت  وت 

تکاپ مسج  رگد  یتشگ ، مومسم  وت 

دشن
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یسوم نبا  یلع  ناراب ، گنس 

ابِرا ًابِرا  دشن  تداوج  رگید  وت 

یسوم نبا  یلع  ناُّرب ،  ِریشمش  ز 

يدیدن نت  زا  هتشگ  ادج  ِتسد  وت 

یسوم نبا  یلع  نابایب ، كاخ  هب 

تمرگ شوغآ  رد  تلفط  ههام  شش  وت 

یسوم نبا  یلع  نابرق ، هنشت  دشن 

تمصع لآ  اب  هک  اغیرد  اغیرد ،

یسوم نبا  یلع  نامیپ ، دنتسکش 

درادن دوخ  اب  هک  یهاگن ، مثیم  هب 

یسوم نبا  یلع  نایصع ، هوک  زج  هب 

----------

یسوم نبا  یلع  نامیا ، جرب  هم 

( حدم ) یسوم نبا  یلع  نامیا ، جرب  هم 

یسوم نبا  یلع  ناکما ، جرُد  رد 

تمارک طیحم  تماما ، رهپس 

یسوم نبا  یلع  ناسحا ، دوج و  می 

دَی یهد  یسوم  هب  مَد ، یهد  مدآ  هب 

یسوم نبا  یلع  ناج ، یهد  یسیع  هب 

تیالو لامک  دشاب  وت  يالو 
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یسوم نبا  یلع  ناماما ، نایم 

ناقرف رون و  ییوت  رثوک ، ردق و  ییوت 

یسوم نبا  یلع  نارمع ، لآ  ییوت 

تسا ناج  ِناج  ناج ، ِناج  يا  وت  دوجو 

یسوم نبا  یلع  ناریا  شوغآ  رد 

هدرپ ِریش  نآ  زک  مزان  وت  مشچ  هب 

یسوم نبا  یلع  ناّرغ ، ِریش  دوش 

تهار روم  دنک  را  زان  تسین  بجع 

یسوم نبا  یلع  نامیلس ، تخت  هب 

وت يدش  نماض  هک  ار  ییوهآ  مُس 

یسوم نبا  یلع  ناوضر ، هسوب  دنز 

عیشت ِلامک  رد  ار  هعیش  دَُوب 

یسوم نبا  یلع  نازیم  وت  يالو 

سنا نج و  دزس 
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دیرگ وت  رب  کلم  و 

یسوم نبا  یلع  ناوخ ، انث  لبعد  وچ 

وت تمحر  تفأر و  زک  تسین  بجع 

یسوم نبا  یلع  ناطیش ، هرهب  دََرب 

هدنز وت  كاخ  هب  ددرگ  هدرم  لد 

یسوم نبا  یلع  ناراهب ، زا  غاب  وچ 

دنیشن تحیرض  يور  هک  يرابغ 

یسوم نبا  یلع  نآ ، زا  دزیخ  افش 

تمیرح ِتشهب  میسن  اب  دوش 

یسوم نبا  یلع  ناتسلگ ، منهج 

ترازم فاوط  رد  ایبنا  دزس 

یسوم نبا  یلع  نآرق ، دنناوخب 

نودرگ مشچ  رب  رون  تا  هّبق  دهد 

یسوم نبا  یلع  ناشخرد ، رهم  وچ 

لّسوت تسد  وت  میرح  رد  دََرب 

یسوم نبا  یلع  نارمع ، روپ  دصود 

شمیب هچ  یتشک ، وچ  ناریا  ّیحون و  وت 

یسوم نبا  یلع  نافوط ، جاوما  ز 

ار دوخ  درد  کلم  سنا و  نج و  دنک 

یسوم نبا  یلع  نامرد ، وت  كاخ  هب 
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وت هرفس ي  دوب  شنیرفآ  همه 

یسوم نبا  یلع  نامهم ، قلخ  همه 

تقلَخ دنناوخ  یناهج  هاش  وت 

یسوم نبا  یلع  ناسارخ ، بیرغ 

يدوب زور  بش و  نومأم  رصق  رد  وت 

یسوم نبا  یلع  نادنز ، هب  فسوی  وچ 

نایرگ دوب  تلد  نادنخ ، دوب  تبل 

یسوم نبا  یلع  ناهنپ ، دوب  تمغ 

يراج داب  تا  هتفگان  ياه  مغ  هب 

یسوم نبا  یلع  ناماد ، هب  مکشرس 

نومام تشک  اهراب  اهراب ، اروت 

یسوم نبا  یلع  ناوارف ، جنر  هب 

رخآ رهاوخ  هدفیه  اب  هک  دیابن 

نبا یلع  ناج ، یهد  اهنت  وت 
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یسوم

تکاپ مسج  رگد  یتشگ ، مومسم  وت 

یسوم نبا  یلع  ناراب ، گنس  دشن 

ابِرا ًابِرا  دشن  تداوج  رگید  وت 

یسوم نبا  یلع  ناُّرب ،  ِریشمش  ز 

يدیدن نت  زا  هتشگ  ادج  ِتسد  وت 

یسوم نبا  یلع  نابایب ، كاخ  هب 

تمرگ شوغآ  رد  تلفط  ههام  شش  وت 

یسوم نبا  یلع  نابرق ، هنشت  دشن 

تمصع لآ  اب  هک  اغیرد  اغیرد ،

یسوم نبا  یلع  نامیپ ، دنتسکش 

درادن دوخ  اب  هک  یهاگن ، مثیم  هب 

یسوم نبا  یلع  نایصع ، هوک  زج  هب 

----------

مدروآ هار  درگ  مردب ، رد  میسن 

( حدم ) مدروآ هار  درگ  مردب ، رد  میسن 

مدروآ هام  هب  ور  مرت  هایس  بشز 

مریگرب تسد ، هب  ات  ملگ  هتسد  دوبن 

مدروآ هانگ  لگ  ضوع  مرح  نیا  رد 

یبلط یم  دوهش  رگ  ما  یگتسکش  لد  هب 
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مدروآ هاوگ  تیارب  گشا  همشچ  ود 

دهّزلا راد  هب  ما  هدرک  ور  مراک و  هانگ 

مدروآ هایس  يور  میوم و  دیفس 

هدیکشخ هدید  بآ  مهنگ  شتآز 

مدروآ هآ  هناخ  نیا  رد  گشا  رقفز 

زان مدرک  دوب و  زاب  میور  هب  رد  رازه 

مدروآ هاگراب  نیا  رد  شیوخ  زاین 

دیشکب يزمرق  ّطخ  مهیس  همان ي  هب 

مدروآ هانپ  نافوئر  فوئر  رب  هک 

دنک باسح  یگس  مه  ارم  هک  دنک  ادخ 

مدروآ هاگ  هاگ  اضر  يوک  هب  ور  هک 

ار مرمع  مرج  راموط  تلجخ و  کشرس 

مدروآ هلا  وفع  رهظم  روضح 

« مثیم  » دوخ لخن  هب  یسیونب  ات  تساور 

مدروآ هایگ  تیالو  تشهب  زا  هک 
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----------

منک یم  وت  رانک  هب  اج  سوط  هب  یتقو 

( حدم  ) منک یم  وت  رانک  هب  اج  سوط  هب  یتقو 

منک یم  وت  راوج  هب  قح  لصو  ساسحا 

مرتوربآ اب  همه  زا  قلخ  نیب  رد 

منک یم  وت  رابغ  وربآ ز  بسک  نوچ 

دوش یم  تبث  ملمع  ۀمان  هب  جح  کی 

منک یم  وت  رایدب  ور  هک  مدق  ره  اب 

وت میرح  رد  ما  هدمآ  تلجخ  کشا  اب 

منک یم  وت  راثن  هک  يرهوگ  تسا  نیا 

موش یم  گنتلد  وچ  ماما  هدزای  رب 

منک یم  وت  رازم  فاوط  میآ و  یم 

مکئالم نایم  هک  منک  یم  ساسحا 

منک یم  وت  رانک  هب  اج  هک  يا  هظحل  نآ 

منکارپ يرطع  مریگب و  لگ  يوب  ات 

منک یم  وت  راهب  ياوه  یلو  مراخ 

دنک یم  هولج  قح  تقیقح  ما  هدید  رد 

منک یم  وت  راذع  ریس  لایخ ، اب  نوچ 

نسحلاابا ای  اج  همه  رد  هک  ممثیم »  » نم

منک یم  وت  رابت  این و  وت و  حدم 
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----------

روباشین رهش  هب  یمعا  هزوجع  یکی 

( حدم ) روباشین رهش  هب  یمعا  هزوجع  یکی 

رون ملاع  ریس  هدرک  یمه  هتسب  مشچ  هک 

هدیدان شیوخ  ياپ  ولج  رس  مشچ  هب 

هدید ادخ  هولج  اج  همه  لد  مشچب 

هتسر يدوخ  زا  ییادخ و  حور  هتفرگ 

هتسب ناهج  زا  بوبحمب و  مشچ  هدوشگ 

ءاسم حبصب و  وزرآ  لدب  تشاد  مادم 

a اضر ماما  تمدخ  دور  هنیدم  رد  هک 

درآ ور  هنیدم  يوس  هک  هار  جرخ  هن 

دراپسب زاجح  قیرط  هک  نآ  ياپ  هن 

نوخلد نآ  دید  زور  یکی  هک  ات  تشذگ 
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نورب دنور  یم  رهش  زا  نز  درم و  مامت 

كالفا رب  هتفر  ریبکت  هرعن  يادص 

كاخب هداتف  یکی  هدیرپ ، شرع  هب  یکی 

تسا هدمآ  رشحم  حبص  رگم  درک  لاؤس 

تسا هدمآ  ربمیپ  رشحم  هنحص  هب  ای  و 

رورس قرغ  دندش  مدرم  هک  هداد ؟ يور  هچ 

؟ روباشین رهش  هب  مطالت  هداتف  ارچ 

کیربت نزریپ  تفگ ، وا  خساپ  هب  یکی 

کیربت نطو  يوس  دیآ  تمتشه  ماما 

دیآ یضترم  ارهز و  هدید  غورف 

دیآ اضر  ترضح  یبن  ضایر  لگ 

میامعا دنمدرد و  نم  هک  تفگ  هیرگب 

میآ ادخ  تّجح  نآ  ندیدب  ناسچ 

ارحص بناج  هب  مدرم  یمامت  ضرغ ،

d ارهز فسوی  رادید  یپ  رد  دندش 

دش نایامن  ادتقم  نآ  بکوم  درَگ  هک 

دش نایامن  ادخ  لامج  هتسب  باقن 

روتسم دب  باقن  رد  وا  تعلط  زونه 

روباشین لها  لوح ز  همغن ال  تساوخ  هک 

داشگب بل  لعل  ریبکت  هرعن  هب  یکی ،
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دز ایرد  هب  ناور  کشا  تّدش  ز  یکی ،

دندناشفا كاخ  هب  ّتبحم  کشرس  همه 

دندناوخ ار  ماما  عرضت  لاح  هب  همه 

وخ ربمیپ  ههجو  ادخ  ماما  يا  هک 

وگب ثیدح  ناتسود  رب  نک ، یتیانع 

دناشفا رهگ  ازفناج  بل  ود  زا  ماما 

دناوخ هلسلس  ثیدح  يدینش  هک  تفص  نادب 

دودو ّیلو  نآ  دناوخ  نوچ  هلسلس  ثیدح 

دومرف اهِطُورُش  نِمانا  اهطرشب و 

روش نآب  ثیدح  نتم  نتشون  زا  سپ 

روباشین كاخب  تیانع  ياپ  داهن 

الوم نآ  روضح  رد  همه  سامتلا  هب 

هناخ هب  مدَق  ِهن  ادخ  ّیلو  يا  هک 
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ام

تسامیپ هر  هک  ما  هقان  نیمه  تفگ  ماما 

تساجنآ نم  ناکم  دینشن ، هک  اجک  ره  هب 

تسپ هچ  دنلب  هچ  ياج ، ره  هقان ز  تشذگ 

تسشن دیسر و  نزریپ  نآ  هناخ  رانک 

اشگب رد  هزوجع  ياک  ردب ، هقلح  دندز 

اشگب رحس  تلود  يوسب  بدا  زا  رد 

وت هنایشآ  هب  هدیمد  تخب  غورف 

وت هناخ  نامهیم  دش  همطاف  زیزع 

داشگب مهز  ار  هناخ  رد  هدیعس  نآ  وچ 

داتفا ادخ  تّجح  نآ  مدقم  كاخب 

مرون رد  قرغ  وت  نمی  هب  ماما  يا  هک 

مروک تندید  ضیف  زا  هک  فیح  رازه 

تیاشامت منک  ات  هدب  هاگن  نمب 

تیالاب دق و  الاو و  مدقم  يادف 

دیشخب افش  مرک  زا  ار  مشچ و  ماما 

دیشخب افص  شا  هناریو  هبلک  هب  سپس 

دوب مدرم  هاگ  هلبق  وا  هناخ  زور ، هس 

دوب متشه  ماما  شزیزع  نامهیم  هک 

مامه ماما  ناکم  نآ  دنک ز  چوک  تساوخ  وچ 
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ماداب هناد  دنچ  ناهن  درک  كاخب 

دش انعر  زبس و  هظحل ، نامه  هب  اه  هناد  هک 

دش ابیز  تخرد  تیالو ، تسد  ضیف  ز 

دومن راید  نآ  زا  نوچ  رفس  مزع  ماما 

دوب یم  شوخ  هزوجع  نآ  لد  تخرد ، نآ  رب 

دش یم  اضر  خر  رجه  گنت ز  وچ  شلد 

دش یم  افص  اب  لخن  نآ  شلد  یلست 

دوب مّسبت  رپ  هخاش ، ره  ندید  هب  شبل 

دوب متشه  ماما  زا  يا  هزجعم  هفرط  هک 

هاگان وک  دوب  هزات  یهگحبص  عولط 

هاگن درک  ماما  دایب  تخرد  نآ  رب 

کشخ و همه  شاه  هخاش  هک 
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درز هدش  اهگرب 

دردرپ لد  زا  زوسناج  هلان  دیشک 

دراب یم  درز  گرب  ارچ  تخرد  نیا  زک 

درادهگن الب  زا  ارم  ماما  ادخ 

هدیکشخ زبس  لخن  نیا  هک  هداد ؟ يور  هچ 

؟ هدید یتبیصم  مزیزع  ماما  رگم 

اج همه  زا  هگان  هک  ترسح  هب  دوب  هتسشن 

اضر ماما  ای  زوسناج  هلان  دینش 

دیود هچوک  يوس  همیسارس  تسج  ياج  ز 

دید ار  يرشحم  دایرف  هلان و  هآ و  ز 

دنزیر رسب  مغ  كاخ  همه  دید  دید ؟ هچ 

دنزیر رصب  زا  کشا  بلب و  اضر  اضر 

؟ دنتشک ار  ماما  يدید  هک  دورس : یکی 

دنتشک ار  مانالاریخ  ترضح  زیزع 

شرگج نوخ  دوب  هک  دز  ادص  هلان  هب  یکی 

شرسپ دش  میتی  اتفگی : هیرگ  هب  یکی 

تخوس ملاع  هک  نزریپ ، لد  هن  ربخ  نیا  زا 

تخوس مثیم »  » بلق وچ  یتسه  دز و  يا  هرارش 

----------

تبیصم
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منازوس ران  رد  درب  ّقح  تاذ  تساوخ  یم  رگا 

( تبیصم ) منازوس ران  رد  درب  ّقح  تاذ  تساوخ  یم  رگا 

مناسارخ يوس  اضر  سوب  اپ  دروآ  یمن 

تفأر زا  هک  اریز  نم  هب  خزود  شتآ  تسا  مارح 

منامهم هدرک  يزور  دنچ  منابرهم  ماما 

متسه اضر  مدوب ، اضر  مّجح ، اضر  میعس ، اضر 

مناناج تسا و  ناج  اضر  نامیا  اضر  نید و  اضر 

ایرد لد  رد  ملیس  هدروآ  ما ، هرطق  هچ  رگا 

منازورف رهم  نماد  رد  ما  هرذ  هچ  رگ  و 

وا هاگراب  زا  دیزو  نم  رب  یتمحر  میسن 

مناهانگ ّلک  نازخ  گرب  نوچ  تخیر  مئکی  هک 

ار ییافّشلاراد  ِرد  مدیسوب  رکش  ار  ادخ 

هتفگان ار  شیوخ  درد  هک 
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منامرد دندیشخب 

امرف مرک  یمشچ  ارم  ربمغیپ  لآ  فوئر 

مناگژم لیس  اب  ار  وت  راّوز  كاخ  میوش  هک 

وت میرح  رد  مرآ  يور  ات  مین  قیال  رگا 

مناطلس يوک  رد  یگس  يرامشب  هک  مداش  نیا  هب 

تراّوز ياپ  ریز  هب  نک  مشرف  وت  مکاخ  رگا 

مناتسلگ شوغآ  رد  يدروآ  وت  مراخ  رگ  و 

میوگ یم  شاف  متسه  هک  ره  یتسه  هک  نم  زا  سرپم 

مناماد هدولآ  مدب  مراک  هنگ  میور  هیس 

يداد هر  شیوخ  يوک  هب  ار  مثیم »  » وچ يراک  هنگ 

منایصعز یتسش  تتمحر  راهب  ناراب  هب 

----------

تا هناتسآ  کلم  لیخ  هاگ  هسوب  يا 

( تبیصم ) تا هناتسآ  کلم  لیخ  هاگ  هسوب  يا 

تا هناخ  راوید  هب  هیکت  هبعک  هداد  يو 

یلد ره  هک  تبحم  ریت  تسوت  ناگژم 

تا هناشن  دش  لد  تقلخ  يادتبا  زا 

تسه هک  تتفأر  تمحرم و  فطل و  هب  مزان 

تا هناش  هب  ام  مغ  راب  رشح ، هب  یتح 

راد هنازخ  ار  ادخ  وت  لئاس و  مییام 
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تا هنازخ  درادن  دودح  ادخ  نوچمه 

تخورف ار  دلخ  تمرح  مدنگ  هب  مدآ 

تا هناد  ماد و  هتفیش  دوب  لیربج 

نامسآ ماب  زا  مه  حیسم  لد  غرم 

تا هناخ  هراقن  بناج  هب  دنز  یم  رپ 

مه رود  هار  زا  وت  هب  مقشاع  هک  سب  زا 

تا هناتسآ  رد  هب  ما  هداهن  تروص 

تشهب زا  مداش  هن  خزود و  ران  مغ ز  هن 

تا هناهب  زج  دَوبن  لد  هب  ارم  یغاد 

تسیرگ یم  هتسب  رد  هرجح  وت  تبرغ  رب 

رپرپ
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تا هنادزان  ِلغب  رد  وچ  يدز 

تسوت نایشآ  دور ، هک  اجک  ره  هب  مثیم » »

تا هنایشآ  نامز  نیمز و  تعسو  يا 

----------

ترد كاخ  رب  هدجس  ار  اضر  يا 

( تبیصم ) ترد كاخ  رب  هدجس  ار  اضر  يا 

تردام ارهز  وچ  دمحا  هعضب ي 

میلک ياسوم  هک  یسوم  هداز ي 

میقم تروط  رد  هدیدرگ  اصع  اب 

سوط ناماد  رد  هتفخ  ِنامسآ 

سومّشلا سمش  نارتخا  مزب  هام 

تیب لها  فوطع  وت  ریقح و  ام 

تیب لها  فؤر  وت  ریقف و  ام 

وت تسیک ؟ دمرس  یح  باتفآ 

وت تسیک ؟ دّمحم  لآ  ملاع 

اضر ای  تیاضق  رب  ینارمکح 

اضر ای  تیاضر  میلست  ربص ،

مالّسلاراد وت  سدق  ناتسآ 

مارحلا تیب  دوب  تیوک  مرُحم 

مرک زا  ارحص  يوهآ  نماض 
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مرح يوهآ  تارحص  يوهآ 

وت كاپ  ياه  هنیس  رد  وت  رهم 

ام كاخ  تمودق  زا  نمیا  روط 

لیبسلس وت  هناخ ي  اّقس  بآ 

لیئربج تیارس  نامهم  لئاس 

تشهب ِّلظ  زا  رتشوخ  تباتفآ 

تشز تساجنیا  تشهب  مان  ندرب 

تسادخ رادید  وت  يور  ندید 

تسادخ راّوز  سوط  رد  ترئاز 

تسا ملاع  نکر  راچ  تنحص  راچ 

تسا مک  تراّوز  رهب  ّتنج  تشه 

رایرهش نارایرهش  رب  تمداخ 

راب هس  یبآ  دیدزاب  ار  ترئاز 

تا هنامیپ  زا  هدروخ  رثوک  رضخ 

تا هناخ  اّقس  ماج  ماک  هنشت 

تسا یگدنب  لامک  ار  ام  وت  رهم 

تسا یگدنز  بآز  رتشوخ  وت  كاخ 

ایبنا حور  راک  تربق  فوط 

ایبنا حون  وت  يّالوت  يا 

لصّتم ّقح  تمحر  نوچ  تتمحر 
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رد
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لد يور  لد  وت  هاگترایز 

رهپس رب  تیاه  هتسدلگ  هیاس ي 

رهم هام و  مئاد  هدیدرگ  ناشرود 

دناوت يوک  رد  هک  اهرتوبک  نیا 

دناوت يوهایه  مرگ  ناشک  وه 

متسیچ ای  متسیک  منادن  نم 

متسیز تیالو  اب  متسه  هک  ره 

مرح نیا  رد  متسین  قیال  هچ  رگ 

مدرمشب تمیرح  يوهآ  كاخ 

ماوت يوهآ  هک  میوگ  یمن  نم 

ماوت يوک  گس  میوگ  یم  هکلب 

دننک یم  یهار  ریس  نوچ  ناورسخ 

دننک یم  یهاگن  مه  دوخ  گس  رب 

امش يوگانث  رمع  کی  هک  نم 

امش يوک  رس  رب  مدرک  سراپ 

یهن یم  تیانع  تسد  مرس  رب 

یهد یم  تیاضر  مجارخا  هب  یک 

تتبرت رانک  رد  مراد  تسود 

تتبرغ دای  هب  مناشفا  گشا 

تلد ماج  رد  تخیر  نوخ  نامسآ 
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تلتاق رخآ  تشگ  تنابزیم 

درک بات  یب  ار  وت  هظحل  کی  رهز 

درک بآ  ار  ترکیپ  يزور  مین 

رانا بآ  زا  روگنا و  زا  لتاق 

رارش تبلق  رب  دیدهت  اب  تخیر 

اضر ای  تیازع  رد  میوگ  هک  اب 

ازع بحاص  تکچوک  داوج  دش 

تا هتسویپ  هلان ي  تمایق  ات 

تا هتسب  رد  هرجنح ي  زا  دسر  یم 

نیبب ار  تنامهیم  ناسارخ ! يا 

نیبب ار  تنابزیم  روج  ملظ و 

دوبن نیا  يزاون  مامهم  هویش ي 

دوبن نیا  يزاونلد  نابیرغ  زا 

دز هتسویپ  اه  هلان  تنامهیم 

دز هتسب  رد  هرجح ي  رد  اپ  تسد و 

رگد راب  کی  هک  هدوشگب  مشچ 

ار شداوج  دریگ  ناج  وچمه 
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رب هب 

هآ هآ  رادهچن  یتسد  لجا  يا 

هارز دیآ  داوج  رگید  يا  هظحل 

دینک يرای  مه  رهش  نانز  يا 

دینک يرادازع  عهموصعم  ياج 

تسا ربمغیپ  هناحیر ي  نت  نیا 

تسا ردیح  مشچ  رون  نیا  اضر  نیا 

دینز ربمغیپ  مخز  رب  یمهرم 

دینز رس  رب  اضر  توبات  ياپ 

رشبلا ریخ  رتخد  يا  همطاف !

رسپ توبات  ياپ  رد  نک  هیرگ 

شرس ات  اپ  افج  رهز  زا  تخوس 

شردام ردام  رکذ  بل  رب  دوب 

نیع ود  رون  نآ  تشاد  ناج  بل  هب  ات 

نیسح رب  يراج  دوب  شمشچ  گشا 

شمتام غارچ  نشور  دوب  ات 

شمغ رد  يراج  داب  مثیم »  » گشا

----------

اضر ای  تمرح  اه ، لد  همه  يا 

( تبیصم ) اضر ای  تمرح  اه ، لد  همه  يا 
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اضر ای  تمرک  ادخ و  قلخ 

دنرب یم  کلم  روح و  رشب ، ّنج و 

اضر ای  تمرح  كاخ  هب  هدجس 

سوط ماب  زا  تکلمم  نیا  رس  رب 

اضر ای  تَمَلَع ، هدنکف ، هیاس 

دروآ فاوط  هک  رگ  بجع  تسین 

اضر ای  تمرح  رود  هب  هبعک 

دنک اسیع  ییاسوم و  ةداز 

اضر ای  تمد ، ضیف  زا  یگدنز 

دایز تیاطع  فطل و  دَوب ، هک  سب 

اضر ای  تَمَک ، تسا  دوجو  فرظ 

مهد یم  ینکن ، ملوبق  وت  رگ 

اضر ای  تمسق  ارهز  ناج  هب 

موش تیادف  هب  وهآ  نماض 

موش تیادگ  هک  نک ، مرک  دوج و 

يرهوگ ار ، رون  رحب  تشه  وت 

علطم وت 
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يرتخا راهچ  رجفلا 

سوط ناتسبش  هب  یعمج ، عمش  وت 

يرس تقلخ ، ملاع  نت  رب  وت 

تا هدنزارب  دَُوب  یلع  مان 

يرگید دّمحم  کی  وت  هکلب 

ادخ شیپ  ییوهآ و  نماض 

يرشحم فص  هب  یقلخ  نماض 

اضرلا نبا  راهچ  ردپ  مه 

يرفعج نبا  یسوم  رسپ  مه 

دارملا باب  یتسا و  داوجلاوبا 

يربمغیپ ۀعضب  نسحلاوبا 

مردام ردپ و  تیادف  هب  يا 

يردام ردپ و  زا  رت  ْبوخ  هک 

یشک یم  ام  رس  رب  مرک  تسد 

یشک یم  ادگ  زان  یهشداپ 

تسام ناطلس  وت ، هاگرد  لئاس 

تسام نامرد  وراد و  ترد ، كاخ 

ادخ شرع  باتفآ  وت ! يور 

تسام ناریا  رس  رب  وت  ۀیاس 

مرک زا  یملاع و  همه  ناج 
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تسام ناسارخ  بلق  رد  وت  ياج 

قلخ ّلک  نماض  هک  مرک ، یهز 

تسام نابایب  يوهآ  نماض 

مَعن لک  هدمآ ، تتیانع 

تسام نامیا  مامت  تتیالو ،

امش يالو  اب  هک  هن  تشهب ،

تسام ناوضر  ۀضور  مه  میحج 

نابرهم ناگمه ، اب  يا  وت  رهم 

تسام ناج  زا  رت  ْبوخ  ام  نت  رد 

تسوت ياّلجت  بهذلا ، هلسلس 

تسوت يّالوت  دیحوت ، لامک 

دنک یم  ادخ  ادخ  ملد ، غرم 

دنک یم  اضر  اضر  اضر ، اضر 

نم بلق  یلو  هبعک ، نم  ۀلبق 

دنک یم  الط  ناویا  هب  يور 

مالس اهیلع  هموصعم  ترضح 

وت نارئاز  هب 
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دنک یم  اعد 

هن وت ، تسد  وت ، مشچ  وت ، هاگن 

دنک یم  اود  ْدرد ، مه  وت  مان 

دَوب ییادخ  تتفأر  هک  وت  زج 

دنک یم  اور  هک  ار  ام  تجاح 

ینک شباوج  هک  دیاین  تلد 

دنک یم  اطخ  هچ  ره  وت ، رئاز 

ما هدنمرش  هدولآ و  هچ  رگا 

دنک یم  ام  هب  هگن  اضر  زاب 

ارم يریگب  تسد  مرک  زا  وت 

ارم يریذپ  یم  هدرکن  ادص 

مارتحا يا ، هتفرگ  ادگ  زا  وت 

مالس ار  دوخ  رئاز  ینک  یم  وت 

دنروآ دیما  هناخ ، نیا  رد  رب 

مارح دشاب  وت  هاگرد  هب  سأی 

دوج وفع و  تمارک و  وت ، تداع 

مادم ییادگ  زجع و  نم  تداع 

همطاف رسپ  يا  هنگ ، هچ  اب 

ماک هب  تیودع  تخیر  متس  رهز 

زورْمین کی  هب  هک  میوگب  هک  اب 
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مامت تدوجو  ياضعا  دش  بآ 

اپ تسد و  يدز ، هنابیرغ  هچ  زا 

ماما تقلخ ، ملاع  همه  هب  يا 

رگج زا  دوشن  لئاز  وت  غاد 

ماقتنا ترسپ  دریگب  هک  ات 

نک ادص  ار  همطاف  يدهم  وت 

نک اعد  شجرف  يارب  زا  وت 

ترس ات  اپ  هرجح ز  نآ  رد  تخوس 

ترت مشچ  تخیر ز  رگج  نوخ 

تخوس رهز  رگج  تراز ، لد  رب 

ترکیپ ناهج ، ناج  يا  دش  بآ 

دنتخوس ناوج ، ریپ و  نز و  درم و 

عییشت یپ  رد 
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ترهطا نت 

دندز یم  دوخ ، ۀنیس  رب  رس و  رب 

ترهاوخ نوچ  همه  ناغون  نانز 

قلخ هوبنا  هزانج ، رس  تشپ 

تردام تا ، هزانج  يور  شیپ 

دش بآ  رگا  وت ، فیرش  مسج 

ترس نت ، زا  هدیرب  دشن  رگد 

یلو نتفر  مد  يدوب  بیرغ 

ترب رد  ترسپ  هناگی  دوب 

تیناشیپ هب  یسک  دزن  گنس 

ترظنم رب  تخیرن  ترس  نوخ 

نیع ود  زا  ملد ، نوخ  دکچ  شاک 

نیسح تّدج  مغ  رد  اسم ، حبص و 

ییایربک تّجح  نیمتشه  وت 

ییانشآ همه ، اب  یبیرغ و 

یحیسم دص  بیبط  هن ، حیسم 

ییایربک مالک  هن ، میلک 

تداهش ۀظحل  هرجح ، رانک 

ییالبرک دای  هب  ناشفْکشا 

نومأم هنیک  رهز  هب  ار  وت  تشک 
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ییافطصم زیزع  وت  تفگن 

؟ تیاود متس  رهز  دش ، هنوگچ 

ییاود یملاع ، درد  هب  هک  وت 

ناریا رد  يا  هعیش  غارچ  مشچ و 

ییادج تردپ  ّدج و  هچ ز  رگ 

تسام رس  رب  هشیمه  ادخ ، تسد 

ییام نابرهم  ماما  وت ، ات 

یهایسور هدنب  دَوب  هچ  رگ 

یهاگن ار  هتخابلد  مثیم 

----------

هنیدم يوب  دهد  یم  ناسارخ 

( تبیصم ) هنیدم يوب  دهد  یم  ناسارخ 

هنیس هب  دراد  مغ  هوک  ناسارخ 

هتفرگ مغ  رسارس  ار  ناسارخ 

هتفرگ متام  نآ  راوید  رد و 

؟ تنابرهم ماما  وک  ناسارخ !

؟ تنامهیم یمارگ  اب  يدرک  هچ 

اضر اب  اه  لد  زار  ناسارخ 
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تشاد

تشاد اضر  ای  رکذ  هک  ییاه  بش  هچ 

تسام رگید  يالبرک  ناسارخ 

تسام ربمغیپ  هداز ي  رازم 

یهاوگ تکاخ  دهد  یم  ناسارخ !

یهانگ یب  يدیهش ، یمولظم ، ز 

دنداهن ار  تماما  غاد  لد  هب 

دنداد رهز  تبرغ  هب  ار  تماما 

دنتشک هناخ  رد  نامهیم  اغیرد !

دنتشک هنامولظم  هچ  اهنت و  هچ 

دنداد رهز  ار  ناج  سنِا و  ِماما 

دنداد رهق  ملظ و  هب  دیدهت و  هب 

تخوس یم  رون  نمشد ، ِرهز  ِران  ز 

تخوس یم  روط  لخن  وچمه  اپارس 

هدیرپ گنر  اب  تساخرب  اج  ز 

هدیشک رس  رب  ابع  هنابیرغ ،

دش یم  بات  رد  هگ  بات و  یب  یهگ 

دش یم  بآ  نشور  عمش  نوچ  همه 

تخوس یم  هتسب  رد  هرجح ي  نایم 

تخوس یم  هتسویپ  یلو  مد  دز  یمن 
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شرابت الاو  رهاوخ  هدفه  ز 

شرانک رد  يدوبن  سک  اغیرد 

دز اپ  تسد و  اهنت  دیچیپ و  دوخ  هب 

دز ادص  ار  شداوج  ار ، شداوج 

دوب رد  هب  شمشچ  نوخ ، يایرد  شلد 

دوب رسپ  يور  ندید  شدیما 

هراپ هراپ  شبلق  تشگ  یم  ردپ 

هراظن شلاح  رب  درک  یم  رسپ 

دش یم  بآ  نازوس  عمش  نوچ  ردپ 

دش یم  بات  یب  وا  لثم  مه  رسپ 

تسب یم  شیوخ  مشچ  هتسهآ  ردپ 

تسد زا  داد  یم  ناج  دید و  یم  رسپ 

لد هدرپ ي  زا  رسپ 
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داد رس  هلان 

داد رسپ  شوغآ  رد  ناج  مه  ردپ 

اضر يارس  نحص و  تسالو  لها  هبعک ي 

اضر يالب  برک و  دَُوب  ناسارخ  رهش 

تسوا کشا  يرتشم  ادخ  رشحم  فص  رد 

اضر يارب  هیرگ  دنک  اجنیا  رد  هک  ره 

؟ همطاف رسپ  زج  همه  هانپ  تسیک 

؟ اضر ياضر  ریغ  ادخ  ياضر  تسیچ 

ادخ يارب  هیده  دنرب  شتسد  رس  رب 

اضر ياپ  هب  هدید  کشا ، ّرُد  رگا  دزیر 

لد نوناک  هب  هلعش  تخیر ، تخیر  افج  رهز 

اضر ياذغ  توق و  دوب ، دوب  رگج  ِنوخ 

دنلب نیمآ  هب  دوب  نایسوّدق  همغن ي 

اضر ياعد  توص  دش  شوماخ  هک  فیح 

كاچ كاچ  ِرگج  نآ  یمَد ز  رگ  دنک  دای 

اضر يالط  تشخ  زا  دشوج  رگج  نوخ 

مد هب  مد  مونش  یم  داوجلا  باب  رد  زا 

اضر يادلو  او  رسپ ، ياتبا  ای 

مدمآ سوطز  هزات  مدز ، شربق  هب  هسوب 

اضر ياوه  هدرک  نطو  رد  ملد  زاب 
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میحج رد  دورب  ای  نانج  رد  دورب  رگ 

اضر يانث  حدم و  دَُوب  مثیم  ِبل  رب 

----------

ما هدروآ  هانگ  راب  هدولآ و  نماد 

( تبیصم ) ما هدروآ  هانگ  راب  هدولآ و  نماد 

ما هدروآ  هآ  تسین  مطاسب  رد  یهآ  هچ  رگ 

تسین طوبرم  یسک  اب  متسه  هک  ره  مدوب  هک  ره 

ما هدروآ  هانپ  دوخ  نابرهم  ماما  رب 

دوخ يالوم  رضحم  رد  يا  هفحت  درآ  هک  ره 

ما هدروآ  هانگ  هوک  یلاخ و  تسد  ود  نم 

ادگ ار  هش  مرک  رد 
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هاش زین  ار  ادگ  دیاب 

ما هدروآ  هاش  يوس  ییادگ  تسد  ادگ  نم 

تسا یلباقان  هیده ي  تنحص  ياهرتوبک  رب 

ما هدروآ  هاگراب  نیا  رد  هک  یکشا  مدنگ 

لد هب  مزوس  رصب ، رد  مگشا  هنیس ، رد  ما  هلان 

ما هدروآ  هایس  دوخ  هآ  دود  نوچ  يا  همان 

دشک ار  مزان  وفع ، نایصع  هوک  اب  لجع  ین 

ما هدروآ  هلا  وفع  رهظم  يوس  هب  ور 

دنا هدرک  مسومّشلا  سمش  رئاز  مدوب  هّرذ 

ما هدروآ  هانپ  ایرد  نیا  هب  مدوب  يا  هرطق 

کشا يایرد  کی  زیچان ، يا  هرطق  متسه  هچ  رگ 

ما هدروآ  هادف  یحور  دوخ  يالوم  رب  هیده 

شا هیامرس  شیلاخ  تسد  تسه  يریقف  ره 

ما هدروآ  هاوگ  ار  یلاخ  تسد  مریقف  نم 

وگب يدروآ  هچ  دسُرپ  رگا  الوم  امثیم » »

ما هدروآ  هار  درگ  زا  ترئاز  كاخ  هب  رس 

----------

منک ییاس  نیبج  تکاخ ، رب  هک  ات  مراد  تسود 

( تبیصم  ) منک ییاس  نیبج  تکاخ ، رب  هک  ات  مراد  تسود 

منک ییانیب  لحک  ار  ترئاز  ياپ  كاخ 
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اقب بآ  اب  هک  ات  مشاب  رضخ  مراد  تسود 

منک ییاّقس  وت  راوّز  رهب  تمایق  ات 

کلم لیخ  رب  هک  یشاب  منماض  مراد  تسود 

منک ییارحص  يوهآ  نآ  وچمه  يزارفرس 

شیوخ رهش  زا  ترد  ییادگ  رب  مراد  تسود 

منک ییامیپ  هار  تداوجلا ، باب  رد  ات 

دننک منفد  ترئاز ، ياپ  ریز  مراد  تسود 

منک ییاحیسم  زاجعا  تسد و  میاشگ  ات 

تخر ياشامت  اب  ندرم  تقو  مراد  تسود 

قوش زا  ار  گرم 
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منک ییاشامت  ترادید ،

وت راّوز  همه  نآ  نایم  رد  مراد  تسود 

منک ییاهنت  هب  لد ، زار  زاربا  ترد ، رب 

مفکشب لگ  نوچ  وت  ناسارخ  رد  مراد  تسود 

منک ییارهز  ياه  لگ  زا  فیصوت  مد  حبص 

یسلجم تمان  هب  دشاب  اجک  ره  مراد  تسود 

منک ییارآ  سلجم  مدرگ ، بآ  مشاب ، عمش 

یلئاس ار  تمثیم "  " يرامش ات  مراد  تسود 

منک ییاقآ  رشح  رد  مشاب و  تیادگ  ات 

----------

نوخ ما  هدید  زا  دوش  يراج  دزس 

( تبیصم ) نوخ ما  هدید  زا  دوش  يراج  دزس 

نومأم رصق  ددرگ  قرغ  نوخ  رد  هک 

راکمتس نومأم  هک  هداد  خر  هچ 

راسخر دزیر ز  شا  هنتف  رارش 

موش يا  هشقن  شدیلپ  راکفا  رد 

مومسم روگنا  هشوخ  شتسد  هب 

ار اضف  مغ  طیحم  رد  هدناشن 

ار اضر  لتق  هشقن  هدیشک 

اه نمجنا  عمش  دننام  اضر 
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اهنت ياهنت  هتخوس  اپارس 

دوب ربخ  وا  لاح  ار ز  نارای  هن 

دوب رسپ  هن  ردارب ، هن  رهاوخ ، هن 

رگمتس نومأم  درک  فراعت 

ربمیپ لجن  رب  روگنا  نآ  زا 

مولظم يالوم  نآ  متشه  ماما 

مومسم روگنا  نآ  رب  شدوب  هگن 

شداهن رد  دش  یم  هآ  اه  سفن 

شداوج هن  رس  رب  دوب  رهاوخ  هن 

مشچ رد  هقلح  دز  شتبرغ  کشرس 

مشخ اپ  هب  ات  رس  زا  تشگ  نومأم  هک 

راکمتس نآ  الوم  دیدهت  یپ 

هب
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رایسب مشخ  اب  دز  هدرپ  وس  کی 

تسد رد  غیت  هدرپ  تشپ  نامالغ 

تسم یگنز  زا  رت  تسم  هداتس 

دنزیتس گنج و  هدامآ  همه 

دنزیرب ار  ارهز  لجن  نوخ  هک 

راچان دیدرگ  همطاف  زیزع 

راکمتس نآ  زا  ار  روگنا  تفرگ 

ار شرواد  یح  دناوخ  یم  لد  ز 

ار شردام  باب  دج و  دز  ادص 

هناد هس  هشوخ  نآ  زا  درک  لوانت 

هنابز شتآ  دیشک  شناج  زا  هک 

هدیرپ گنر  اب  تساخرب  اج  ز 

هدیشک رس  رب  ابع  تلاح  نآ  رد 

هناور اهنت  سک و  یب  بیرغ و 

هناخ هب  دش  مدرم  مشچ  زا  ناهن 

تخوس یم  هتسویپ  هتخوس  عمش  وچ 

تخوس یم  هتسب  رد  هرجح  رانک 

اه نمجنا  شخب  رون  غارچ 

اهنت دیچیپ  یم  هلعش  نوچ  دوخ  هب 

هرارش هتشگ  شا  هنیس  رد  سفن 
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هرامه دز  یم  ادص  ار  شداوج 

ییاجک مدنبلد  دنزرف  يا  هک 

ییادج زا  داد  ما  هدید  غورف 

مریگب تیور  زا  هشوت  ات  ایب 

مریمب شوغآ و  رد  مریگ  ار  وت 

دشاب هموصعم  وت و  گنت  ملد 

دشاب همولظم  نآ  غاد  مبلق  هب 

هنیس هب  ناج  غرم  دوب  شزونه 

هنیدم رهش  زا  دمآ  شداوج 

شهآ دوب  لد  رد  کیبل و  بل  هب 

شهاگن اباب  ضراع  هام  هب 

نینوخ گنر ، هدیرپ 
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شوپ هیس  لد 

شوغآ رد  ار  اباب  تفرگب  ناج  وچ 

اباب يامیس  رب  تخیر  شکشرس 

اباب ياه  بل  رب  تشاذگب  بل  ود 

داشگب شیوخ  مشچ  هظحل  کی  ردپ 

داد ناج  درک و  اشامت  ار  شداوج 

تا هناتسآ  کلم  لیخ  هاگ  هسوب  يا 

تا هناخ  راوید  هب  هیکت  هبعک  هداد  يو 

یلد ره  هک  تبحم  ریت  تسوت  ناگژم 

تا هناشن  دش  لد  تقلخ  يادتبا  زا 

تسه هک  تتفأر  تمحرم و  فطل و  هب  مزان 

تا هناش  هب  ام  مغ  راب  رشح ، هب  یتح 

راد هنازخ  ار  ادخ  وت  لئاس و  مییام 

تا هنازخ  درادن  دودح  ادخ  نوچمه 

تخورف ار  دلخ  تمرح  مدنگ  هب  مدآ 

تا هناد  ماد و  هتفیش  دوب  لیربج 

نامسآ ماب  زا  مه  حیسم  لد  غرم 

تا هناخ  هراقن  بناج  هب  دنز  یم  رپ 

مه رود  هار  زا  وت  هب  مقشاع  هک  سب  زا 

تا هناتسآ  رد  هب  ما  هداهن  تروص 
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تشهب زا  مداش  هن  خزود و  ران  مغ ز  هن 

تا هناهب  زج  دَوبن  لد  هب  ارم  یغاد 

تسیرگ یم  هتسب  رد  هرجح  وت  تبرغ  رب 

تا هنادزان  ِلغب  رد  وچ  يدز  رپرپ 

تسوت نایشآ  دور ، هک  اجک  ره  هب  مثیم » »

تا هنایشآ  نامز  نیمز و  تعسو  يا 

----------

ناج اضر  دوب ، افو  رهم و  همه  وت ، راک 

( تبیصم ) ناج اضر  دوب ، افو  رهم و  همه  وت ، راک 

ناج اضر  دوب ، افج  رهز  یک  وت ، شاداپ 

هآ يدز و  رپرپ  هک  هظحل  نآ 
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يدیشک

ناج اضر  دوب  اجک  همولظم ، ۀموصعم 

هنیدم تداوج ز  وچ  دمآ  تندید  رب 

ناج اضر  دوب  اتبا  ای  شرگج ، زوس 

بآ تندب  دش  تفص  عمش  رگج ، هن  اهنت 

ناج اضر  دوب ، اور  هنوگنیا  وت  لتق  یک 

ارهز هرجح و  طسو  رد  يدز ، هلان  وت 

ناج اضر  دوب  ارس  هحون  ترس  يالاب 

تداوج رادید  هب  هار ، رد  وت  مشچ  کی 

ناج اضر  دوب ، الب  برک و  ترگد  مشچ 

اه نابز  مخز  زا  يدش  تحار  يداد و  ناج 

ناج اضر  دوب  افش  وت  يارب  رهز ، نیا 

تخوس یم  وت  ناج  نت و  رهز ، نیا  شتآ  زا 

ناج اضر  دوب  ادخ  رکذ  تبل ، هب  اما 

یکاخ ملاع  نیا  رد  میدوبن  هک  يزور 

ناج اضر  دوب  امش  زوس  ام ، ۀنیس  رد 

ار اپ  هداتفا ز  مثیم »  » نارم شیوخ  زا 

ناج اضر  دوب  ادگ  هناخ  نیا  ِرد  يرمع 

----------

ناج اضر  دوب ، افو  رهم و  همه  وت ، راک 
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( تبیصم  ) ناج اضر  دوب ، افو  رهم و  همه  وت ، راک 

ناج اضر  دوب ، افج  رهز  یک  وت ، شاداپ 

يدیشک هآ  يدز و  رپرپ  هک  هظحل  نآ 

ناج اضر  دوب  اجک  همولظم ، ۀموصعم 

هنیدم تداوج ز  وچ  دمآ  تندید  رب 

ناج اضر  دوب  اتبا  ای  شرگج ، زوس 

بآ تندب  دش  تفص  عمش  رگج ، هن  اهنت 

ناج اضر  دوب ، اور  هنوگنیا  وت  لتق  یک 

ارهز هرجح و  طسو  رد  يدز ، هلان  وت 

ارس هحون  ترس  يالاب 
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ناج اضر  دوب 

تداوج رادید  هب  هار ، رد  وت  مشچ  کی 

ناج اضر  دوب ، الب  برک و  ترگد  مشچ 

اه نابز  مخز  زا  يدش  تحار  يداد و  ناج 

ناج اضر  دوب  افش  وت  يارب  رهز ، نیا 

تخوس یم  وت  ناج  نت و  رهز ، نیا  شتآ  زا 

ناج اضر  دوب  ادخ  رکذ  تبل ، هب  اما 

یکاخ ملاع  نیا  رد  میدوبن  هک  يزور 

ناج اضر  دوب  امش  زوس  ام ، ۀنیس  رد 

ار اپ  هداتفا ز  مثیم »  » نارم شیوخ  زا 

ناج اضر  دوب  ادگ  هناخ  نیا  ِرد  يرمع 

----------

اضر يارس  نحص و  تسالو  لها  هبعک ي 

( تبیصم ) اضر يارس  نحص و  تسالو  لها  هبعک ي 

اضر يالب  برک و  دَُوب  ناسارخ  رهش 

تسوا کشا  يرتشم  ادخ  رشحم  فص  رد 

اضر يارب  هیرگ  دنک  اجنیا  رد  هک  ره 

؟ همطاف رسپ  زج  همه  هانپ  تسیک 

؟ اضر ياضر  ریغ  ادخ  ياضر  تسیچ 

ادخ يارب  هیده  دنرب  شتسد  رس  رب 
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اضر ياپ  هب  هدید  کشا ، ّرُد  رگا  دزیر 

لد نوناک  هب  هلعش  تخیر ، تخیر  افج  رهز 

اضر ياذغ  توق و  دوب ، دوب  رگج  ِنوخ 

دنلب نیمآ  هب  دوب  نایسوّدق  همغن ي 

اضر ياعد  توص  دش  شوماخ  هک  فیح 

كاچ كاچ  ِرگج  نآ  یمَد ز  رگ  دنک  دای 

اضر يالط  تشخ  زا  دشوج  رگج  نوخ 

مد هب  مد  مونش  یم  داوجلا  باب  رد  زا 

اضر يادلو  او  رسپ ، ياتبا  ای 

مدمآ سوطز  هزات  مدز ، شربق  هب  هسوب 
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اضر ياوه  هدرک  نطو  رد  ملد  زاب 

میحج رد  دورب  ای  نانج  رد  دورب  رگ 

اضر يانث  حدم و  دَُوب  مثیم  ِبل  رب 

----------

تسوت هنامیپ ، رغاس و  زا  نم  کشا  رثوک 

( تبیصم ) تسوت هنامیپ ، رغاس و  زا  نم  کشا  رثوک 

تسوت هناخازع  عمش  ما ، هدز  شتآ  لد 

تسوت هناورپ  رتسکاخ  هتخوس ، رگج 

تسوت هنابیرغ  هآ  زا  ملد  ياه  هلعش 

نم لُگ  تیوک  رئاز  مدق  بارت  يا 

نم لد  تمایق  حبص  ات  وت  ناسارخ  يو 

****

بیبط وت  یبیبط  وت  یبیبط  وت  ار  ناج  درد 

بیبح وت  یبیبح  وت  یبیبح  وت  ار  لد  مزب 

بیکش هن  رارق و  هن  ار  لد  وت  يّالوت  یب 

بیرغ قلخ ، همه  ییابرغلا و  بیرغ  وت 

تسوت رئاح  نیمز  تاوامس و  هک  ناسارخ  هن 

تسوت رئاز  ام  لد  درادن ، کیدزن  رود و 

****

ام لباقان  هیرگ  وت  مغ  لوبق  يا 
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ام لصاح  ازج  زور  رد  وت  قشع  شتآ 

ام لگ  دراد  وت  ناسارخ  كاخ  زا  هیام 

ام لد  تدای  هب  تخوس  یم  هک  میدوبن  ام 

درک تبآ  تفص  عمش  مغ  شتآ  اه  لاس 

درک تبات  یب  دش و  يرارش  هنیس  رد  رهز 

****

يرسپ ارهز  هب  وت  يردپ و  تقلخ  هب  وت 

يرت مولظم  همه  زا  تردپ  دج و  لثم 

يرگج هراپ  ربمغیپ و  هراپ  رگج  وت 

يرپ لاب و  یب  لمسب  زا  رت  بات  یب  هکلب 

ناج يا  دش  وت  نابزیم 
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وت لتاق  ناهج 

وت لد  اب  دش  هچ  تسنادن  تسنادن  سک 

****

يدیحوت هنیآ  مدق  هب  ات  رس  هک  وت 

يدیطلغ نیمز  هب  لمسب  وچ  ریصقت  هچ  هب 

يدید هظحل  هب  هظحل  ترس  رود  ار  گرم 

يدیچیپ تدوخ  هب  هدیزگ  رام  نانچمه 

وت هتسویپ  مغ  نآ  اب  هک  تشاد  نامگ  هک 

؟ وت هتسب  رد  هرجح  دوش  وت  هاگلتق 

****

ترس هب  دمآ  هچ  هک  یما » تنا و  یباب  »

تررش دز  ناج  هب  همولظم  هموصعم  غاد 

ترسپ اشامت  درک  رپ و  لاب و  يدز  وت 

ترمق هراتس  تخیر  تخُر  سمش  رب  هک  سب 

الوم تداهن  دمآ ز  رب  هآ  ررش 

الوم تداوج  کشا  زا  دش  هتسش  تتروص 

****

تندب زا  دیرپ  هنابیرغ  حور  ریاط 

تنت عییشت  هب  دوب  ناشف  کشا  تلتاق 

تنهریپ طقف  تشاد  نت  تبرغ  زا  ربخ 
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تنفک تداوج  تسد  رگج  نوخ  اب  درک 

دوب همه  ناج  هناش  رب  وت  توبات  بوچ 

دوب همطاف  ناشف  کشا  وت  هموصعم  ياج 

****

دندیشوپ دوخ  هیرهم  مشچ ز  ناوناب 

دندیدرگ تفص  هناورپ  وت  توبات  رود 

دندیراب وت  تبرغ  رب  هک  دوب  اه  کشا 

دندیچ تهار  رس  رب  رگج  نوخ  زا  هلال 

دوب اپرب  ناشنویش  نانز  لثم  اهدرم 

دوب ارهز  ای  همه  رکذ  وت  توبات  رود 

****

، هیرگ زا  متخوس  ادخ  يا 
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مداد فک  زا  لد 

مدایرف ررش  زا  کلف  تخوس  یم  شاک 

مداب رب  الب  ماش  مغ  داد  یم  شاک 

مداتفا ماب  بل  گنس  رتسکاخ و  دای 

دندزن فد  ین و  گنچ و  اضر  توبات  ياپ 

دندزن فک  دوخ ، تروص  رب  هدز  یلیس  همه 

****

دندز گنچ  رگا  هرهچ  رب  وت  توبات  رود 

دندز گنچ  همه  وت  دج  رس  ياپ  کیل 

دندز گنت  لد  هلان ز  وت  توبات  رود 

دندز گنس  فرط  راچ  زا  همه  بنیز  رود 

دزیخرب لد  هلان ز  رگج و  زا  رارش  ات 

دزیر تبیرغ  دج  وت و  هب  مثیم »  » کشا

----------

تمایق يارحص  هدش  ناسارخرازلگ 

( تبیصم ) تمایق يارحص  هدش  ناسارخرازلگ 

تماقا غاد ، ۀلفاق  لد  هب  هدرک  ای 

ایرد وچ  هموصعم  ةدید  رگج  نوخ  زا 

تماق هدش  مخ  ار  همطاف  ملاب  زو 

هرارش كالفا  لد  رب  رگج  غاد  زا 
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تمالع تسیتسه  یناشیپ  هب  هّصغ  زو 

دیناسر همولظم  ۀموصعم  هب  ماغیپ 

تمارک جرب  رمق  يا  نید ، ۀسمش  ياک 

تمالس داب  ترس  هموصعم  ترضح  ای 

تماما رازلگ  لگ  نآ  اضر  هتشک  دش 

هراتس مشچ  زا  لد  نوخ  امس  هب  دزیر 

هرارش گنس ، رگج  زا  کلف  هب  دزیخ 

مرکا ربمغیپ  ةراپ  رگج  هب  میرگ 

هراپ هدش  وا  رگج  نومأم ، ۀنیک  زک 

دوب ادلو  او  ۀمزمز ، شبل  لعل  رب 

هراظن تشاد  وا  هب  هتسب  رد  ةرجح  رد 

ّتنج هب  تشگ  اضر  رادازع  هموصعم 

هرابود هزات  شلد  غاد  دش  هک  سوسفا 
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تمالس داب  ترس  هموصعم  ترضح  ای 

تماما رازلگ  لگ  نآ  اضر  هتشک  دش 

مطالت هب  ناسارخ  وچمه  ناهج  هداتفا 

متشه تّجح  ابرغلا  بیرغ  هتشک  دش 

مطالت هب  دنیوگ  همه  ناسارخ  ياه  نز 

مدرم ةدید  زا  هتخیر  رگج  بانوخ 

دایرف ۀلعش  هدش  هلان  زا  همه  یتسه 

مّلکتز قطان  هللا  باتک  هتسب  بل 

ناسارخ هب  ار  اضر  دنتشک  هک  سوسفا 

مق رد  هدش  تمایق  هموصعم  ۀیرگ  زو 

تمالس داب  ترس  هموصعم  ترضح  ای 

تماما رازلگ  لگ  نآ  اضر  هتشک  دش 

هنیزح يارهز  ۀلان  دسر  سوط  رد 

هنیدم هب  دمآ  رسپ  غارس  هب  ردام 

یمیتی درگ  یقت  راسخر  هب  هتسشنب 

هنیک هر  زا  هدش  هتشک  اضر  هک  ادرد 

يریظن تسین  رگج  هب  ار  رگج  غاد  نیا 

هنیرق تسین  ناهج  هب  ار  مغ  رشحم  نیا 

یسوم رتخد  اضر  تخا  همطاف  ای 

هنیس رس و  رب  ملا  تسد  نزب  زیخرب و 
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تمالس داب  ترس  هموصعم  ترضح  ای 

تماما رازلگ  لگ  نآ  اضر  هتشک  دش 

ار ابرغلا  بیرغ  هنابیرغ  دنتشک 

ار ام  ربمغیپ  ۀعضب  ادخ  بوبحم 

ناسارخ لها  رگج  بانوخ  هب  دندرب 

ار اضر  توبات  ۀبوچ  دوخ  ۀناش  رب 

دیرابب هدید  زا  لد  نوخ  الو  لها  يا 

ار الو  سمش  ودع  تشک  افج  رهز  زک 

دیئوگب هموصعم  ترضح  وا  رهاوخ  اب 

ار ازع  زور  نیا  تیلست  نورد  زوس  زا 

تمالس داب  ترس  هموصعم  ترضح  ای 

تماما رازلگ  لگ  نآ  اضر  هتشک  دش 

----------

شرفسمه دوب  هتشگ  لجا  هک  يرفاسم 

لجا هک  يرفاسم 
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( تبیصم ) شرفسمه دوب  هتشگ 

شرفص رخآ  رد  نایاپ  هب  دیسر  رفس 

دنداد یفطصم  هب  تلاسر  رجا  بوخ  هچ 

شرگج دش  هراپ  هراپ  شرگج ، ةراپ  هک 

وا نماد  هب  یملاع  ِرَس  دوب  هک  یسک 

شرس دوب  كاخ  ناماد  هب  گرم  تقو  هب 

تخوس یم  نانچنآ  سودرف  نشلگ  يامه 

شرپ لاب و  تشادن  مه  ندز  لاب  بات  هک 

نکم باتش  لجا  هتشذگ ، راک  هچ  رگا 

شردپ ندید  هب  هر  زا  هدمآ  داوج 

دنک زاب  هدید  زاب ، اضر  هک  دنک  ادخ 

شرب هب  ناج  داوج ، لوا  دهد  یم  هن  رگ  و 

دوبن هاگن  تقاط  وا  ةدید  هب  رگد 

شرت ناگدید  رون  خر  هب  درگنب  هک 

دوب ادیپ  همئالا  داوج  ياه  هسوبز 

شرضتحم تایح  زا  رگد  تسد ، هتسش  هک 

شیوخ تروص  داهن  اباب  تروص  هب  رسپ 

شرصب زا  کشرس  تمحز  هب  تفگ  ردپ 

اضر يارب  دوب  مثیم )  ) وچ هک  یسک  اشوخ 

شررش لد  هب  هلان  بل  هب  کشا و  هدید  هب 
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نم رهطم  تبرت  زا  دمد  یم  حیسم 

( تبیصم  ) نم رهطم  تبرت  زا  دمد  یم  حیسم 

نم رطعم  دوب  ملاع  هن ، سوط  ياضف 

دننم نیرئاز  راوز  همه  ناگتشرف 

نم رظنم  تشهب  زا  تشهب  هتشگ  تشهب 

اضر ماما  همطاف  لد  زیزع  منم 

نم رطاخ  هب  ار  قلخ  ادخ  هدرک  قلخ  هک 

ارم ربق  هک  يرئاز  رگا  تسین  بیجع 

نم رب  رد  رارق  دریگب  هتفرگ  رب  هب 

دنداتفا هدجس  هب  نارمع  یسوم  رازه 

نم رورپ  حیسم  كاخ  هب  میرح  نیا  رد 
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تسا نم  رازم  دوش  یم  نم  رئاز  هک  یلد 

نم رگید  رازم  اج  نیا  دش  هک  یلد  اشوخ 

رود زا  ارم  دنز  یم  ادص  هک  يا  هتسکش 

نم رواد  اهراب ز  دونش  یم  باوج 

دراو نم  هب  مرئاز  دوش  هک  يرد  ره  ز 

نم ربارب  دوب  هرهچ  هب  هرهچ  تسرد 

مشوغآ رد  ناهج  میادخ  باتفآ  نم 

نم رضحم  تسا  ملاع  نم و  روضح  امش 

درک ناوتن  مامت  ار  متبقنم  باتک 

نم رگانث  ناج  سنا و  همه  دنوش  رگا 

مراد شتسود  تشگ  نم  رئاز  هک  یسک 

نم ردارب  منک  شباطخ  هک  دوب  اور 

تشرس كاپ  نایناسارخ  مامت  الا 

نم ربقم  فاوط  ار  امش  داب  هتسجخ 

ددرگ ناترود  هب  رتوبک  وچ  ناگتشرف 

نم رئاز  رود  دیدرگب  هک  نآ  طرش  هب 

ارم تسا  یتحیصن  کنیا  نم  نیرئاز  هب 

نم رواجم  زا  دیریگب  مارتحا  هک 

دیسرن ناتتسد  زین  نم  دقرم  هب  رگا 

نم رهاوخ  رازم  رب  مق  هب  هسوب  دینز 
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دنتسنادن ارم  ردق  هک  فیح  رازه 

نم ررکم  مغ  نم  سفن  ره  دوب  هک 

ارم تشک  هنایفخم  ودع  راب  رازه 

نم رگمتس  لتاق  زا  درذگن  يادخ 

تخورفا یشتآ  لد  رد  ارم  رهز  رارش 

نم رکیپ  وضع  وضع  همه  تشگ  بآ  هک 

مدیچیپ شیوخ  هب  هدیزگ  رام  صخش  وچ 

هب رهز  دروآ  هچ  تساوگ  ادخ 
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نم رس 

هنابیرغ اپ  تسد و  مدز  هرجح  نایم 

نم رخآ  ياه  هظحل  نم و  دوب و  داوج 

ارم کشا  تفرگ  دوشگ و  شیوخ  تسد  ود 

نم رت  هدید  هب  شهاگن  هک  ات  داتف 

همه دنتسیرگ  ناسارخ  رهش  نانز 

نم ردام  ياج  هنیس  رس و  رب  دندز 

ار مثیم "  " میحج دزوسن  رشح  زور  هب 

نم روای  شیوخ  زوس  نخس و  اب  هدوب  هک 

----------

( مالسلا هیلع   ) داوج ماما 

تدالو

؟ رگید ربمغیپ  هدمآ  ناهج  هب  بشما 

( تدالو ( ؟ رگید ربمغیپ  هدمآ  ناهج  هب  بشما 

؟ رگید ردیح  رب  هب  تسا  هتفرگ  هبعک  ای 

؟ رگید رظنم  نایع  تسا  نینسح  زا  ای 

رگید رثوک  اضر  تسد ، ِرس  هب  دراد 

تسا داش  همه  دّمحم  لآ  ِلد  هک  يرُشب 

تسا داوج  دالیم  هک  دییوگب  هدژم  نیا 

كرابم داب  ترهگ  یلجت  رحب  يا 
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كرابم داب  ترمث  ابوط  ۀخاش  يا 

كرابم داب  ترمق  تیالو  سمش  يا 

كرابم داب  ترسپ  یمارگ  دالیم 

تسا دارم  تسا ، دارم  تابرا  ۀلبق  نیا 

تسا داوج  تسا  داوج  تسا  داوج  هک  قحلا 

نیا تسا  رحس  غارچ  دییوگب  هام  اب 

نیا تسا  رس  رهم ، زا  هک  دییوگب  رهم  اب 

نیا تسا  رشبلاریخ  هک  تفگ  ناوتن  شلفط 

نیا تسا  رسپ  نیا  تسا  رسپ  شیادف  هب  مناج 

تسا نآ  زا  رخف  وا  ندوب  رسپ  هب  ار  ام 

تسا ناهجود  قلخ  ربهر  ردپ ، دعب  وک 

شدوتس دنوادخ  زاغآ  زک  تسا  نیا 

دوشگب هک  تسا  نیا 
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شدورد هب  بل  یبن 

شدوجس هب  تمارک »  » داتفا هک  تسا  نیا 

شدوجو نوهرم  هدمآ  دوج  هک  تسا  نیا 

ییادخ تایانع  فطل و  شفک  دشوج ز 

ییادگ تسد  ناگمه  شیوس  هب  دنرآ 

شلیلج دنوادخ  نسح  مدق  هب  اترس 

شلیمج يور  يوبن  لامج  تآرم 

شلیلخ تسا و  حون  مدآ و  مرح  راّوز 

شلیلذ دبع  یهش  جوا  رد  هدش  نومأم 

« مثکا  » ةداز وا  رضحم  رد  هک  تسا  نیا 

مک فلا ، هدناوخان  كدوک  کی  وچ  دروآ 

یهلا رارسا  نزخم  نامه  تسا  نیا 

یهانتمان لزا  ملع  هب  هتسباو 

یهایس تسا  یهایس  ملع  وا  وترپ  یب 

یهام می و  اوه و  ربا و  زا  ربخ  دراد 

نومأم رس  زا  دیرپ  شوه  شا  هزجعم  زک 

نومأم رکیپ  زا  دش  حور  ادج  هک  ییوگ 

دّمحم يارآ  لد  مان  تلزا  زا  يا  '

دّمحم يابیز  تعلط  ۀنیآ  يو  '

دّمحم ياپارس  وت  مودق  هب  اترس  '

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5315 

http://www.ghaemiyeh.com


دّمحم ياج  ار  وت  يور  ردپ  هدیسوب  '

؟ میوگ وت  ملع  ای  وت  لضف  ای  وت  دوج  زا 

؟ میوگ وت  ملح  ای  وت  يوخ  ای  وت  قلخ  زو 

تیادخ ییادخ ز  فاصوا  همه  نیا  اب 

تیانث هب  میوگب  هچ  رخآ  متریح  رد 

؟ تیاپ هب  دنزیرب  هک  ات  دَوب  هچ  رهوگ 

! تیادف داب  مردپ  يا  ردپ : دومرف 

ییاضر نآرق  ییارهز و  فحصم  وت 

ییاضر ناج  اضر ، بلق  اضر ، حور  وت 

وت مدق  كاخ  هب  هدجس  دَرب  سودرف 
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وت مرک  يادگ  هتسویپ  هدش  ناوضر 

وت مک  تسا  دوجو  فرظ  اطع  ماگنه 

وت مرح  فاوط  هللا ، مرح  ِّجح 

ییادگ زجع و  یگزویرد و  همه  ام  زا 

ییاشگ هدقع  مرک و  فطل و  همه  وت  زا 

مشاب وت  يوهایه  مرگرس  هک  راذگب 

مشاب وت  يوگانث  تسه ، مبل  هب  ناج  ات 

مشاب وت  يوج  ِبل  هنشت  طقف  هک  دشاب 

مشاب وت  يوک  گس  هک  نک  یمرک  الوم 

دنریگ وت  ناماد  همه  تقلخ  هک  زور  نآ 

دنریگ وت  نامالغ  تسد  ارم  ریجنز 

ییادخ فطل  مرک و  اطع و  تسد  وت 

ییاشگ هدقع  ناگمه  زا  ناهج  ود  رد  وت 

ییافص وت  هورم ، وت  تاقیم ، وت  جح و  وت 

ییاضر نبا  داوج  وت  ادگ و  هلمج  ام 

تسام تفص  عرضت  تسوت ، زا  مرک  دوج و 

تسام تنطلس  ترد  ییادگ  هللاو 

منابز تسد و  یب  ةدولآ  مثیم  نم 

منازخ گرب  زا  مک  وت  راهب  غاب  رد 

منارگد يوک  هب  داب  ِرب  راذگم 
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منامب راخ  تلگ  فارطا  رد  راذگب 

مماما تسا  داوج  هک  متفگ  همه  اب  نم 

ممالغ فطل ، هر  یناوخب ز  هک  دشاب 

----------

دمآ رمق  تیالو  ناتسبش  هب  بشما 

( تدالو ) دمآ رمق  تیالو  ناتسبش  هب  بشما 

دمآ رگ  هولج  ادخ  تالامج  دیشروخ 

دمآ رمث  ار  اضر  يانمت  يابوط 

دمآ رگد  ياضر  زاب  اضر  تیب  رد 

تسا داوج  نبداوج  نب  داوج  دالیم 

تسا دارم  تسا  دارم  تسا  دارم  باب  نیا 

****

هک دیزیخ 
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تسا رورس  يداش و  بش  بشما 

تسا رون  هگیلجت  دالیم  هک  دیزیخ 

تسا روش  بش  قوش و  بش  نارازه  هظحل  ره 

تسا روهظ  حبص  بش  دینیشنن  اپ  زا 

بشما هدمآ  نایع  دنوادخ ، راسخر 

؟ بشما هدمآ  ناهج  هب  دّمحم  زاب ، ای 

كرابم دادادخ ، فطل  تبهوم و  نیا 

كرابم دالیم ، بش  دّمحم  لآ  رب 

كرابم دایعا ، همه  رب  دوب  دیع  نیا 

كرابم داب ، اضر  نبداوج  دالیم 

بشما دش  زاغآ  قح  فطل  مرک و  دوج و 

بشما دش  زاب  اضر  تسد  يور  هب  نآرق 

****

ییادخ نسح  ۀنیآ  مدق  هب  ات  رس 

ییاشگ هدقع  ناهج  قلخ  همه  شراک ز 

ییادف داب  شمدق  رد  ناگمه  ناج 

ییادگ رهب  وا  هگرد  رب  هدمآ  دوج 

دینیبب رون  یلزا  کلم  تعسو  رد 

دینیبب رود ! شخر  هام  زا  دب  مشچ  يا 

****
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شیور رس و  رب  نزب  هسوب  بجر  هام  يا 

شیوک رس  كاخ  هب  هدجس  ربب  رهم  يا 

شیوم ةرط  نیا  وت و  نیا  ردق  ۀلیل  يا 

شیوس هب  دیرایب  يور  ادخ  قلخ  يا 

تسا دارم  باب  اعد ، باب  مرک ، باب  نیا 

تسا داوج  تسا  داوج  تسا  داوج  هللاو 

****

تلامج ياشامت  وحم  اضر  مشچ  يا 

تلامک ریس  رد  هتخوس  شرپ  لیربج ،

تلالج ناویا  هب  هدجس  درب  دیشروخ 

تلاصخ قلُخ و  فرش و  دّمحم  ثاریم 

تدوجو هب  هظحل  هب  هظحل  اضر  هدیلاب 

تدوج هدش  ناماما  لک  زا  رتروهشم 

****

یهاوگ وت  لضف  هب  دنوادخ  تسا  هداد 

زا رپ  هنیس  تا  یکدوک  رد 
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یهلا ملع 

یهام می و  اوه و  ربا و  زا  ربخ  يداد 

یهایس ریغ  نورد  هب  شدوبن  هک  نومأم 

تخورفارب هرابکی  دش و  يرارش  هک  ییوگ 

تخوس دوخ  ۀنیک  دسح و  ضغب و  شتآ  رد 

****

َملاع ِملاع  يا  تتیلوفط  نس  رد 

مسجم دوب  دبا  ملع  لزا و  ملع 

مثکا ةداز  وت  رضحم  رد  هدز  وناز 

مه املع  مامت  هک  مثکا  ةداز  هن 

دیوش همه  اه  لد  ۀنیآ  گنز ز  ات 

دیوگ هتفگ و  نخس  وت  نابز  هب  نآرق 

****

متسه مدوب و  تمرک  فطل و  لئاس  نم 

متسه مدوب و  تمرح  رد  مور  هک  اجره 

متسه هدوب و  تمی  کچوک ز  ةرطق  کی 

متسه مدوب و  تمدق  كاخ  رس  يروم 

یناد یتسناد و  ار  مهانگ  هک  نآ  اب 

ینارن يدنارن و  شیوخ  لد  ینآ ز 

تیور لگ  زا  ملجخ  مئاد  هک  دنچره 
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تیوک رس  زا  مورن  تیور  هب  دنگوس 

تیوج هت  گیر  متشگ  رگد  زورما 

تیوخ همه  ناسحا  تداع و  مرک  فطل و  يا 

يدنخب تسود  يور  هب  تفأر  هن ز  اهنت 

يدنبن هناخ  نیا  رد  مه  دوخ  نمشد  رب 

****

میامش ناتسلگ  هب  يراخ  ۀخاش  نم 

میامش ناوخ  رس  هب  منیشنب  اجره 

میامش نادکمن  ریگ  کمن  رمع  کی 

میامش ناوخانث  زین  امش  فطل  زا 

یهلا فطل  مرک و  مشچ  وت  مشچ  يا 

یهاگن فطل  زا  ینک  مثیم »  » هب هک  دشاب 

----------

شرهوگ هب  ار  فدص  هدژم  دیهد  بشما 

( تدالو ) شرهوگ هب  ار  فدص  هدژم  دیهد  بشما 

يرهوگ نآ 
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شرویز تسا  یهلا  گنر  هک 

مشچ هنیدم  هام  هب  هدوشگ  کلف  بشما 

شرتخا هام  نآ  مدقم  كاخ  هب  دزیر 

بل هدوشگ  تیالو  سمش  هدنخ  هب  بشما 

شرورپ دیشروخ  هراتس  دوب  فک  رد 

داد هّمئالا  داوج  قلخ ، هب  ادخ  بشما 

شرد لئاس  مرک  دوج و  هتشگ  هک  سک  نآ 

تسام ماما  مراچ  مّوس و  ِیلَع  بشما 

شرب رد  هناحیر  نمادز  يا  هناحیر 

مهن تّجح  مُهن  ماما  مُهن  رون 

شرظنم تام  اضر  هتشگ  هک  ادخ  هجو 

قلخ دورد  مالس و  هک  اضر  هنییآ ي 

شرّونم لامج  نسح و  باتفآ  رب 

قح مالس  تاولص و  دوب ، ّقح  مان  ات 

شردام هناحیر  هب  داوج و  ترضح  رب 

دوج ِتسد  هک  يداوج  ماما  نآ  تسا  نیا 

شرورپ دوج  مرک  رپ  تسد  هب  دشاب 

دندمآ هک  ناماما  داوج  نآ  تسا  نیا 

شرّرکم دوجز  دوج  لها  هدنمرش 

نوگنرس داب ، شرس  رود  هن  رگا  نودرگ 
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شرس رب  كاخ  شرد  كاخ  هن  رگا  دیشروخ 

بان ِّرُد  تشه  می  تسا و  رهوگ  هس  رحب 

شرتسگ حدم  رهگ  هس  نیا  رحب و  تشه  نآ 

اسراپ ِناریپ  مّلعم  یکدوک  رد 

شرتمک درگاشز ، دنا  مثکا  روپ  دص 

يا هدیدن  بتکم  کچوک  لفط  وچ  ییحی 

شربارب یلیلذ  دبع  ناس  هب  نومأم 

افص هورم و  رجح و  اب  هبعک  هک  دبیز 

شرّهطم قاور  رود  هرامه  ددرگ 

تسه هک  وا  رب  كرابم  تسا  دّمحم  مان 

شربمیپ لاصخ  قلُخ و  لامج و  نسح و 

ات ياپ  دوب  تسا و  دّمحم  شمان 
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رس هب 

شرهطا يارهز  تمصع و  ّیلع و  دهز 

اضر هدید ي  وا  تدالو  زا  دش  نشور 

شرتبا دناوخ  یم  هک  مصخ  مشچ  ِّيروک 

نیتداهش ات  بل  هب  دنار  مشچ و  دوشگب 

شرب رد  تخس  اضر  تفرگ  دوخ  ناج  نوچ 

بل دوشگ  ات  می  یهام و  ربا و  ّوج و  زا 

شرضحم هب  نوراه  هداز ي  درک  میظعت 

نآ زا  شیپ  دوب  رشب  ماما  هَن ، هلاس  ُهن 

شرکیپ هب  ییادخ  ناور  دمد  مدآک 

ناتسآ ياهرد  هب  هسوب  هداهن  مدآ 

شربقم كاخ  زا  وربآ  هتفرگ  اروح 

ار تشهب  دیلک  شیوخ  تسد  هب  دراد 

شروای تسا  داوج  رشح  زور  هک  سکنآ 

قح هدرک  هک  یماما  يادف  ناهج  ناج 

شربهر داجیا  ملاع  هب  یکدوک  زا 

شا هویم  تسا  دوج  هک  هقیدح  نآ  تسا  نیا 

شرگنل تسا  رون  هک  هنیفس  نآ  تسا  نیا 

ما هّمئالا  داوج  يادگ  متسیک  نم 

شرواد دوج  نامه  تسوا  دوج  هک  سکنآ 
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لجخ شفک  زا  مرک  ربا  دوج ، ماگنه 

شرّخسم تباجا  هاپس  اعد  تقو 

شیوخ تسد  هب  دریگ  وچ  غیت  راز ، راک  رد 

شربیخ حتف  دوب و  یلع  روآدای 

یکدوکز ار  لسُر  ملع  هنیس  هب  دراد 

شرگید ناماما  رون  هرهچ  هب  دشاب 

ادخان تسوا  يرگن  رگ  رون ، کُلف  رد 

شروحم تسوا  يرذگ  رگ  ملع ، خرچ  رب 

نیمظاک رهش  زا  دزو  یم  میسن  هگ  ره 

شربعم كاخ  زا  دمد  یم  تشهب  رطع 

تسوت يادگ  وک  نآ  ره  داوج  ترضح  ای 

تخت هب  تسین  زاین  زگره 
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شرسفا هب  و 

وت يالو  ماج  هنشت ي  تشگ  هک  سک  ره 

شرثوک دنشخبب  نیمظاک  يوج  زا 

ندمآ حبص  زا  رت  شیپ  هک  ادخ  رکش 

شرغاس دوب  رپ  وت  قشع  ماجز  مثیم » »

----------

دیناشفب لگ  همه  تسا  دیع  بش  بشما 

( تدالو ) دیناشفب لگ  همه  تسا  دیع  بش  بشما 

دیناسرب تیالو  تیب  رد  هب  ار  دوخ 

دیناتسب ار  دوخ  يدیع  اضر  تسد  زا 

دیناوخب دیناوخب  دیناوخب  تیب  نیا 

كرابم داب  اضف  هب  یهلا  راونا 

كرابم داب  اضر  نب  داوج  دالیم 

كرابم داب  رحس  شوغآ  رد  دیشروخ 

كرابم داب  رمق  صرق  اضر  تسد  رد 

كرابم داب  ردپ  رهب  رسپ  رادید 

كرابم داب  رهگ  وت  رب  فرش  رحب  يا 

داد یلع  هب  دّمحم  دنوادخ  هک  قحلا 

داد یلو  داد ، یلو  داد ، یلو  قلخ ، رب 

رگید رد  تمحر  دندوشگ ز  تسا و  دیع 
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رگید رهوگ  ادخ  هداد  یلع  لآ  رب 

رگید رشحم  فعش  قوش و  زا  هدش  اپ  رب 

؟ رگید ردیح  ای  هدش  ربمیپ  دالیم 

تسا دابع  يالوم  دیس و  ادخ  دبع  نیا 

تسا داوج  تسا  داوج  تسا  داوج  هللاو 

وا مرک  زا  دوج  هدمآ  دوجو  ِمزب  رد 

وا مد  احیسم ز  ياسیع  هدش  یسیع 

وا مرحلا  تیب  همه  ییادخ  ياه  لد 

وا مک  تسا  ناهج  قلخ  همه  فاصوا 

شیادف هب  مدآ  ملاع و  همه  ناج  يا 

شیاضر میناوخب  مینیبب و  هک  دبیز 

نونکم رُد  نوچ  وا  ردام  زا  دب  هک  يزرح 

نومأم هب  شیوخ  مرک  فطل و  دیشخب ز 

دوج و نیا  زا  دش  نومأم 
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نونمم يدرمناوج 

نوریب هدمآ  باسح  شلامک ز  فاصوا 

شیادخ ياه  تفص  دیشروخ  وچ  تسادیپ 

شیانث مییوگب  هک  ات  دسرن  ار  ام 

شماقم تسا  ماقم  قوف  مسق  هللاو 

شماما دنناوخ  هرسکی  ناربماغیپ 

شمالک تسا  میلک  ناج  لد و  مارآ 

شمالس داب  رسپ  هس  زو  رسپ ، تشه  زا 

تسوهآ نماض  رسپ  نیا  قلخ  نماض  نیا 

تسوه مرح  نیشنردص  قح  رهظم  نیا 

تدوج ۀمشچ  شطع  ار  مرک  لها  يا 

تدوجو ریهطت  ۀیآ  مدق  هب  اترس 

تدوجس ماگنه  هب  هدجس  دوخ  هب  دیلاب 

تدورد دنوادخ  تاولص و ز  ام  زا 

تسوت زا  مرک  فطل و  ییاقآ و  لئاس و  ام 

تسوت زا  مرح  نیا  ریغ ، هب  میدوشگن  ار  لد 

یهانتمان ادخ  ملع  نوچ  وت  ملع  يا 

یهلا قیفوت  هب  تیلفط  مسوم  رد 

یهام می و  اوه و  وج و  زا  ربخ  يداد 

یهاوگ تسا  هداد  وت  تالامک  هب  نمشد 
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مطالت هب  شناد  هدمآ  تنخس  تقو 

مگ امش  ملع  زا  يا  هرطق  رد  هدش  ایرد 

دییامش راونالا  علطم  ادخ  کلم  رد 

دییامش راداد  قلاخ  مرک  تسد 

دییامش رادیب  لد  مشچ و  رگنشور 

دییامش راگرپ  ۀطقن  هریاد و  ام 

تسا تایح  بآ  امش  رهم  مسق  هللاو 

تسا تاجن  لها  دهد  تسد  امش  هب  سک  ره 

تسین يرمث  ار  لمع  لخن  امش  رهم  یب 

تسین يررش  ار  ام  ۀنیس  امش  زوس  یب 

تسین يربخ  ملاع  همه  رد  امش  يوک  زج 

تسین يرد  چیه  امش  تایانع  باب  زج 

ام
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میشورفن ملاع  ود  هب  ار  امش  رهم 

میشوپن مشچ  امش  مه ز  ندز  مشچ  کی 

دّمحم يور  وت  ۀنییآ  رد  تسادیپ 

دّمحم وت  يوب  هناحیر و  ۀناحیر 

دّمحم وت  يوخ  وت  قلخ و  وت و  قلخ 

دّمحم وت  يور  ۀنییآ  رد  تسادیپ 

دمحا ۀنییآ  وت  يور  اضر  مشچ  رد 

دّمحم تشاذگب  وت  مان  دز و  دنخبل 

تسوت می  ناماد  هب  هداتفا  هک  هرطق  نم 

تسوت مرح  رد  ملد  يور  مهن  هک  وس  ره 

تسوت مرک  مرادن  راد و  همه  رشح  رد 

تسوت مد  ضیف  زا  يا  هخفن  ارم  تیب  ره 

ددرگن زاب  شنهد  مثیم »  » وت رهم  یب 

ددرگن زاغآ  نخس  شنابز  هب  زگره 

----------

داوج قلَخ ، ِمامت  هانپ  يا 

( تدالو ) داوج قلَخ ، ِمامت  هانپ  يا 

داوج قلخ ، ِماما  تدالو  زا 

ییوت روط  لخن  یسوم و  لجن 

ییوت رون  رحب  تشه  رهوگ 
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یکاپ رهوگ  راچ  فدص 

یکالفا غارچ  مه  نیمز  رد 

اضر ماما  یتسه  همه ي 

اضر مارتحا  هتفرگب  وت  زا 

ییارهز زیزع  وت  یتسیک 

ییام هّمئالا ي  داوج  وت 

وت لئاضف  زا  هولج  کی  لضف ،

وت لئاس  تسد  هب  يرهم  دوج 

دنشروخ تتدابع  زا  ادخ  مه 

دنسروخ تتدالو  زا  اضر  مه 

يرون تیآ  وت  ار  یلع  هس 

يروهشم دوج  هب  ناماما  رد 

نم لفحم  عمش  وت  لایخ  يا 

نم لد  هلبق ي  وت  نیمظاک 

تسام رّرکم  هبعک ي  وت  ربق 

تسام رگید  يالبرک  تمرح 

یلزی مل  تاذ  دوج  رهظم 

یلع نب  دّمحم  ای  يدّیس 

هرفس
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دوجو ّلک  تسوت  دوج  ي 

دوج هتفای  دوجو  تدوجو  زا 

تنهد زا  یفرح  ملع ، همه ي 

تنخس مه  هراوهاگ  رد  هقف ،

تسوت قطنم  لیلد  نآرق  ّلک 

تسوت قطنم  ِلیلذ  مثکا  روپ 

تسکش وت  تّزع  هب  نومأم  تشپ 

تسد هب  تفرگ  تکچوک  یهام 

اضق ّرسز  ربخاب  يا  تفگ 

اضر ماما  هتسر ي  ون  لگ 

متشگنا هتسب  زار  کی  رود 

متشُم رد  تسیچ  هک  نک  نایع  وت 

یتفس نهد  زا  رُد  شباوج  رد 

یتفگ نینچ  يدز  بل  رب  هدنخ 

ریدق ِّیح  يادخ  رما  هب  هک 

ریخبت دوش  یم  وچ  ایرد  بآ 

ایرد لد  زا  شیوخ  اب  ربا 

اوه هب  دََرب  یکچوک  یهام 

زاب دتسرف  اضف  جوا  هب  هش 

زاورپ دنک  یم  ربا  رد  زاب ،
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یهام نآ  راکش  يارب  زا 

یهار دوش  اهربا  لد  رد 

هرمه دروآ  دیص و  دنک  نوچ 

هاش فک  رد  تسرد  دراذگ  یم 

قح تقیقح  یپ  زا  هاشداپ 

قح تّجحز  ناحتما  دنک  یم 

میهاگآ روما  ّلکز  ام 

میهّللا هفیلخ  تقیقح  رد 

مینیب یم  شیپ  هب  ار  یملاع 

مینیب یم  شیوخ  تسد  فک  نوچ 

مییام ایبنا  ّلک  ثراو 

مییام ایربک  ّرس  ظفاح 

تسام هنیس ي  هب  ادخ  بیغ  ملع 

تسایوگ هبیغل  مکاضت  رو 

مییام ادتباز  دیحوت  نکر 

مییام ادخ  تمکح  نزخم 

تسام تلاسر  زا  هولج  کی  رون ،

تسام تلالج  رد  ریهطت  ّلک 

تسام تمارک  زا  هشوخ  کی  لضف ،

تسام تیالو  زا  هولج  کی  ملع 
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ام
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میهّللا هجح  زاغآز 

میهّللا هیقب  تمایق  ات 

دوجس دوج  هدرک  وت  كاخ  هب  يا 

دوجو مامت  وت  دوج  هدنب ي 

ماوت ياپ  كاخ  كاخ  ما  یک  نم 

ماوت يادگ  لئاس  ملئاس 

مهنن نورب  ناتسآ  نیا  زا  اپ 

مهدن تنطلس  هب  ار  تمس  نیا 

تسا نم  نیِد  نید و  وت  ِّیتسود 

تسا نم  نیمظاک  نحص  اج  همه 

دنگوس تا  هراپ  هراپ  لد  هب 

دنگوس تا  هرامش  یب  مغ  هب 

دنگوس تا  یناوج  نینس  هب 

دنگوس تا  ینازخ  راهب  هب 

وت تبرت  قاور  میرح و  هب 

وت تبرغ  گشا  هب  اعد و  هب 

منهگ همه  اپ  هب  ات  رس  هچ  رگ 

مهگن کی  يادگ  ارهز  نبای 

متسه امش  مدمه  ما  هچ  ره 

متسه امش  مثیم »  » ما هک  ره 
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مراک هنگ  هدنب ي  ما  هدنب 

مراد ار  وت  طقف  ملاع  ود  زا 

ینکردا داب  هب  مرمع  هتفر 

ینکردا داوج  ماما  ای 

----------

داوج تیالو  سمش  رمق  يا 

( تدالو  ) داوج تیالو  سمش  رمق  يا 

داوج تیانع  رحب  رهگ  يا 

همه دارم  باب  قح  تّجح 

همطاف لگ  هتسد  یلع  لجن 

يرورس ناهج  نابوخ  همه  رب 

يرورپ یلع  یّتسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

وت يوس  وس  همه  زا  اضر  مشچ 

وت يور  ۀتفیش  بجر  هام 

بجر ردب  وت  يارآ  لد  يور 

بجر ردق  وت  دالیم  ۀلیل 

دوجس درآ  ترد  كاخ  هب  دوج 

دوجو مامت  وت  دوج  هب  هتسب 

راهب غاب و  وت  تروص 
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اضر

اضر رادن  راد و  همه  ییوت 

وت دنوادخ  تآرم  وت  نسح 

وت دنخبل  لگ  اباب  تشهب 

دندز رگید  ۀنعط  نادرخ  بی 

دندز رتبا  تمهت  تردپ  رب 

دوب رگد  يرثوک  وت  تدالو 

دوب ردپ  لد  مشچ و  ینشور 

دش رون  دش و  رون  دش و  رون 

دش روک  نالد  هریت  همه  مشچ 

وت مار  تفرعم  ملع و  دنمس 

وت مان  یملاع  ياشگ  هرگ 

وت كاخ  نانج  نیحایر  رطع 

وت كاپ  ندب  رد  اضر  حور 

ادخ باب  وت  يّالوت  باب 

ادخ باتک  وت  يور  فحصم 

وت ناتسبد  یلاهن ز  لقع 

وت ناتسب  هتسر ز  یلگ  ملع 

دایز ياطع  ناماما ز  نیب 

داوج ماما  هب  بّقلم  ییوت 
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ار شیوخ  ردام  زرح  هک  وت  زج 

اطع دیامن  ردپ  لتاق  هب 

تسم راکمتس  نومأم  هک  یبش 

تسد ریشمش  هب  وت  لتق  هب  درب 

كاپ ناج  يا  بش  کیرات  لد  رد 

كاچ كاچ  ار  وت  كاپ  نت  درک 

شوه هب  دمآ  درخ  یب  نآ  هک  حبص 

شورخ زوس و  همه  اپارس  تشگ 

دوبن سب  اضر  لتق  ارم  تفگ 

دوبن سب  یضترم  لجن  نتشک 

ماع صاخ و  رظن  رد  نم  هنوگچ 

ماما ود  لتاق  هب  موش  هرهش 

تفاتش ّریحت  هب  نومأم  دصاق 

تفاین یمخز  وت  كاپ  ندب  رد 

رظن تدوجو  هب  اپارس  درک 

رتبوخ يرت  بوخ  لگ  دید ز 

تخیر مرش  قرع  نومأم  خر  زا 

تخیسگ مه  زا  شرادتقا  مامز 

رادید یپ  زا 
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زاب تفاتشب  وت 

زاجح رهپس  رهم  يا  هک  تفگ 

كاچ كاچ  نم  غیت  هب  دش  وت  مسج 

كاپ ناج  يا  یملاس  نونک  هچ  زا 

نیا تسارهز  ياعد  زا  یتفگ 

نیا تسام  ردام  زرح  رجعم 

درک ظفح  مرواد  يادخ  ارم 

درک ظفح  مردام  زرح  نمی  هب 

هایس ور  نآ  دوخ  راک  زا  لجخ  دش 

هاوخ رذع  تمرک  شیپ  هب  تشگ 

شیدرک اطخ  مرج و  نآ  زا  وفع 

شیدرک اطع  وت  ار  اعد  تساوخ 

دنک یم  اه  هچ  تییادخ  دوج 

دنک یم  اطع  فطل و  اطخ  شیپ 

داوج تدوج  وت و  يادف  هب  يا 

داوج تدوجو  شدوجو ز  دوج 

يربکا قلاخ  دوج  تسد  وت 

يربمغیپ تیبلها  داوج 

داوج ای  تمرک  زا  یمن  رحب 

داوج ای  تمرح  يادگ  دوج 
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تیبلها فرّشلا  سمش  وت  يور 

تیبلها فدص  بان  رُد  يا 

لامک زک  يدب  هلاس  هن  كدوک 

لاؤس نارازه  هب  خساپ  يداد 

تیناشفا رُد  مثکا ز  هداز 

تیناتسبد لفط  یکی  تشگ 

دوب لاق  رهز  لیق و  رهز  هدنام 

دوب لال  رک و  زاغآ  زا  ییوگ 

دوب هداتفا  بل  هب  شقطن  تنکل 

دوب هداتفا  بقع  یلفط  ییوگ 

زاب تشگ  اهر  وچ  نومأم  فک  زا 

زاب تشگرب  تفرگ و  یکیهام 

شیب وت  لامک  هب  هر  دربب  ات 

شیوخ تسد  رد  درشف  ار  یهام 

نسحلاوب لد  رون  يا  هک  تفگ 

نم تسد  فک  تسیچ  وگب  شاف 

درک زاجعا  هرابود  وت  خساپ 

زاب رگد  رارسا  هدرپ ز 
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درک

راکش اوه و  ریخبت و  ۀّصق 

راکشآ تنخس  جرُد  تشگ ز 

دش ملح  امش  راتفر  ملح ز 

دش ملع  امش  راتفگ  ملع ز 

دییامش قح  تمکح  نداعم 

دییامش قح  تمحر  نکاسم 

دییاعّدلا ۀمئا  نامه  امش 

دییادهلا راونا  لعاشم 

تسامش ناشن  ادخ  تلالج 

تسامش ناش  هب  ریهطت  هیآ ي 

تسا تمحر  تسا و  رون  ناتمالک 

تسا تمکح  هظعوم و  هزجعم و 

تسامش زا  لوسر  تّوبن  ثرا 

تسامش زا  لوتب  تمارک  دجم و 

دییامش قح  ۀلوبقم  تعاط 

دییامش قح  ۀلوصوم  تمحر 

دیداوج یگمه  ناماما  امش 

دیدارم هلبق ي  تاجن و  باب 

تسین ادج  امش  زا  مدکی  نآرق 
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تسین ادخ  اب  تسامش  یب  هکنآ  ره 

تساجتلا ناترد  رب  ار  مثیم » »

تساَجن مُکاتا  نَم  هب  وا  دیما 

----------

تفرگ رب  خرز  هدرپ  ادخ  زاب 

( تدالو ) تفرگ رب  خرز  هدرپ  ادخ  زاب 

تفرگ رگید  ةولج  ناج ، ملاع 

تفرگ رس  زا  یگدنز  ناهج  کلم 

تفرگ رّرکم  رکذ ، نیا  لد  غرم 

هدمآ اعد  بابرا  ۀلبق 

هدمآ اضر  نبا  داوج  دیع 

نیب هناناج  خر  اشگ و  هدید 

نیب هناورپ  لگ و  عمش و  يداش 

نیب هناوید  لد  طاشن  دجو و 

نیب هناحیر  ۀناحیر  ةدنخ 

تساضترم بل  هب  مّسبت  شقن 

تساضر نبا  تعلط  نانک  هولج 

هدمآ دوج  می  ششوج  هب  زاب 

هدمآ دجو  کلم  نآ  رد  قرغ 

هدمآ دودو  فاطلا  رهظم 
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هدمآ دوجس  هب  شکاخ  هب  رهم ،

تسا یلجنم  لد  ملاع  ناج  روشک 

تسا یلع  نب  دّمحم  تدالو 
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هدش او  یلزا  نسحز  هدرپ 

هدش ّالجتم  یهلا  يور 

هدش انیس  ۀنیس  ناهج  کلم 

هدش یسوم  ةداز  تدالو 

سوبب ار  نیمز  كاخ  ایب  هام 

سومّشلا سمش  هم  بشما  هدزرس 

نیا تسا  داعم  نازیم و  عفاش 

نیا تسا  دارم  باب  لد ، ۀبعک 

نیا تسا  دابع  ّلک  ربهار 

نیا تسا  داوج  دوج ، ره  بحاص 

رسپ نیا  تسا  رگداد  ۀنیآ 

رسپ نیا  تسا  ردپ  ملاع  همه  رب 

دنز رپ  الو  تیب  يوس  هب  لد 

دنز رد  اعد  ضرع  یپ  حور ،

دنز رس  نیمز  هب  بشما  رگ  هام ،

دنز رشحم  فص  ات  خر  هب  هدرپ 

وا يور  هم  مرش  زا  دهن  یم 

وا يوک  رس  كاخ  يور  هب  ور 

هدش مّرخ  همه  یتسه  نشلگ 

هدش ملاع  نماد  نانج  کشر 
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هدش مدآ  ةدود  نانک  رخف 

هدش متاخ  مدآ و  لد  داش ،

تسا هدروآ  رهگ  تیالو  رحب 

تسا هدروآ  رسپ  ارهز  سورع 

تفکش نشلگ  هب  هناحیر  ۀچنغ 

تفنش قحلاانا  تروص  وا  زا  لبلب 

تفگب شیانث  دنخبل  هب  هلال 

تفخن شلاصو  قوش  زا  بش  غرم 

وا دوبعمز  کیربت  هدمآ 

وا دولوم  بش  رد  اضر  رهب 

نیبب دمرس  ةولج  اشگب  هدید 

نیبب دّمحم  يور  ۀنیآ 

نیبب دجما  لوسر  ۀلالس 

نیبب دمحا  مود  دّمحم 

دارملا باب  همه  رب  يا  يدمآ 

داوج ای  تمدق  يادف  هب  ناج 

بارتوب لد  غاب  رمث  يا 

باش خیش و  تا  هتفیش  لزاز  يو 

باسح یب  ادخ  فطل  نوچ  وت  دوج 
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باتفآ رس  هب  ترهم  ۀیاس 

نم نید  لزا  زور  دش  وت  رهم 

نم نیئآ  وت  ّبح  زج  هب  تسین 

مه موزلم  مزال و  نم  وت و  يا 

مرک دوج و  هب  وت  یئادگ ، هب  نم 

مرب تیوک  ترس  زا  اجک  هب  ور 

ملئاس ملئاس و  ملئاس و 

ماوت ياپز  هداتفا  لئاس 

ماوت يادگ  هک  نک  مرک  دوج و 

ارم ینارم  شیوخ  زا  ملئاس 

ارم یناوخب  فطل  زا  دوش  نوچ 

ارم یناشنب  تکاخ  رس  رب 

ارم یناشکب  تقشع  رد  رب 

متسوپ نتز  دنرآرب  هک  وگ 

متسود متسود و  متسود و 

متساوخ ناهج  ود  وت  زا  ملئاس 

متساوخ ناهن  درد  نورد ، زوس 

متساوخ ناور  کشا  رگج  نوخ 

متساوخ نامه  وت  يدنسپ  هچ  نآ 

( مثیم  ) وت مغ  راد  قشاع 
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مملاع نآ  ملاع و  نیا  زا  قراف 

----------

ینیبب هناناج  خر  بشما  هک  تسود  يا  زیخ 

( تدالو  ) ینیبب هناناج  خر  بشما  هک  تسود  يا  زیخ 

ینیبب هناورپ  لگ  عمش و  ییآ  مه  درگ 

ینیبب هناوید  لد  طاشن  دجو و  هدنخ و 

ینیبب هناحیر  هناحیر ي  هک  ياشگب  هدید 

دمآ ربخ  دمآ  ربخ  دمآ  ربخ  دمآ  ربخ 

دمآ رسپ  دمآ  رسپ  ار  قح  تّجح  اضر  هک 

ادیپ هدش  یمامت  هام  بجر  هام  مهد 

ادیپ هدش  یماقم  شرع  هشداپ  نیمز  رد 

ادیپ هدش  یماع  تمحر  مرگن  یم  فرط  ره 

ادیپ هدش  یماما  الوم و  ربهر و  ار  قلخ 

كرابم داب  اضف  هب  ارهز  لگ  رطع  يوب 

كرابم داب  اضر  نبا  داوج  دالیم  دیع 
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شناج هلبق  دنک  دیشروخ  هک  هام  نآ  دمآ 

شناشن شرع  مدق  شرف  هرسکی  نارتخا 

شناهج قلخ  ۀمه  تیانع  باب  لئاس 

شنان ۀصُرق  زا  مک  دوج  هگ  دیشروخ  صرق 

شلالج ردق و  فرش و  تام  هدش  تقلخ  مشچ 

شلامج هب  تمایق  حبص  ات  همه  تاولص 

بشما هدمآ  میسن  شخبناج  مد  زا  لگ  يوب 

بشما هدمآ  میدق  نسح  هنیآ ي  رگ  هولج 

بشما هدمآ  میکح  نآرق  ار  نیسای  لآ 

بشما هدمآ  میرک  نبا  میرک  دالیم  بش 

هتفنش حبص  سفن  زا  یحو  ۀمغن  ناج  شوگ 

هتفکش هناحیر  ۀناحیر  هک  دیناشف  ناج 

هدید هک  دیع  نینچ  تسا  داوج  دالیم  دیع 

هدید هک  دیشروخ  فک  رد  رحس  تقو  ار  هام 

هدید هک  دیحوت  تریس  هنیآ و  تروص 

هدید هک  هدید  اضر  رسپ  يور  رد  هچنآ 

دمحا تعلط  وا  تعلط  ۀنیآ  رد  هدید 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دناوخ  ارو  مان  ود  هدنخ ز  ببس  نآ  ز 

ضشناهج ود  ره  دوب  لذب  کی  تّجح و  نیمهن 

شنایب ملع و  ۀتخابلد  هدش  مثکا  روپ 
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شنابز غیت  فده  رگمتس  نومأم  بلق 

شناوخ رس  رب  يروخ  هزیر  مرک  جاتحم و  دوج 

وا نهد  زا  لد  هب  هدیبات  هک  تسا  يرون  ملع 

وا نخس  نآرق  ۀیآ  نوچ  هزجعم  دنکیم 

وا مرح  نابوخ  همه  مشچ  رظنم  ۀلبق 

وا مرک  باب  لئاس  دوش  هک  متاح  تسیک 

وا مَرِد  ياوه  هب  مه  رد  همه  نارایرهش 

وا مرتحم  مرح  فاوط  قوش  ار  هبعک 

شراذع هام  يوبن  نسح  دهاش  نیمهن 
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شرازم عمش  یگمه  ملاع  ود  نابوخ  لد 

وت ِرد  كاخ  زا  وربآ  لزا  زار  کلم  يا 

وت رظن  تمارک  فطل و  زا  رظن  لها  هب  يا 

وت رحس  ياعد  رکذ  ۀتفیش  بش  غرم 

وت ردپ  ّدج و  وت و  يادفب  ملاع  ناج 

یماع تمحر  نامه  وت  یصاخ  ةولج  نامه  وت 

یماما نبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  وت 

ار ملِگ  وت  رهم  هب  دنتشرس  هکنآ  میک  نم 

ار ملد  غرم  تمغ  ریت  لزا  هدرک ز  دیص 

مدیرخ وت  يالو  وت  ياطع  هب  دوج و  هب  نم 

مدیرب شیوخ  زا  متسویپ و  وت  هب  لّوا  زور 

مدیود هبعک  رد  مدرک و  افص  هورم  اب  هچ  رگ 

مدیما لامآ و  هبعک  هبعک  دوب  وت  نیمظاک 

مدرد همه  ياو  نم  نامرد  همه  يا  دوش  هچ 

مدرگب وت  قاور  درگ  رب  میآ و  یبش  هک 

ییادف شاهناج  لد و  يانم  وت  میرح  يا 

ییادخ فاطلا  وچ  روهشم  وت  تایانع  يا 

ییادگ هب  مه  نم  هرهش و  یمرک  فطل و  هب  وت 

ییادج وت  يوک  نم و  نایم  هداتفا  هچ  رگ 

متسه وت  يوک  رس  هب  مراذگ  ياپ  اجک  ره 
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متسه وت  يوک  انث  وت  يالو  راد  مثیم » »

----------

همئالا داوج  ترضح  تدالو  رد 

( تدالو ) همئالا داوج  ترضح  تدالو  رد 

؟ رگید ربمغیپ  هدمآ  ناهج  هب  بشما 

؟ رگید ردیح  رب  هب  تسا  هتفرگ  هبعک  ای 

؟ رگید رظنم  نایع  تسا  نینسح  زا  ای 

رگید رثوک  اضر  تسد ، ِرس  هب  دراد 

تسا داش  همه  دّمحم  لآ  ِلد  هک  يرُشب 

نیا
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تسا داوج  دالیم  هک  دییوگب  هدژم 

كرابم داب  ترهگ  یلجت  رحب  يا 

كرابم داب  ترمث  ابوط  ۀخاش  يا 

كرابم داب  ترمق  تیالو  سمش  يا 

كرابم داب  ترسپ  یمارگ  دالیم 

تسا دارم  تسا ، دارم  تابرا  ۀلبق  نیا 

تسا داوج  تسا  داوج  تسا  داوج  هک  قحلا 

نیا تسا  رحس  غارچ  دییوگب  هام  اب 

نیا تسا  رس  رهم ، زا  هک  دییوگب  رهم  اب 

نیا تسا  رشبلاریخ  هک  تفگ  ناوتن  شلفط 

نیا تسا  رسپ  نیا  تسا  رسپ  شیادف  هب  مناج 

تسا نآ  زا  رخف  وا  ندوب  رسپ  هب  ار  ام 

تسا ناهجود  قلخ  ربهر  ردپ ، دعب  وک 

شدوتس دنوادخ  زاغآ  زک  تسا  نیا 

شدورد هب  بل  یبن  دوشگب  هک  تسا  نیا 

شدوجس هب  تمارک »  » داتفا هک  تسا  نیا 

شدوجو نوهرم  هدمآ  دوج  هک  تسا  نیا 

ییادخ تایانع  فطل و  شفک  دشوج ز 

ییادگ تسد  ناگمه  شیوس  هب  دنرآ 

شلیلج دنوادخ  نسح  مدق  هب  اترس 
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شلیمج يور  يوبن  لامج  تآرم 

شلیلخ تسا و  حون  مدآ و  مرح  راّوز 

شلیلذ دبع  یهش  جوا  رد  هدش  نومأم 

« مثکا  » ةداز وا  رضحم  رد  هک  تسا  نیا 

مک فلا ، هدناوخان  كدوک  کی  وچ  دروآ 

یهلا رارسا  نزخم  نامه  تسا  نیا 

یهانتمان لزا  ملع  هب  هتسباو 

یهایس تسا  یهایس  ملع  وا  وترپ  یب 

یهام می و  اوه و  ربا و  زا  ربخ  دراد 

نومأم رس  زا  دیرپ  شوه  شا  هزجعم  زک 

نومأم رکیپ  زا  دش  حور  ادج  هک  ییوگ 

دّمحم يارآ  لد  مان  تلزا  زا  يا  
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دّمحم يابیز  تعلط  ۀنیآ  يو  

دّمحم ياپارس  وت  مودق  هب  اترس  

دّمحم ياج  ار  وت  يور  ردپ  هدیسوب  

؟ میوگ وت  ملع  ای  وت  لضف  ای  وت  دوج  زا 

؟ میوگ وت  ملح  ای  وت  يوخ  ای  وت  قلخ  زو 

تیادخ ییادخ ز  فاصوا  همه  نیا  اب 

تیانث هب  میوگب  هچ  رخآ  متریح  رد 

؟ تیاپ هب  دنزیرب  هک  ات  دَوب  هچ  رهوگ 

! تیادف داب  مردپ  يا  ردپ : دومرف 

ییاضر نآرق  ییارهز و  فحصم  وت 

ییاضر ناج  اضر ، بلق  اضر ، حور  وت 

وت مدق  كاخ  هب  هدجس  دَرب  سودرف 

وت مرک  يادگ  هتسویپ  هدش  ناوضر 

وت مک  تسا  دوجو  فرظ  اطع  ماگنه 

وت مرح  فاوط  هللا ، مرح  ِّجح 

ییادگ زجع و  یگزویرد و  همه  ام  زا 

ییاشگ هدقع  مرک و  فطل و  همه  وت  زا 

مشاب وت  يوهایه  مرگرس  هک  راذگب 

مشاب وت  يوگانث  تسه ، مبل  هب  ناج  ات 

مشاب وت  يوج  ِبل  هنشت  طقف  هک  دشاب 
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مشاب وت  يوک  گس  هک  نک  یمرک  الوم 

دنریگ وت  ناماد  همه  تقلخ  هک  زور  نآ 

دنریگ وت  نامالغ  تسد  ارم  ریجنز 

ییادخ فطل  مرک و  اطع و  تسد  وت 

ییاشگ هدقع  ناگمه  زا  ناهج  ود  رد  وت 

ییافص وت  هورم ، وت  تاقیم ، وت  جح و  وت 

ییاضر نبا  داوج  وت  ادگ و  هلمج  ام 

تسام تفص  عرضت  تسوت ، زا  مرک  دوج و 

تسام تنطلس  ترد  ییادگ  هللاو 

منابز تسد و  یب  ةدولآ  مثیم  نم 

منازخ گرب  زا  مک  وت  راهب  غاب  رد 
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منارگد يوک  هب  داب  ِرب  راذگم 

منامب راخ  تلگ  فارطا  رد  راذگب 

مماما تسا  داوج  هک  متفگ  همه  اب  نم 

ممالغ فطل ، هر  یناوخب ز  هک  دشاب 

تساضر نبا  داوج ، ِدیع  بجر ، هام  مهد 

( تدالو  ) تساضر نبا  داوج ، ِدیع  بجر ، هام  مهد 

تساضف جاوما  رد  هناحیر  هناحیر ز  رطع 

اطع دنوادخ  هدرک  یلگ  هتسد  اضر  هب 

تسازف حور  شسفن  زا  دوجو  ناتسلگ  هک 

داوج تسا ، داوج  تسا ، داوج  تسا ، داوج  نیا 

تسادخ دوج  مرک و  عیسو  رحب  نامه  هک 

دیجم دنوادخ  تایآ  همه  شلاخ  طخ و 

تساعد بابرا  ۀلبق  نامه  شوربا ، قاط 

شمدق ات  رس  هک ز  دمحم  مان  طقف  هن 

تسادیپ دمحم  ردقو  فرشو  يوخو  قلخ 

دینز دنخبل  همه  شیور  هب  هدیدان  يور 

تسارهز سورع  دنخبل  لگ  شیامنور 

دیشروخ شلامج  دیشروخ  هدوب ز  يا  هرذ 

تسایرد شیاطع  يایرد  درُخ ز  يا  هرطق 

شمرک يوک  لئاس  لزا  زور  زا  مرک 
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تسادگ هناخ  نیا  رد  رب  دبا  ماش  ات  دوج 

هدنز شهاگن  ضیف  زا  دوش  هدرم  ناج 

تسافش رامیب ، لد  رب  شرد  راّوز  كاخ 

بجر هام  هد  هک  متشه  تجح  رثوک 

تسارآ ار  اضر  بلق  وا  خر  باتفآ 

داوج تسوا  بقل  دمحم ، شوکین  مان 

تساوقت دنلب  حور  یقتم و  یقت 

رهوگ شنیا  دوب  تیالو  يایرد  تشه 

تسایرد ار  فرش  جرد  ّرُد  هس  هک  يرهوگ 

تسا یلع  تسدرس  هب  دمحم  نآرق  وچمه 

ناج
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تساباب هیبش  هک  شیادف  هب  ملاع 

اضر يوخ  اضر ، قلخ  اضر ، نسُح  اضر ، خر 

تساضر تالامک  تآرم  همه  رس  ات  ياپ 

زور بش و  یهلا  نما  مرح  شنیمظاک 

تساعد بابرا  ۀلبق  لد ، ۀبعک  شمرح 

تسوا تمحر  ةریاد  ادخ  کلم  تعسو 

؟ تساجک تسین  رگا  ییاج  ادخ ، کلم  اج  همه 

لیلذ تشگ  شنخس  شیپ  هب  وچ  مثکا  روپ 

تساوخ یم  نوراه  ةداز  ادخ  ار ز  دوخ  گرم 

خساپ نارازه  داد  يا  هلئسم  یپ  رد 

تسارس ود  لوسر  ثاریم  همه  شمولع  هک 

دش قئاف  املع  لک  هب  هلاس  هن  لفط 

تسار دیان  یلع  لآ  دق  هب  زج  ابق  نیا 

شملع ِلظ  هب  تسا  رهپس  تفه  تعسو 

تسامس ضرا و  هم و  رهم و  رس  هب  وا  ۀیاس 

نومأم ریمض  ّرِس  زا  ربخ  مد  کی  داد 

تساوه تسا و  ربا  یهام و  نآ  هصق  مدهاش 

مدرگ تیادف  هب  نم  اضر  دومرف  هکنآ 

تسانث قوف  ادخ  هب  شیانث  هب  میوگب  هچ 

ملاع رد  وا  نتفر  ندمآ و  ۀصق 
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تسارهز هیبش  دینیبب  خیرات  هب  رگ 

دینک رخف  يرشع  ینثا  هعیش  امش  يا 

تسام ربهر  اضر  نبا  داوج ،  دییوگ  همه 

دیتاقولخم فرشا  ناهج  ود  رد  ببس  ناز 

تسامش نییآ  بتکم و  یلع  يالوت  هک 

" مثیم " تیاطع هدرک  ادخ  هک  تیالو  نیا 

تساور زان  ازج  زور  ینک  سودرف  هب  رگ 

----------
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دابع تسا  دابع  تسا  دابع  لک  يداش 

( تدالو  ) دابع تسا  دابع  تسا  دابع  لک  يداش 

دارم تسا  دارم  تسا  دارم  باوبا  حتف 

داهج تسا  داهج  تسا  داهج  روش ، يداش و 

داوج تسا  داوج  تسا  داوج  دالیم  دیع 

میحر تسا  میحر  تسا  میحر  وفع  رهظم 

میرک تسا  میرک  تسا  میرک  نبا  میرک  هک 

دندیشخب ترمق  تیالو  سمش  اذّبح 

دندیشخب ترصب  رون  يرون و  رصب 

دندیشخب ترحس  تقو  هب  دیشروخ  صرق 

دندیشخب ترگد  داوج  يداوج و  دوخ 

نشلگ تیالو  تیب  تلگ  ضیف  زا  هتشگ 

نشور دمحم  رادید  هب  داب  تا  هدید 

تسا رگداد  دحا  نسح  رهظم  رسپ  نیا 

تسا ردپ  ار  نامز  ار و  نیمز  قلخ  رسپ  نیا 

تسا رشبلاریخ  هعضب  ردپ  وچمه  رسپ  نیا 

تسا رت  بوخ  ناهج  نابوخ  همه  زا  رسپ  نیا 

تساضر ِتسه  اضر  ِتسه  اضر  ِتسه  رسپ  نیا 

تساضر ِتسد  رس  هب  دمحم  ِنآرق  وچمه 

شمرک زا  دوج  هدمآ  دوج  هک  تسا  داوج  نیا 
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شمک تسا  دوجو  فرظ  دنک  دوج  را  دهاوخ 

شمدق كاخ  هب  هدجس  بش  همه  درآ  دوج 

شمرح فاوط  مرگ  دوب  دیشروخ  هام و 

تسام لفحم  هم  زاب  دنک  يور  فرط  ره 

تسام لد  زاجح  هب  اهناج  هبعک  شمرح 

نیا تسا  دومحم  هنادرد  قلاخ و  دماح 

نیا تسا  دوهشم  دهاش و  یلزا  لامج  هب 

نیا تسا  دوصقم  رد  ار  دبا  یفخم  زنک 

رهپس تشه  رهوگ 
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نیا تسا  دوج  مرک و 

دنیوگ شداوج  دوج  مرک و  نابحاص 

دنیوگ شدارم  باب  لد و  لها  هبعک 

تنابرق مرس  ناج و  دص  ود  هظحل  ره  هب  يا 

تنابرق مرنه  میوگ ، هک  میزیچ  تسین 

تنابرق مرت  بوخ  ناج  هک ز  لباق  هچ  ناج 

تنابرق مردپ  ناج  هک  تفگ  تردپ 

یمارآ لد  هب  روش و  رس  هب  حور و  نت  هب  وت 

یمان دمحم  يوخ و  یلع  يور ، يوضر 

ترظن شیپ  هب  تسد  فک  وچ  یتسه  لک 

تردق اضق و  دنمالغ ، دنعیطم و  ود 

ترس تشپ  دوب  ملع  یهن  ياپ  اجک  ره 

ترب هب  ذّملت  يوناز  هدز  مثکا  روپ 

ماقم هاج و  نینچ  هداد  ار  وت  هک  ییادخ  هب 

ماما نبا  ماما  ییام و  تمعن  یلو  وت 

تخانش وت  ماقم  وچ  رگمتس  نوراه  روپ 

تخاب رس  زا  شوه  لد و  زا  رارق  هرهچ ، زا  گنر 

تخادگ وت  رون  هلعش  رد  هک  دوب  یشتآ 

تخادنا راک  زا  وت  قطن  ارو  بلق  ایئوگ 

یتفگ یهلا  رارسا  هزات ز  يربخ 
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یتفگ یهام  می و  ربا و  هم و  اوه و  زا 

وت ییاتکی  دهاش  همه  وت  دوجو  يا 

وت ییابیز  هب  رخف  دنک  عنص  ملق 

وت ییاشامت  نسح  هدز  تریح  هام 

وت ییاحیسم  ضیف  زا  لد  هدرم  ره  هدنز 

تسام لد  رد  وت  هولج  اضر  هام  يوضر 

تسد
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تسام لصاح  همه  وت  دوج  یلاخ و  ام 

دهدب ایرد  ود  هرطق  کی  هب  وت  نوچ  ات  تسیک 

دهدب ایند  تورث  زا  رتشیب  ادگ  هب 

دهدب افصم  دهش  ار  همه  شمالک  اب 

دهدب اباب  لتاق  رب  ار  ردام  زرح 

وت هدنز  اطع  دوج و  مرک و  هرامه  يا 

وت هدنزارب  تسا  دوج  هک  دوج  نک  دوج 

ماوت يوک  رس  نایادگ  كاخ  میک  نم 

ماوت يوهایه  رپ ز  همه و  زا  ما  یلاخ 

ماوت يوج  بل  هنشت  یلو  هنشت  ما  هنشت 

ماوت يوگ  انث  هک  میاپ  رس و  یب  مثیم 

تسامش فقو  مندز  مد  دوبن  لباق  هچ  رگ 

تسامش فقو  منخس  نابز و  عبط و  ملق و 

----------

تساضرلا نبا  داوج  دالیم  تسا  دالیم  دیع 

( تدالو ) تساضرلا نبا  داوج  دالیم  تسا  دالیم  دیع 

تساضف شرون  زا  نشور  نیمز و  شیور  زا  مّرخ 

يا هناحیر  ار  هناحیر  ایربک  تاذ  داد 

تسافص ار  ملاع  ود  وا  شخب  حور  میمش  زک 

شا هناورپ  دش  دیشروخ  دص  هک  یهام  نآ  دمآ 
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تسادتبا نسُح  رون  شرون  هک  لعشم  نآ  تفات 

رحب تشه  نارگ  ّرد  رُد ، هس  جاوم  رحب 

تسادتقم ار  تهج  شش  ّسح و  چنپ  ّماراچ و 

داوج شیانبا  ابآ و  داوج ، شیوکین  مان 

تساخس دوج و  وا ، فطل  تسد  لذب  زا  دنلب  رس 

ششوخ يوب  زک  هناحیر  ۀناحیر  نآ  تسوا 

تسابص داب  نماد  تمایق  ات  ناشفا  کشم 

مهن دیشروخ  هتشگ  تیالو  جرب  رد  هچ  رگ 

رون نیلوا  تقیقح  رد 
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تسایربک لامج 

تشهب غاب  نزاخ  یتح  هک  مزان  ار  دوج 

تسادگ شیوک  رس  رب  هدیشک  ّتنج  زا  تسد 

تیب لها  يادگ  ام  تیب و  لها  داوج  وا 

تساطع فطل ، وا  راک  ییادگ ، زجع و  ام  راک 

تفگ هک  نآ  زا  رت  شیپ  يدرک  قافنا  ریقف  رب 

تساوخ هچ  نآ  زا  رتشیب  يدومن  اطعا  ادگ  رب 

وا يوک  يادگ  ام  دش ، ادگ  شیوک  رد  هک  ره 

تسادج وا  زا  ام  هار  دش ، ادج  شهار  زا  هک  ره 

عیقب تسا و  لوسّرلا  تیب  هللا و  تیب  شتبرت 

تسالبرک مه  هرماس  مه  فجن  مه  شنیمظاک 

تسا همطاف  لجن  هک  وا  اب  وگب  يراد  را  تجاح 

تساضّرلا نبا  نیا  هک  اج  نیا  رایب  يراد  رگا  درد 

شیوخ تسد  رد  ناهن  کچوک  یهام  نومأم ، تشاد 

تسام تسد  ردناک  تسیچ  نیا  ادخ  مشچ  اب  تفگ 

میو ربا ، زا  یهام و  زا  ارو  خساپ  نوچ  داد 

تسامس ضرا  زا  ملاع  یلفط  نس  رد  وا  دید 

یتمیق ردق و  هچ  ار  رس  وا  ياپ  رب  مهن  رس 

؟ تساهب رجا و  اجک  ار  ناج  شهر  رد  مناشف  ناج 

لوسّرلا تآرم  هرهچ ، دّمحم  شیابیز  مان 
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تساقتلا فهک  ار  قلخ  دوخ  یقت  دمآ  شا  هینک 

ریبع کشم و  زا  رت  شوخ  نیمظاک  هار  درگ 

تساقب بآ  زا  رتهب  شمیرح  راّوز  كاخ 

دش قلخ  ماما  تیلوفط  رد  رگ  بجع  ین 

تساه شیپ  زا  رت  شیپ  ملاع  قلخ  ماما  وا 

دنبیاپ شمکح  هب  ّتنح  خزود و  شرف و  شرع و 

مدآ و
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تساوشیپ ار  کلم  نج و  يرپ ، روح و 

كادف یحور  نیمتشه  ماما  شدومرف  هک  نآ 

تساسران شفصو  هب  دشاب  اسر  نم  حدم  هچ  ره 

وا هک  میوگ  یلو  دشاب  ادخ  میوگ  یمن  نم 

تساهتنا یب  شتمحر  ادتبا و  یب  شا  هولج 

کلم نج و  مدآ و  رب  شمد  زا  دشخب  ضیف 

تساعد تسد  وا  سدق  ناتسآ  رب  ار  هک  ره 

دوب میهاوخ  امنهر  غارچ  ار  ملاع  قلخ 

تسامنهر ماما و  ار  ام  اضر  دنزرف  هک  ات 

بدا اب  شمیرح  سوب  ناتسآ  یسیع  وچ  دص 

تساصع اب  شیالولا  تیب  مداخ  یسوم  وچ  دص 

رده شتاعاط  ّلک  وا  زا  دنادرگ  ور  هک  ره 

تسابه شلامعا  هلمج  شمکحز  دچیپ  رس  هک  نآو 

نز جوم  قح  تمحر  رحب  وچمه  شفطل  رحب 

تساشگ لکشم  یلع  تسد  نانچمه  شدوج  تسد 

کلف هن  قرف  هب  دشاب  تلئاس  تسد  هک  يا 

تساود ار  ملاع  ود  درد و  ترئاز  كاخ  هک  يو 

رپ وت  دوج  ۀّفک  اما  تسیلاخ  نم  تسد 

تساخس دوج و  وت  راک  ییادگ  دشاب  نم  راک 

داوج وت  يداوج  وت  میادگ  نم  میادگ  نم 
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تسادگ زا  ییادگ  تسداوج و  نآ  زا  دوج 

روصق هن  مهاوخ  روح  هن  متساوخ  ّتنج  هن  نم 

تسامش رهم  طقف  نم  روصق  روح و  ّتنج و 

تسا رتدب  قسافز  دهاز  وت  رهم  درادن  رگ 

تسانز لثم  دش  وت  اب  نمشد  هک  سک  ره  تعاط 

ادخ هار  ۀتشک  تمصخ  هبعک ، رد  دوش  رگ 

تسادخ مصخ  نیا  هتشونب ، شا  یناشیپ  رب  زاب 
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دسر نوچ  ام  تحاس  رب  یگریت ، موش  ياپ 

تسام يور  شیپ  زورفا ، ناهج  رهم  هدراچ 

رون دیشروخ  هدراچ  نازورف  هام  هدراچ 

تساحّضلا سمش  دص  ود  ار  کی  ره  هک  رتخا  هدراچ 

قح ریوصت  عدراچ  رواد ، تآرم  هدراچ 

تسافص هوک  ناشناماد  رد  هک  هبعک  هدراچ 

تسد هاتوک  دوش  نانیا  نماد  زا  ار  هک  ره 

تساپ ریز  رد  شخزود  تسارس و  درِگ  ششتآ 

نم حور  غرم  هک  یناد  یم  وت  دوبعم ! راب 

تسامس ضرا و  هش  نآ  ِنیمظاک  رد  فکتعم 

ملد رد  شربق  تسه  شمیرح ، زا  مرود  هچ  رگ 

تسایض رون و  ناهج  کی  شغورف  زا  ار  ما  هنیس 

اضر دنزرف  رهم  دشاب  هنیس  رد  ارم  ات 

تساضر نم  زا  تربمغیپ  مهو  يدونشوخ و  وت  مه 

تسارکیپ رد  ناج  ماک و  رد  نابز  ار  مثیم )  ) هک ات 

تسارس تحدم  نادناخ  نیا  رب  رعش  نابز  اب 

----------

راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  هدژم 

( تدالو ) راگن دمآ  راگن  دمآ  راگن  نارای  يا  هدژم 

رارق دمآ  رارق  دمآ  رارق  یتسه  نت  رب 
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راب هب  دمآ ، راب  هب  دمآ ، راب  هب  ارهز  هچنغ ي 

راهب دمآ ، راهب  دمآ ، راهب  لگ  کی  زا  ملاع 

راثن دمآ ، راثن  دمآ ، راثن  وا  قوش  هب  ناج 

راهن دمآ ، راهن  دمآ ، راهن  کنیا  تفر  لیل 

اضر ای  نشلگ  هدیدرگ  تا  هناحیر  نماد 

اضر ای  نشور  وت ، مشچ  وت ، بلق  وت ، هناخ ي 

دیرگنب ار  اضّرلا  نبا  خر  نّویئاضر  يا 

دیرگنب ار  یقت ، فهک  نید ، نصح  نامیا ، نکر 

دیرگنب ار  ایربک  نسُح  تآرم  هدراچ 

تبیه
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دیرگنب ار  یضترم  لالج  ردق و  و 

دیرگنب ار  ادخ  نسُح  اضر  تسد  رس  رب 

دیرگنب ار  یفطصم  لامج  نآرق  تعلط 

رسپ نیا  تسا  دارملا  باب  الو  لها  هلبق ي 

رسپ نیا  تسا  داوج  دیوگ  یم  دنخبل  اب  دوج 

يا هدروآ  مانالا  ریخ  همطاف ! سورع  يا 

يا هدروآ  مامت  هام  بجر  هام  رشاع 

يا هدروآ  مادتسم  یباتفآ  ار  نایشرع 

يا هدروآ  ماقم  نودرگ  يربهر  ار  نایشرف 

يا هدروآ  ماما  ملاع  همه  رد  ار  نایرون 

يا هدروآ  مالس  ًادرب  تیآ  ار  نایران 

ریگب ششود  رس  رب  نیا  تسا  ملاع  ناج  ناج 

ریگب ششوغآ  رد  رفعج ! یسوم  سورع  يا 

تسا نم  نابات  دیشروخ  نیا  هک  دیوگ  نامسآ 

تسا نم  نازورف  هام  نیا  هک  دلاب  یم  شرع 

تسا نم  نازیم  دولوم ، نیا  هک  دزان  یم  لدع 

تسا نم  ناج  نت  هزیکاپ  نیا  هک  ددنخ  یم  یحو 

تسا نم  ناحیر  هک  دیوگ  یم  هناحیر  شردام 

تسا نم  نآرق  هک  دریگ  اضر  ار  وا  لغب  رد 

یلج توص  اب  لیربج  ترضح  زا  دیونشب 
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یلع لآ  رب  داب  كرابم  مّود  رثوک 

داوج ای  تدوجو  دوج  زا  دوج  دوجو  يا 

داوج ای  تدوج  نوهرم  نانمشد  ناتسود و 

داوج ای  تدوجس  قاتشم  دوبعم  ترضح 

داوج ای  تدوهش  بیغ و  هنییآ ي  لد  حول 

داوج ای  تدودو  دنوادخ  هتفگ  وت  حدم 

داوج ای  تدودح  رتالاب  قلخ ، مهوز  يا 

ُرپ وت  ناسحا  دوج و  زا  دوجو  فرظ  دبا  ات 

هس رحب  مه  ییایرد و  ِّرُد  وت  مه 
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ِّرُد

یمد یسیع  مالک  یسوم  اقل  فسوی  لد  حون 

یمی ار  تمحر  ياهرُد  رهگ  ار  نامیا  رحب 

یمکحم باطخ  مه  قطان  هللا  باتک  مه 

یملاع ّلک  رادناّکس  ملع  طیحم  رد 

یمثکا روپ  ریپ  یلاسدرخ  نینس  رد 

یملعا دّمحم  ریغ  ایبنا  مامت  زا 

هلئسم نارازه  يرآ  لاؤس  کی  باوج  رد 

هلسلس مثکا  روپ  دص  ندرگرب  ینکفا 

دناوت دنموربآ  ملاع  ناشخب  وربآ 

دناوت دنب  اپ  كالفا  یکدوک  نینس  رد 

دناوت دنزرف  راچ  اوقت  ملع و  ناسحا ، دوج و 

دناوت دنپ  تمکح و  دنمتسم  نامقل  وچ  دص 

دوش یم  ترارق  یب  ایرد  ربا و  ناراب ، داب و 

دوش یم  تراکش  نومؤم  ییهام  راکش  رد 

تا هتوک  رمع  نوهرم  نامز  يادنلب  يا 

تا هم  زا  رتوکن  يور  هناورپ ي  نارتخا 

تهر كاخ  مرک  بابرا  ناج  هکلب  هن  نت ،

تهگشناد نیمز  اه و  نامسآ  شرف و  شرع و 

تهگآ بلق  هب  يرطس  نوکی  ناک و  ام  ملع 
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تهّللا هجو  ّقح  هدناوخ  ینامسآ  باتک  رد 

وت لابقا  بکوک  تمایق  ات  دشخرد  یم 

وت لاماپ  دش  روم  نوچ  نایساّبع  تکوش 

دنک یم  ییادخ  راک  مرک  تقو  وت  تسد 

دنک یم  ییاشگ  لکشم  یملاع  زا  وت  مشچ 

دنک یم  ییابر  لد  نمشدز  یّتح  وت  قلخ 

دنک یم  ییاورنامرف  لد  کلم  رد  وت  رهم 

دنک یم  ییامندوخ  وت  تعلط  رد  ّقح  تاذ 

دنک یم  ییادگ  تیوک  رس  تقلخ  ملاع 

دارم مهاوخ  یم  وت  زا  تجاح  ضرع  مراد  وت  اب 

نبا داوج  نبا  داوج  ای 
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داوج نبا  داوج 

اضّرلا نبا  ای  هناورپ  تَملاع  عمش و  وت  يا 

اضّرلا نبا  ای  هنادرُد  نینزان  ار  اضر  يا 

اضّرلا نبا  ای  هناحیر  ار  هناحیر  نماد 

اضّرلا نبا  ای  هناسفا  وت  دوج  شیپ  دوج ،

اضّرلا نبا  ای  هناخ  نیا  رد  رب  میادگ  نم 

اضّرلا نبا  ای  هناگیب  متسین  میانشآ ،

ینک یم  تیالو  ماج  زا  تسمرس  ارم  وت 

ینک یم  تیانع  ار  ردام  زرح  نومأم  هب  وت 

اضّرلا نبا  ای  وت  يوک  لئاس  نم  متسیک 

اضّرلا نبا  ای  وت  يوهایه  مرگ  بش  زور و 

اضّرلا نبا  ای  وت ، يوگانث  وت ، ناوخ  حدم 

اضّرلا نبا  ای  وت  يوج  بل  رب  یماک  هنشت 

اضّرلا نبا  ای  وت  يوخ  مرک  دوج و  ادگ ، نم 

اضّرلا نبا  ای  وت  يوس  ما  هدروآ  لد  تسد 

ناتراک تمارک  ناسحا و  فطل و  هرامه  يا 

ناتراّمت مثیم  هار  كاخ  مثیم »  » تسیک

----------

حدم

داوج ماما  نید ، لصا  وت  تیالو  الا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5377 

http://www.ghaemiyeh.com


( حدم ) داوج ماما  نید ، لصا  وت  تیالو  الا 

داوج ماما  نیبم ، باطخ  تانث  الا 

رفعج یسوم  نب  یلع  نب  دمحم 

داوج ماما  نیما ، لوسر  یصو  مهن 

الوم مهن  تّجح و  مهن  ماما و  مهن 

داوج ماما  نید ، سمش  نیمهن  یلو ، مهن 

تمرک تیانع و  اطع و  فطل و  مرشز 

داوج ماما  نیتسآ ، خر  هب  دوج  هتفرگ 

دوش زاب  نیمظاک  هر  هک  دنک  ادخ 

داوج ماما  نیبج ، بش  کی  وت  كاخ  هب  مهَن 

دندوب تتیانع  فطل و  نمرخ  درگ  هب 

داوج ماما  نیچ ، هشوخ  ادخ  قلخ  هرامه 

يوک هب  یهلا  نابرقم 
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زور بش و  وت 

داوج ماما  نیمز ، كاخ  هب  هرهچ  دنهن 

دنرآ تهگرد  هب  لسوت  تسد  هرامه 

داوج ماما  نیرب ، رهپسز  ناگتشرف 

مدز گنچ  هشیمه  تیالو  نامسیر  هب 

داوج ماما  نتیتملا ، لبح  ۀتشر  تسه  هک 

مدروآ زاین  يور  وت  ناتسآ  رب 

داوج ماما  نیقی ، لها  ۀلبق  وت  یئوت 

تسا رتزیزع  ناجز  مبلق  هب  وت  ّتبحم 

داوج ماما  نیرفآ ، ناج  قلاخ  هب  مسق 

مرک دوج و  اطع و  رد  ار  وت  تسین  ریظن 

داوج ماما  نیرق ، ار  ادخ  تسین  هک  نانچ 

داد مدیون  ادخ  وفع  هب  وت  ّتبحم 

داوج ماما  نیا ، زج  مهار  ۀشوت  تسین  هک 

دننک راختفا  وت  يوک  یسوب  كاخ  هب 

داوج ماما  نیشن ، نودرگ  یسیع  رازه 

وت لتاق  وت  رسمه  دش  هک  فیح  رازه 

داوج ماما  نیک ، رهز  دش  وت  رهم  يازس 

يداد ناج  هنشت  هتسب  رد  ةرجح  نورد 

داوج ماما  نیعم ، یب  لد و  هتسخ  بیرغ و 
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یناشفا تسد  درک  وا  يدز  اپ  تسد و  وت 

داوج ماما  نیگمرش ، تمغ  کشاز  دشن 

دنهن ماب  يور  هب  هدید  هک  دیهش  نت 

داوج ماما  نینچ ، نیا  دش  وت  مسج  هب  ارچ 

دندنکفا هیاس  وت  مسج  هب  باتفآ ، رد 

داوج ماما  نیمی ، راسیز و  نارتوبک 

كاخ يور  رب  ماب  يالابز  هک  ما  هدینش 

داوج ماما  نینزان ، ندب  نآ  داتف 

تدج رکیپ  نوچمه  وت  رّهطم  نت 

داوج ماما  نیمز ، يور  هب  دنام  زور  هس 

( مثیم  ) ۀنیس هب  وت  لد  زوس  دای  هب 

ررش هدش  سفن 
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داوج ماما  نیشتآ ،

----------

همئالا داوج  ای  يدهلا  ماما 

( حدم ) همئالا داوج  ای  يدهلا  ماما 

همئالا داوج  ای  ادخ ، یلو 

دوج می  تمحر ، ربا  مرک ، رهپس 

همئالا داوج  ای  اخس ، طیحم 

ار نآ  هدومرف  هک  تفصو  هب  میوگچ 

همئالا داوج  ای  ادخ ، نآرقب 

نافوط جاوما  رد  نامیا  ّیتشک  هب 

همئالا داوج  ای  ادخان ، یئوت 

ّتنج تشه  رد  هچ  نودرگ  تفه  رد  هچ 

همئالا داوج  ای  ادتقم ، یئوت 

بل رب  وت ، حدم  تسار  نایتاوامس 

همئالا داوج  ای  اسم ، حبص و  هب 

تنیمظاک هر  كاخ  شقن  دوب 

همئالا داوج  ای  ءایلوا  خر 

تناتسآ رد  هک  مراع  تسیهاش  ز 

همئالا داوج  ای  ادگ ، میادگ 

ملاع تاعاط  وت  يالو  یب  دوب 
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همئالا داوج  ای  ابه ، رسارس 

، هداد هک  یملع  فقاو ز  دوب  رگا 

همئالا داوج  ای  ایربک  ار  وت 

مثکا روپ  ترب  ردنا  يدوشگب  هن 

همئالا داوج  ای  ار ، شیوخ  بل 

ددرگن نت ، زا  ددرگ  ادج  رس  مرگ 

همئالا داوج  ای  ادج ، وت  زا  لد 

تیانث دیوگ  هک  ره  ادخ  زا  ریغب 

همئالا داوج  ای  اسران ، دوب 

وک اونیب  ره  هب  خساپ  داد  ادخ 

همئالا داوج  ای  ادص ، دز  ار  وت 

مرآ وت  يالو  رشحم  رازابب 

همئالا داوج  ای  ازج ، زورب 

میوج وت  زا  اطع  میوگ  وت  يانث 

همئالا داوج  ای  ارس ، ود  ره  هب 

متشگ هک  مهاوخ  وت  رهم  هب  ییاهر 

همئالا داوج  ای  اوه ، ریسا 

تناتسآ رد  هک  ار  یجتلم  نآ  شوخ 

ای ءاجتلا ، دنک 
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همئالا داوج 

میادگ میادگ ، يداوج ، يداوج ،

همئالا داوج  ای  اطع ، نک ، اطع 

اجنآ زو  منیمظاک  بناج  ناوخب 

همئالا داوج  ای  البرک ، ربب 

مدرگ هدنز  سپس  مریمب  منامب ،

همئالا داوج  ای  امش ، رهم  هب 

� رهطا يارهز  هب  ربمیپ  ناج  هب 

همئالا داوج  ای  اضر ، تباب  هب 

تناتسود فص  زا  دبا  ات  ارم 

همئالا داوج  ای  ادج ، نادرگم 

يدادن مهار  ّيدنار و  هک  متفرگ 

همئالا داوج  اجک ، رد  مور 

اهنت تسه ، میتسه  متسد و  یهت 

همئالا داوج  اجرو ، هانگ 

لگ رد  هدنام  ورف  اپ  مخ ، هتشگ  مدق 

همئالا داوج  اطخ ، راب  ز 

مناشف یم  رصب  زا  کشا  وت  دای  هب 

همئالا داوج  اسم ، حبص و  هب 

تنابرهمان رای  زا  هک  اغیرد 
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همئالا داوج  اه ، هچ  يدیشک 

یناوج لصف  هب  رخآ  تشک ، ار  وت 

همئالا داوج  افج ، رهز  ز 

فک مه  هب  دز  یم  وت  گرم  ماگنه  هب 

همئالا داوج  ازع ، ياجب 

رخآ هنشت  بل  اما  تشک ، ار  وت 

همئالا داوج  ارچ ؟ منادن 

اهنت هرجح  نآ  رد  يدرک  هلان  سب  ز 

همئالا داوج  اپ ، زا  يداتف 

هچ زا  كاخ  رب  دنام  نفکیب  تنت 

همئالا داوج  اه ، هچوک  نآ  رد 

رس دشن  تکاپ  مسج  زا  رگید  یلو 

همئالا داوج  افق ، زا  ادج 

ار وا  دیدرگ  هک  یمسج  نابرق  هب 

همئالا داوج  ایروب ، نفک 

نآرق دناوخ  یم  هک  رس  نآ  نابرق  هب 

همئالا داوج  الط ، تشط  هب 

نوخ اب  هتسش  دش  هک  خر  نآ  نابرق  هب 

هب
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همئالا داوج  الب ، تشد 

يومع هداد  رب  هک  مثیم »  » لخن نیبب 

همئالا داوج  امش ، فصوب 

----------

دارم هلبق  يا  همه  تجاح  باب  يا 

( حدم  ) دارم هلبق  يا  همه  تجاح  باب  يا 

دابعلادیس ادخ  یلو  يدهلارون 

دوج نامسآ  مرک  طیحم  ممالاریخ 

داوج ترضح  مهن  ماما  اضرلا  نبا 

ییوت ادخ  دوج  رهظم  اطع و  باب 

ییوت ادتقم  ییوت ، ماما  ییوت ، الوم 

يا هّمش  وت  يانث  حدم و  دوب ز  نآرق 

يا هّمذ  تسین  ام  ندرگ  هب  وت  رهم  زج 

رون رحب  تشه  رهگ  يرهوگ  هس  رحب 

يا همئالاداوج  وت  ار  همئا  لک 

تسوت دوجو  رد  اضر  ناور  اضر ، حور 

تسوت دوج  تسه  رگا  داوج  رشح  زور  ات 

تتمارک اطع و  فطل و  لجخ ز  نمشد 

تتماما تقلخ  ملاع  هب  یکدوک  زا 

باتفآ هدنمرش  هدش  تضراع  هام  زا 
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تتماق ورس  اضر  ماما  زا  هدرب  لد 

يدمحم لامج  لالج و  هنییآ 

يدمحم لامک  مامت  هعومجم 

دنک یم  زاب  هرگ  قلخ  راک  تمان ز 

دنک یم  زاجعا  یکدوک  نس  هب  تملع 

درب یم  وت  لالج  ردق و  هب  یپ  وچ  نومأم 

دنک یم  زاورپ  هدش  نورب  نت  شحور ز 

دوش یم  هناورپ  وت  يور  عمش  درگرب 

دوش یم  هناوید  وت  لامک  تریح  رد 

تسا ملاع  ود  کلم  هب  هطاحا  ار  وت  ملع 

تسا مک  وت  تایانع  شیپ  دوجو  فرظ 

نآ اب 
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یهد یم  هک  لئاسم  باوج  همه 

تسا مثکا  روپ  تا  هلئسم  باوج  زا  لال 

تربمیپ مولع  هنیس  هب  یکدوک  رد 

ترضحم هب  ناهیقف  لک  دندز  وناز 

دنک یگدنشخب  وت  دوج  تسد  هک  یتقو 

دنک یگدنب  ترد  كاخ  هب  مرک  دیاب 

یگدنز زاغآ  زک  تسیک  وت  نوچ  مولظم 

دنک یگدنز  شردپ  لتاق  تخد  اب 

تا یناگدنز  نیرت  خلت  دوب  رمع  کی 

تا یناوج  لصف  هب  رای  تشک  هکنآ  ات 

دش هراظن  نومأم  هرهچ  هب  ار  وت  هگ  ره 

دش هراپ  هراپ  ترگج  ردپ  تبرغ  رب 

ار شیوخ  تخد  وت  هب  تسب  دقع  هک  يزور 

دش هرابود  غاد  هلعش ز  تاپ  هب  ات  رس 

وت هآ  زوس و  لد  هب  دوب  سبح  هتسویپ 

وت هاگلتق  وت  هناخ  تشگ  هک  ادرد 

تلفحم عمش  نورد  زوس  دوب  هتسویپ 

تلد دناد و  ادخ  تشذگ  یم  هچ  وت  اب 

یسب اه  لاس  رگج  يور  هداهن  نادند 

تلتاق تشگ  تردپ  لتاق  تخد  ات 
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تخود وت  لد  رب  اضق  تشاد  هک  مغ  ریت  ره 

تخوس وت  رب  رهز  رگج  یتخوس  هک  سب  زا 

دادن ناما  تناج  هب  تشگ و  رام  وت  رای 

دادن ناشن  الوم  وت  هب  شوخ  يور  هظحل  کی 

گرم تقو  هب  یماما  چیه  نیسح  زا  دعب 

دادن ناج  هنشت  ادخ  یلو  يا  وت  لثم 

زوس ياه  هلعش  زا 
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تلصاح تخوس  نورد 

تلتاق مشچ  وت  یبیرغ  رب  تسیرگب 

دش مامت  یناوج  راهب  رد  وت  رمع 

دش ماب  يالاب  هب  وت  رکیپ  عییشت 

ماب زارف  زا  تنت  هچوک  نیب  داتفا 

دش مارتحا  وت  هزانج  زا  هنوگ  نیا 

وت رادغاد  نیمز  نامسآ و  تسه  ات 

وت راثن  مثیم "  " هدید کشا  هتسویپ 

----------

ادخ دوج  يا  دوج  يادخ  يا 

( حدم  ) ادخ دوج  يا  دوج  يادخ  يا 

ادخ دوصقم  قولخم و  دصقم 

مرک بابرا  رهم  تیوک  كاخ 

مرک بایان  ّرُد  تیوج  گیر 

مارحلا تیب  ۀبعک  تنیمظاک 

ماش حبص و  فاطم  ار  اه  نامسآ 

دابعلا ریخ  وت  میدبع و  همه  ام 

داوج نبا  داوج  وت  ادگ و  ام 

بجر هام  تنیط  تبارت  يا 

بجر هام  تنیز  تلامج  يا 
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سوبتسد ار  تلئاس  نودرگ  هام 

سومّشلا سمش  ةدید  باتفآ 

وت دوج  يانشآ  ملاع  قلخ 

وت دوج  يادگ  جاتحم  دوج 

داد رون  ار  بش  زور  نوچ  تا  هرهچ 

داد رون  ار  بجر  هام  رشاع 

يا هنادکی  رهوگ  ار  اضر  وت 

يا هناحیر  ۀناحیر  نینزان 

دش هدنز  تمارک  وت  دوج  شیپ 

دش هدنز  تماما  وت  دوجو  اب 

یلع ود  نایم  هدیشخرد  يا 

یلو هس  باب  ّقح و  ّیلو  يا 

نامز رود  رد  وت  دننام  تسیک 

ناما زرح  دهد  هتشک  ردپ  رب 

هدمآ تریغ  هب  توفع  زا  وفع 

هدمآ تریح  هب  تدوج  زا  دوج 

ییوت نوچ  دوجو  زا  يوزج  وفع 

نوچ دوج  هب  دزان  یم  دوج 
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ییوت

درب یم  ملاع  لد ز  تملع  رون 

درب یم  مثکا  نبا  ییحی  زا  شوه 

لالج ردق و  همهنآ  اب  ییوت  نیا 

لامک ریپ  یکدوک  نینس  رد 

دندش تبوک  رس  ملع  ناشک  رس 

دندش تبولغم  رهد  ناملاع 

لاؤس حرط  ینک  لفحم  رد  وت  ات 

لال تسا و  گنگ  یکدوک  مثکا  روپ 

یتسیز لد  رد  وت  لد  زا  شیپ  هکیا 

یتسیک منادن  متفگ  وت  فصو 

يا هنیس  ورس  ار  متشه  سمش 

يا هنییآ  ار  موصعم  هدراچ 

ماما يدوب  تقلخ  زا  رتشیپ 

مالس اداب  تتقلخ  رب  وت و  رب 

----------

رون رحب  هد  ِینارون  رُد  يا 

( حدم ) رون رحب  هد  ِینارون  رُد  يا 

روفغ ّبر  ِتجح  نیمهن  يو 

داوج متفه : ۀلبق  ۀنیآ 
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داوج متشه : تجح  لد  رون 

اضرلا نبا  وت  يابیز  ۀینک 

؟ یضترم یلع  ای  يدمحم 

وت تسیک ؟ مرح  ناکرا  ۀبعک 

وت تسیک ؟ مرک  بابرا  ۀلبق 

قح تایآ  فحصم  تخر ، هام 

قح تایانع  لک  ۀطساو 

ایربک مرک  تسد  وت  تسد 

ایربک مرح  تقاور  نحص و 

یکتم وت  هب  تاوامس  ضرا و 

یکدوک زا  همه  ماما  هدوب 

وت يور  لگ  شقن  دَوب  ملع ،

وت يوک  رس  هب  ییادگ  ، دوج

ملع يایحا  هدش  وت  نخس  اب 

ملع ياحیسم  تسوت  سفن  ره 

وت راونا  هگ  یلجت  روط ،

وت رازاب  رس  عاتم  رون ،

وت يارآ  لد  يور  ادخ ، يور 

مشچ
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وت ياشامت  وحم  اضر ،

تسین دوبعم  دباع و  یسک  وت  نوچ 

تسین دولوم  وت  رت ز  تکرب  اب 

! داوج ای  يا  همطاف  رسپ  وت 

! داوج ای  يا  همه  ناج  ۀلبق 

هدز تلجخ  وت  مشکا ز  ةداز 

هدکشتآ وت  نومأم ز  ۀنیس 

راگدرورپ تجح  يا  يا  هداد 

رازه یس  ار  هلئسم  کی  خساپ 

تا هنیس  یلزا  ملع  نزخم 

تا هنییآ  رد  رارسا ، َملاع 

بیغ ملع  زا  رپ  وت  دوجو  فرظ 

بیع اربم ز  ییادخ و  رون 

قح يور  ۀنیآ  وت  تعلط 

قح يوس  زا  یلو  یبیغ ، ملاع 

یهر نایم  هکنیا  زا  يرترب 

یهد نومأم  یهام و  زا  ربخ  کی 

تسوت تسب  اپ  همه  شناد  ملاع 

تسوت تسد  فک  نیب  يا  هریاد 

تساجتلا ترد  هب  ار  ناهج  قلخ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5393 

http://www.ghaemiyeh.com


« تساَجن مُک  اتَا  نَم  َو   » امش نأش 

تسوت لیلهت  قشاع  کَلَم ، لیخ 

تسوت لیوأت  هب  هدنز  ادخ  یحو 

ترئاز رشب  نج و  کلم و  يا 

ترئاح یلزا ، کلم  تعسو 

دیجم يادخ  فاطلا  رهظم 

دیعب دَوبن  وت  دوج  مرک و  زا 

منک او  لد  هدقع ز  ینم  وچ  ات 

منک اوجن  وت  سدق  مرح  رد 

تسا لگ  اب  دوب  راخ  رگا  راخ 

تسا لبلب  سفن  بآ و  هب  هدنز 

تسامش نآ  زا  هتسخلد  مثیم " "

تسامش نازخ  گرب  زا  مک  هچ  رگ 
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----------

تمارک تلئاس ، لئاس  يا 

( حدم ) تمارک تلئاس ، لئاس  يا 

تمایق ات  دوج  وت  نوهرم 

تنسُح لاخ و  طخ و  هب  تبث  يا 

تماما تّوبن و  دیحوت و 

یئادگ یپ  ناهج  ود  قلخ 

تماقا تهگرد  هب  دنراد 

یگرزب تکچوک  کچوک  مه 

تماعز تا  هدنب  هدنب  مه 

مخ ترب  رد  لاهن  دننام 

تماق تسار  هشیمه  نابوخ 

یئادخ ار  يادخ  تسه  ات 

یئادگ ام  یّنک و  دوج  وت 

يدومن دوخ  لامج  هام  ات 

يدوبر لد  سومش  سمش  زا 

یتسب مشچ  يادخ  ریغ  زا 

يدوشگ بل  يادخ  رکذ  رب 

تشادرب هسوب  وت  خر  نآرق ز 

يدورس بل  ریز  هب  هیآ  وت 
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دندوتس ار  وت  ناگمه  ملاع 

يدوتس ار  يادخ  هک  وت  نوچ 

یتسه میرک  دبا  ماش  ات 

يدوب داوج  لزا  حبص  زا 

شنیب غارچ  يا  وت  رون  زا 

شنیرفآ مشچ  هدش  نشور 

داز رگد  يدّمحم  هناحیر ،

داز ربمایپ  يا  هنمآ  ای 

رگید یّلع  دسا  تنب  ای 

داز رسپ  نینزان  همطاف  ای 

دروآ رهوگ  فافع  يایرد 

داز رمق  نید  جرب  هسمش  ای 

میوگب وا  فصوب  هچره  نم 

داز رت  بوخ  بوخ  ردام  نآ 

رگید ياضر  اضر  رهب  زا 

داز ردپ  وگب  وگن ، دنزرف 

وت يدمرس  نسح  هنیئآ 

وت يدمحم  مدق  هب  ات  رس 

دیآرب نم  اجک ز  وت  فصو 

؟ دیآرب نخس  زا  یک  راک  نیا 
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مزیر تاپب  دوبن  لباق 

دیآرب نهد  زا  مرُد  مریگ 

دریگ رارق  لد  وت  دای  اب 

ناج ز وت  قوش  زا 
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دیآرب نت 

تنسح غاب  هب  دنز  دنخبل 

دیآرب نمچ  زا  هک  هلال  ره 

يداش کشا  هک  نزب  هدنخ  وت 

دیآرب نسحلاوبا  مشچ  زا 

تنیملاع قرف  هب  ياپ  يا 

تنیمظاک تسام  لد  رهش 

ملاع يادتقم  وت  يابآ 

مدآ يامنهر  وت  يانبا 

، نومأم هک  یکچوک  یهام  اب 

مکحم دوب  هدرشف  تسد  رد 

دیامزایب ار  وت  تساوخ  یم 

ملاع زار  راد  هنیئآ  يا 

یتفگ هک  وا  ریمض  هن  اهنت 

میو یهام  اوه و  وربا  زا 

نوراه لجن  تام ، وت  هاج  زا 

مثکا روپ  وحم ، وت  ملع  رب 

لماک هدرکن  لح  وت  لثم  سک 

لکشم رازه  یس  هلأسم  کی 

وت تیالو  زا  یتیآ  قشع 
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وت تیاکح  هتفیش  لد 

ملاع مولع  دوش  خوسنم 

وت تیاور  زا  نخس  کی  اب 

تلالظ دتف  مدع  هاچ  رد 

وت تیاده  زا  يوترپ  اب 

دوج دوش  مگ  مرش  يداو  رد 

وت تیاهن  یب  ششخب  زا 

رخآ درک  ملظ  وت  هب  سک  ره 

وت تیانع  زا  دش  هدنمرش 

يداوج یمیرک و  هکسب  زا 

يداد زرح  شیوخ ، نمشد  رب 

یئادخ تتیانع  ودوج  يا 

یئاشگ هرگ  همه  وت  راک 

هب مملاع  ود  تنطلس  زا 

یئادگ وت  يادگ  يوک  رد 

رس دوش  ادج  رگا  مراب  دص 

یئادج ارم  دتف  وت  زک  هب 

دشابن سکچیه  وت  رهم  یب 

یئاهر شخزود  شتآ  زا 

تمحر فطل و  دهد ز  هک  وت  زج 
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یئاون یب  ياون  هب  خساپ 

میاونیب هک  یمرک ، یفطل ،

ره
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میامش زا  نم  مدب ، دنچ 

تیالو ایلوا  یتسه  يا 

تیالتبم حور  قشاع و  لد 

متشه ماما  مهن و  سمش 

تیادف دوش  مردپ  اتفگ 

يدوب داوج  لزا  حبص  زا 

تیادگ همه  دبا  ماش  ات 

ناتسرپادخ همه  ياهلد 

تیافص اب  میرح  راّوز 

ادیپ تسادخ  اضر  مشچ  رد 

تیامن ادخ  هنیئآ  زا 

یئاضترم غارچ  مشچ و  مه 

یئاضر رکیپ  هراپ  مه 

یهام هب  ات  هتفرگ  هام  زا 

یهایس همه  تخر  رهم  یب 

یناگدنز گرم  وت  رهم  اب 

یهابت یگدنز  وت  رهم  یب 

نیّیبن همئا و  راداد و 

یهاوگ تتمصعب  دنداد 

ناراکهانگ وت ر  رهم  اب 
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یهانگ یب  لادم  دنشخب 

تیالو نماد  نم و  تسد 

یهلا قح  رب  تّجح  يا 

« مثیم  » نابز دنک  وت  حدم 

« مثیم  » ناج تادفب  اداب 

----------

داوج ترضح  ای  وت  ياپ  كاخ  شرع ، يا 

( حدم ) داوج ترضح  ای  وت  ياپ  كاخ  شرع ، يا 

داوج ترضح  ای  وت  يادگ  مرک  دوج و 

داوج ترضح  ای  وت  يالو  طبهم  لد 

داوج ترضح  ای  وت  يانث  زا  رپ  نآرق 

داوج ترضح  ای  وت  يادخ  وت  حاّدم 

داوج ترضح  ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

دنز یم  جوم  ادخ  غورف  وت  نسُح  رد 

دنز یم  جوم  اطع  فطل و  دوج و  تایآ 

دنز یم  جوم  افص  تافص ، اب  قلُخ  رد 

دنز یم  جوم  اضر  لامج  تعلط  رد 

دنز یم  جوم  اعد  رکذ و  راین و  زار و 

داوج ترضح  ای  وت  يافص  اب  نحص  رد 

يدمرس دنوادخ  غورف  یتسیک ؟ وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5402 

http://www.ghaemiyeh.com


يدمحا بلق  رمث  همطاف  دنزرف 

يدّرجم حور  یتسا و  مّسجم  ناج 

يدّیؤم ار  ادخ  يدّیؤم و  ار  نید 

يدّمحم مّوس  لّوا و  ياضّرلا  نبا 

داوج ترضح  ای  وت  ياضر  دوب  نامیا 

تتمارک باب  لئاس  ود  مرک  دوج و 

تتماقا لد  رد  تموکح و  کلف  هن  رب 

تتماق هب  تمایق  مشچ  رشح  زور  رد 

تتماما ياول  تسد ، هب  یکدوک  زا 

تتماعز یهلا  دودح  یب  کلم  رب 

داوج ترضح  ای  وت  ياضتقا  تسیچ  دوخ 

تسا ملاع  ِّیمامت  ملع  قوف  وت  ملع 

تسا مک  ام  فصو  وت  شناد  ملع و  حرش  رد 

تسا مثکا  روپ  دص  وت  قطن  شیپ  هب  زجاع 

تسا مکحم  تایآ  وچ  مامت  وت  راتفگ 

تسا میرم  روپ  دص  ود  تایح  تا  هلمج  ره 

داوج ترضح  ای  وت  ياعد  ناج ، زرح  يا 

یمّظعم شرع  تنیز  شرف و  هب  تیاپ 

یملاع دیتاسا  ریپ  تیکدوک  رد 

یمد ره  هب  احیسم  رازه  رگایحا 
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یمّرکم لوسر  ِّیصو  مهن  يرآ 

یمدآ دالوا  فرشا  ياضّرلا  نبا 

داوج ترضح  ای  وت  يارب  دوب  تقلخ 

وت لالج  هاج و  تّزع و  لیلذ  نومأم 

وت لامیاپ  شتلزنم  لالج و  ردق و 

وت لامک  ملع و  شناد و  هاوگ  نآرق 

وت لامج  رد  ادخ  لامج  دوب  ادیپ 

وت لاهن  کی  زا  دوب  يا  هفوکش  ّتنج 

داوج ترضح  ای  وت  ياطع  دوب  یتسه 

هاج لالج و  ردق و  تّزع و  لالج و  نآ  اب 

هاگلتق هتسب  رد  هناخ ي  وت  رب  دیدرگ 

رسمه دش 
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هلا تّجح  يا  تلتاق  وت 

هانگ یب  مرج و  یب  یناوج ، مسوم  رد 

هآ هآ  هآ  افج  رهز  وت  تمسق  دش 

داوج ترضح  ای  وت  يافو  یب  رای  زا 

يدز اپ  تسد و  یتخوس و  هرجح  نیب  رد 

يدز ادص  ار  ادخ  لوسر  لد  زوس  زو 

يدز اضر  دای  هب  هلان  گرم  ماگنه 

يدز اود  ار  نورد  مخز  هدید  گشا  زا 

يدز اتبرغاو  هلان ي  شیوخ  تیب  رد 

داوج ترضح  ای  وت  يازس  نیا  دوب  یک 

تا ینامداش  ردپ  دعب  دیدن  ایند 

تا یناهن  درد  هّصغ و  دوب  هتسویپ 

تا ینامسآ  همزمز ي  شومخ  دش  ات 

تا یناوجون  رب  وت و  رب  تسیرگ  لتاق 

تا ینادواج  مغ  تسا  مثیم »  » بلق رد 

داوج ترضح  ای  وت  يازع  سلجم  نوچ 

----------

داوج ای  تیارس  نحص و  لئاس  تمارک  يا 

( حدم  ) داوج ای  تیارس  نحص و  لئاس  تمارک  يا 

داوج ای  تیاطع  دوج و  رب  دوج  تمالس  يا 
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داوج ای  تیادگ  تسد  زا  دوج  دراب  هک  يا 

داوج ای  تیافص  اب  میرح  لد  يافص  يا 

داوج ای  تیاپ  كاخ  نادنمدرد  ياود  يا 

داوج ای  تیانث  حدم و  دنک  نمشد  تسود و 

وت يوک  يادگ  ناراد ، مرد  ناراد ، مرک  يا 

وت يوجلد  تعلط  رد  ایبنا  ّلک  نسح 

وت يوخ  ارهز ، يوخ  ردیح ، يوخ  دمحا ، يوخ 

وت يوجلد  تماق  يا  هیاس  یبوط  لخن 

وت يوس  تقلخ ، يور  تقلخ ، تسد  تقلخ ، مشچ 

داوج ای  تیالولا  راد  همه  ناج  هبعک ي 

یضترم زیزع  يا  تلاثم  یب  لامج  رد 

یم

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5406 

http://www.ghaemiyeh.com


اضر مشچ  اب  دید  ار  ادخ  يور  ناوت 

اضف ناماد  وت  رون  زا  ینآ  یلاخ  تسین 

اضق رب  مه  ردق  رب  مه  ینک  یم  ینارمکح 

اضر ربص و  ترد  كاخ  رب  تسا  هدروآ  هدجس 

داوج ای  تیاضر  رد  قح  ترضح  ياضر  يا 

؟ وت تسیک  تیالو  دیشروخ  مشچ  باتفآ 

؟ وت تسیک  تیانع  يایرد  دوج و  نامسآ 

؟ وت تسیک  تیاده  نابات  هتسویپ  لعشم 

؟ وت تسیک  تیاهنیب  غورف  ار  قح  تروص 

؟ وت تسیک  تیآ  هفرط  ار  ایربک  عنص  کلک 

داوج ای  تیانث  دیوگ  یسک  ناوتن  ادخ  زج 

تفرگ ملاع  تشناد  زا  رون  هک  يدوب  یکدوک 

تفرگ میرم  یسیع  ضیف  وت  ضیف  زا  ملع 

تفرگ مثکا  هداز ي  دوخ  بل  رب  تریح  تسد 

تفرگ مک  ار  تا  هبتر  یلفط  وت  رهاظ  رد  دید 

تفرگ مکحم  ارو  موقلح  وت  قطن  هجنپ ي 

داوج ای  تیابرلد  مالک  توهبم  تشگ 

دوش یم  تریسا  ییاشگب  وچ  بل  مثکا  روپ 

دوش یم  تریقح  یسابّع  نومأم  تردق 

دوش یم  تریذپلد  مالک  نویدم  ملع 
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دوش یم  ترینم  يور  هناورپ ي  مه  رون 

دوش یم  تریدق  ّیح  زا  یحو  کی  سفن  ره 

داوج ای  تیازفناج  مالک  زا  دراب  یحو 

دنا هدناوخ  تیادخ  ملع  نزخم  شناد  لها 

دنا هدناوخ  تیایربک  تاذ  هجو  شنیب  لها 

دنا هدناوخ  تیاعد  حور  الو  لها  لد  لها 

دنا هدناوخ  تیاطع  رحب  مرک  لها  دوج  لها 

دنا هدناوخ  تیاضّرلا  نبا  اضر  ناراد  تسود 

داوج ای  تیادف  مناج  اضّرلا  نبا  يدّیس 

هعضب ي دوب  تسه و 
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وت تسیک  ربمیپ  كاپ 

وت تسیک  رهوگ  هس  يایرد  ایرد و  ّرُد 

وت تسیک  روحم  هتسویپ  ار  دوج  نامسآ 

وت تسیک  رثوک ، دمح و  ناقرف ، رون و  نارمع ، لآ 

وت تسیک  ردیح ، لجن  دمحا ، يور  رواد ، تسد 

داوج ای  تیاشگ  لکشم  هجنپ ي  رب  لد  هتسب 

وربآ ار  وربآ  تنیمظاک  رابغ  يا 

وخ هب  مه  قلخ و  هب  مه  مان و  هب  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا 

ور وت  نحص  رد  رب  نودرگ  رهم  هداهن  يا 

وگتفگ مراد  وت  اب  لد  هناختولخ ي  هب  نم 

وس راچ  زا  دنز  رپ  محور  غرم  يرانک  رد 

داوج ای  تیارس  نحص و  ریاط  ددرگ  هک  ات 

دوبن نمیا  الب  زا  نومأم  وت  زرح  یب  هک  يا 

دوبن نشلگ  رد  راوخ  یّتح  وت  رهم  یب  هک  يا 

دوبن نماد  رد  هآ  ار  کلف  ترهم  یب  هک  يا 

دوبن نمشد  هنیک ي  رهز  وت  رهم  خساپ 

دوبن نداد  ناج  هتسب  رد  هرجح ي  رد  وت  رجا 

داوج ای  تیانشآ  رتدب  هناگیب  زا  تشک 

وت ناج  غرم  هنال  زا  دیرپ  ات  يدرک  هلان 

وت نامرد  دش  درد  رس  ات  ياپ  يدوب  درد 
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وت نازوس  لد  نایرگ و  مشچ  يادف  يا 

وت ناشطع  بل  دای  اب  دنزوش  یملاع 

وت نایرگ  دش  گرم  تقو  هب  مه  لتاق  مشچ 

داوج ای  تیازع  رد  نارای  مشچ  دیدرگن  نوچ 

ماک هب  شتآ  تبقاع  ترای  بآ  ياج  تخیر 

مامت هدعقیذ  هام  اب  تترضح  رمع  تشگ 

وت و رب 
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مالس تناشطع  ماک  رب  تبرغ و  رب 

ماب يور  زا  داتفوا  تکاپ  مسج  مدینش  نیا 

مانالا ریخ  ةداز  يا  نیمز  رب  تمسج  دنام 

داوج ای  تیارب  زا  مثیم »  » کشا لیس  تخیر 

تساجتلا ناترد  رب  ار  مثیم » »

تساجن مکاتا  نم  هب  وا  دیما 

----------

! دارم ۀلبق  يا  لد  دیما  ۀبعک  يا 

( حدم ! ) دارم ۀلبق  يا  لد  دیما  ۀبعک  يا 

داوج ترضح  اضر ، ماما  ۀناحیر 

دابعلادیس مهن ، ماما  مرکلا ، باب 

داحتا دنراد  وت  رهم  هب  رشب  نج و 

همطاف لجن  اضر  ماما  رثوک  يا 

همه لماش  هدش  وت  ِيداوج  دوج 

نم تشهب  رطع  وت  نیمظاک  كاخ  يا 

نم تشونرس  لزا  زور  امش ز  رهم 

نم تشرس  رد  وت  تبحم  لگ  يوب 

نم تشز  لامعا  ۀمان  هب  شکب  یطخ 

دنا هتشون  ار  یلع  يالو  نم  بلق  رب 

دنا هتشون  ار  یلع  نبادّمحم  مان 
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داوج ترضح  ای  وت  يادگ  متسیک  نم 

داوج ترضح  ای  وت  يارس  رد  كاخ 

داوج ترضح  ای  وت  يانشآ  رمع  کی 

داوج ترضح  ای  وت  يانث  بل  هب  مراد 

تسوت نید  ریز  نم  ندرگ  رشح  حبص  ات 

تسوت نیمظاک  نم  لد  منک  رفس  اج  ره 

وت مارم  تمارک  دوج و  لذب و  ناسحا و 

وت مان  تسا  داوج  داوج ، هدراچ  رد 

وت مارتحا  لالج  جوا  هب  ردپ  دریگ 

وت ماب  غرم  مرح و  رتوبک  اه  لد 

دروآ می  تلجخ ، رس  تا  هرطق  ياپ  رب 
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دروآ مک  تدوج  ترثک  شیپ  هب  یتسه 

نم يالبرک  فجن و  وت  نیمظاک  يا 

نم ياعد  رکذ و  تباجتسا و  وت  مان 

نم يافص  یعس و  وت  قاور  وت و  نحص 

نم يانشآ  نم ، تدالو  نم و  زا  شیپ 

وت يادف  ناج  اضر ، تفگ  وت  اب  هک  ییاج 

؟ وت ياپ  هب  مزیرب  هنوگچ  نخس  ِّرد 

وت لالج  ردق و  تزع و  دید  وچ  نومأم 

وت لاؤس  کی  رد  هلئسم  رازه  نیدنچ 

وت لامک  شیپ  هب  تفای  ریقح  ار  دوخ 

وت لامیاپ  مشح  مامت  اب  دیدرگ 

تا ییاضترم  فرش  تزع و  شیپ  رد 

تا ییاضرلا  نبا  تقیقح  رب  درب  یپ 

تسا ملاع  دنوادخ  ملع  وت  ۀنیس  رد 

تسا ملسم  نیا ، زج  هب  تسین  تسین ، تسا و  نیا 

تسا مکحم  تایآ  وچ  مامت  وت  راتفگ 

تسا مثکا  نبا  ییحی  وت  دزن  لال  توهبم و 

رگد یمد  درآ  هک  هرهز  هدنامن  ار  وا 

رگد یملاع  يوس  هتسب  تخر  هک  ییوگ 

تفرگارف ار  ناهج  وت  یملع  راتفگ 
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تفرگارف ار  نامز  نیمز و  وت  راثآ 

تفرگارف ار  ناهن  نایع و  وت  ناسحا 

تفرگارف ار  ناکم  نوک و  هن ، نامز  اهنت 

تسوت نآ  زا  تمارک  دوج و  ملع و  اوقت و 

تسوت نآ  زا  تماما  هک  منک  یم  رارقا 

ترد رب  هرهچ  دهن  دوج  هک  یتسیک  وت 

ررکم مصخ ، هدرب  میظعت 
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ترضحم هب 

تردام زرح  تردپ ، لتاق  هب  یشخب 

ترس هب  دروآ  هچ  لضف  ما  هک  ادرد 

درک دیفس  ار  ردپ  يور  هایسور  نآ 

درک دیهش  یناوج  لصف  هب  ار  وت  رخآ 

يدز اپ  تسد و  یتخوس و  هرجح  نیب  رد 

يدز ادص  ار  دوخ  ردام  هاگ  دج و  هگ 

يدز اضر  دای  هب  هلان  هنیس  زوس  زو 

يدز الو  لها  لد  رب  هلعش  هلان  زو 

دنتخود هرجح  يوس  مشچ  زینک  نیدنچ 

دنتخوس هتسب  رد  تشپ  وت  تبرغ  رب 

تلباقم رد  مغ  رکشل  دوب  زور  ره 

تلصاح تخوس  دش و  بآ  عمش  دننام 

تلتاق مشچ  وت  تبیصم  رد  تسیرگب 

تلد دناد و  ادخ  تشذگ  یم  هچ  وت  رب 

تسا متام  رمع  کی  وت  تایح  زا  هظحل  ره 

تسا مثیم »  » مظن رد  وت  زوس  هنیس  دایرف 

----------

ییادخ فاطلا  رهظم  مرک  ماگنه  هک  يا 

( حدم  ) ییادخ فاطلا  رهظم  مرک  ماگنه  هک  يا 
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ییاضر نبا  داوج  دوج ، می  تاجاح و  باب 

دیاشگن قیالخ  راک  زا  هرگ  سک  وت  ریغ 

ییاشگ هدقع  ناهج ، نایاشگ  هدقع  زا  وت  هک 

يداوج وت  یمیرک  وت  مهاوخب ؟ دوج  سک  هچ  ز 

ییاود وت  یبیبط  وت  مرایب ؟ درد  اجک  هب 

جئاوح باب  يا  وت  ریغ  مبلط  تجاح  هک  ز 

ییام لد  دیما  وت  مدنبب  دیما  هک  هب 

یفوئر یمیرک و  شیوخ  ردپ  نوچمه  هک  وت 

هب گرم  مد  هک  ایآ  دوش 
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ییآ نم  نیلاب 

ار ادخ  ریهطت ، ۀیآ  ۀنیآ  همه  يا 

؟ ییابرب ار  ام  ةدولآ  لد  رگ  دوش  هچ 

میاشگب تمیرح  هب  لسوت  تسد  مدمآ 

ییاعد وت  مناوخب ؟ وت  روضح  هب  ییاعد  هچ 

مطارص هاگرذگ  نتشذگ ز  ناکما  تسین 

ییامنب اضما  ما  همانرذگ  هکنیا  رگم  وت 

يریگب تسد  اپ  هداتفا ز  نم  زا  رگم  وت 

ییادزب مبلق  ۀنییآ  گنز ز  رگم  وت 

ناج زا  رت  کیدزن  وت  میرود و  وت  انامه ز  ام 

ییاجک مینادن  ییام و  لد  رد  ابجع 

تسا زارد  وت  ياطع  تسد  ادگ  لابند  هک  سب 

ییادگ جاتحم  وت  هک  یموق  هب  هتشگ  هبتشم 

ندرم مد  رد  یهن  ياپ  همه  مشچ  رب  هک  وت 

؟ ییارچ گرم ، ِمد  هتسبرد  ةرجح  نآ  رد  دوخ 

؟ مزیرن هچ  زا  وت  یمولظم  تبرغ و  رب  کشا 

ییابرغلا بیرغ  دنزرف  یتسا و  بیرغ  هک 

« مثیم  » وت ياضعا  بش  زور و  مه  دنربب ز  رگ 

ییادج رای ، وت و  نیب  دتف  هظحل  کی  هک  هب 

----------
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مرک دوج و  وت  ناسحا  هگرد  يادگ  يا 

( حدم ) مرک دوج و  وت  ناسحا  هگرد  يادگ  يا 

مرد نوچ  رتخا  هدیراب  وت  لذب  نامسآز 

رون رهم  نارازه  لد  رد  ار  وت  يور  قشاع 

مشح هاج و  نامسآ  دص  ار  وت  يوک  لئاس 

یجدلاردب یقتلا  فهک  يرولاریخ  نید  لصا 

ممالاریخ اضّرلا  نبا  يدهلا  رون  قح  ناج 

لامج رون  زا  تسا  هتفرگب  ماو  تهام  رهم و 

مدق كاخ  رب  دندروآ  هدجس  تنارتخا 

مه
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نیمز مه  تلاوز  یب  فطل  نوهرم  امس 

مجع مه  تلاثم  یب  دوج  نویدم  برع  مه 

دوج تقو  يداوج  نبداوج  نبداوج  مه 

مرک رد  یمیرک  نب  میرک  نب  میرک  مه 

اهزار شباوج  رد  نومأم  دیسرپ  يا  هتکن 

می جاوما و  یهام و  اوه و  وربا و  زا  یتفگ 

لال تشگ  تلاجخ  زا  تفطل  شیپ  مثکا  روپ ،

مدع هاچ  رد  مرش  زا  دنکفا  ار  دوخ  تساوخ 

ماما يدوب  قح  يوس  زا  یکدوک  نینس  رد 

مد یحو ، زا  دز  هراوهگ  رد  هک  یسیع  نانچمه 

رون يایرد  تخر  رهم  زا  هناحیر  نماد 

مترحم تمارتحا  زا  بجر  هام  رشاع 

وضو مریگ  دوخ  قوش  کشاز  دیاب  مد  هب  مد 

مقر تفاصوا  رد  یتیب  منز  لد  نوخز  ات 

مهن رون  يا  موصعم  هد  مشچ  غارچ و  يا 

مدخ تنودرگ  تفه  ماما و  متشه  ةداز 

حور هس  ناکرا و  راچ  سح و  جنپ  وسششز  يا 

مظتنم تفاظن  اب  اتکی  رماز  یتیگ  ود  رد 

كاب هچ  يرای  ارم  ات  ممرج ، ياپ  ات  رس  هچ  رگ 

مغ هچ  مراد  ار  وت  ات  مهانگ ، رس  ات  اپ  هچ  رگ 
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ملع نارادرسز  یلفط  رد  هک  وت  لثم  تسیک 

مَلَع ددرگ  وا  مان  ینوزف  دریگ  وا  ملع 

یکدوک نینس  رد  لکشم  َلح  نارازه  اب 

مه هب  ار  نومأم  رصق  عضو  هرابکی  یتخیر 

دوجو نامیلس  دریگ  وت  زا  مکح  رگا  روم 

مصتعم زا  تنطلس  نومأمز ، دناتسب  جات 

وت راسخر  فحصم  زا  دنتیآود  هم  رهم و 

هدروخ تیآ  ود  نیا  رب  ادخ  ناز ،
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مسق نآرق  رد 

اجتلا تنیمظاک  رب  ار  هکم  نیمزرس 

مرح تراوید  راچ  ار  مرح  ناکرا  راچ 

درذگن دوخ  نت  ناج و  زا  وت  هار  رد  هک  نآ 

متس هدرک  نت  هب  مه  افج و  هدرک  ناج  هب  مه 

ادخ فطل  وت  فطل  ادخ و  دوج  وت  دوج 

متا هللا  رهظم  يا  ایلوالا  داوج  ای 

تسامش رهم  میتسه  متسه  هچ  ره  متسه  هک  ره 

مخ تشپ  یلاخ  تسد  هایس و  يور  نیمه  اب 

فیعض مسج  نامه  ام  يدوجو  ناج  نامه  وت 

مدق دیشروخ  وت  ضحم و  یکیرات  نامه  ام 

باتب مه  ام  رب  بات  ملاع  دیشروخ  همه  يا 

مدق ات  رس  نک  رونو  یگریت  زا  ناهراو 

فیعض ام  مشچ  ضحم و  رون  وت  راسخر  رهم 

مک تسام  فرظ  رحب و  زا  شیب  وت  ناسحا  دوج و 

لامک لضف و  لزا  حبص  زا  جاتحم  وت  هب  مه 

مکح ملع و  دبا  ماش  ات  هدنیاپ  وتز  مه 

امش رهم  زا  یلاخ  شدوجو  فرظ  دش  هک  ره 

مکش شدنوادخ  مشخ  شتآ  زا  دوش  رپ 

لیلخ ناتسلگ  کشر  دوش  یم  وت  اب  ران 
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ملا جنر و  مغ و  درد و  ۀناخ  وت  یب  دلخ 

تسا یلاخ  متسد  لامعا ، زا  هک  نآ  دوجو  اب 

منتغم ار  امش  رهم  ما  هتسناد  لزا  زا 

تسامش رهم  نم  نیئآ  امش ، قشع  نم  نید 

مهّتم مرفک  هب  رفاک  نمشد  دزاس  هک  وگ 

راک هچ  نآ  نیا و  هب  رگید  ماوت  يّالوت  اب 

دشابن يراک  دمص  دشاب  ار  هک  نآ 
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منص اب 

زان رضخ  بآ  هب  رشحم  فص  ات  مشورف  یم 

من وت  دوج  می  زا  مناج  ماک  رب  دسر  رگ 

وربآ داد  مرک  ناسحا و  دوج و  رب  وت  دوج 

منغ ناپوچ و  گرگ و  رب  دهد  تدحو  وت  رهم 

دوب مثیم )  ) ةدید رد  ترئاز  ياپ  شقن 

مج ماج  زا  رت  هدنبات  مجع  کلم  زا  رتهب 

----------

وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج  غرم  يا 

( حدم  ) وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج  غرم  يا 

وت يانث  حدم و  ۀفیحص  نامسآ  تفه 

وت يابرلد  خر  هام  هب  اضر  مشچ 

وت ياپ  ياج  ادخ  ناگتشرف  مشچ 

وت يافص  اب  مرح  نافراع  ياه  لد 

وت يادگ  ملاع  همه  يداوج و  دوخ  وت 

وت يوس  هب  ملاع  همه  یئادگ  تسد 

وت يور  هام  اضر  ماما  زا  هدرب  لد 

وت يوک  كاخ  رب  هکئالم  یناشیپ 

وت يوبس  زا  رپ  همه  نایتشهب  ماج 

وت يوگتفگ  اضر  ماما  شوخ  رکذ 
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وت يانث  دیوگب  هرامه  وا  هک  دبیز 

وت مان  تساه  لد  ۀفیحص  ِهللا  مسب 

وت مالس  ضرع  هب  هداتس  کَلم  لیخ 

وت مادم  دوج  ِترثک  نیهر  ملاع 

وت ماقم  قیالخ  يانث  زا  رتالاب 

وت مالک  نآرق  ۀیآ  وچمه  تسا  رون 

وت يازفناج  سفن  زا  حیسم  دیور 

دوجو ملاع  نیا  وت  دوجو  رب  هتسباو 

دوجس ترد  كاخ  هب  سنا  نج و  دنرآ 

دوج هب  يدش  ناماما  نایم  رد  روهشم 

دورد همه  توجس  مایق و  رب  دوج و  رب 

تایآ
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دوهش تا  ینارون  خر  ار  بیغ 

وت يامندّمحم  يور  تسادخ  هجو 

يردیح لجن  اضر  ماما  ۀعضب  وت 

يردیح ارهز و  ربمیپ و  مدق  ات  رس 

يرفعج نب  یسوم  ةداز  غارچ  مشچ و 

يربمیپ لآ  ِلّوا  ياضرلا  نبا 

يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زا 

وت ياپ  هب  مزیر  هک  تسا  لباق  هچ  رهوگ 

رب هرهب  وت  دوج  هتشگ ز  مصخ  هک  وت  زج 

ردپ لتاق  رب  همطاف  زرح  هداد  یک 

رظن نینچ  نمشد  هب  وت  ینک  یم  هک  ییاج 

رد ارم ز  ینارب  هک  منک  یمن  رواب 

رت هایسور  یسک  تسین  هچ  رگا  نم  زا 

وت ياطع  فطل و  وت و  رب  دیما  مراد 

ریقح دش  وت  لامک  ملع و  شیپ  هب  نومأم 

ریز هب  رس  دنکفا  تراقح و  رد  داتفا 

ریسا ترضحم  رد  هدمآ  مثکا » نبا  ییحی  »

ریپ هتشگ  میلعت  جرادم  رد  هکنآ  اب 

ریغص كدوک و  زا  دَوب  مک  وت  رضحم  رد 

وت ياهتنا  یب  شناد  ملع و  وحم  دش 
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یملاع نامیلس  وت  کچوک و  ِروم  ام 

یملاع ناناج  متشه و  ماما  ناج 

یملاع ناطلس  ینیمظاک و  هب  نوفدم 

یملاع نازورف  رهم  اضر و  هام 

یملاع ناج  تهر  راثن  مدق  ره  رد 

وت يادف  قیالخ  دننک  ات  تسیچ  ناج 

تلفحم عمش  مغ  شتآ  هدوب  رمع  کی 

تلد رد  تخیر  نوخ  هبترم  رازه  نومأم 

تلتاق تشگ  وت  یناج  رای  هک  ادرد 

تبقاع رهز ، هب  دش  لح 
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تلکشم راک ،

تلزنم تشگ  تهگلتق  ناوج و  يدوب 

وت ياعد  ياه  همزمز  تشگ  شوماخ 

يدز اپ  تسد و  یتخوس و  هرجح  نیب  رد 

يدز اتبرغاو  ۀلان  هنیس  زوس  زو 

يدز ادص  ار  دوخ  ردام  هنشت  ماک  اب 

يدز امس  ضرا و  هب  هلعش  هلان  زوس  زو 

يدز البرک  ِبل  هنشت  رهب  دایرف 

وت ياتلیواو  ۀلان  تفر  شرع  رب 

دوبن ربخ  اب  تمغ  سک ز  چیه  دنچ  ره 

دوبن رز  تشط  ین و  كون  هب  ترس  رگید 

دوبن رسپ  غاد  وت  رادغاد  بلق  رد 

دوبن رت  هنشت  رگد  نیسح  زا  تیاه  بل 

دوبن رپس  تلامج  هام  گنس  هب  رگید 

وت يابرلد  خر  هب  نوخ  تشگن  يراج 

راهب دراد و  نازخ  لصف  خرچ  رود  ات 

راگزور هب  دَْوبن  وت  دج  زور  وچ  يزور 

راوگرزب نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور  »

« راسهوک دمآرد ز  هنهرب  رس  دیشروخ 

رابکشا مشچ  وا  مغ  رد  رایب  مثیم » »
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وت ياه  کشا  دوش  لیس  هک  ات  هیرگ  نک 

----------

دوجو شخب  تایح  تدوجو  يا 

( حدم  ) دوجو شخب  تایح  تدوجو  يا 

دوج تمارک و  تهگرد  لئاس 

اضر ماما  لماک  رهظم 

اضر ماما  لد  باتفآ 

تمرح همه ، تجاح  هلبق 

تمرک لئاس  تسود  نمشد و 

وت تعلط  راد  هنییآ  هام ،

وت تروص  سومشلا  سمش  خر 

يرون هروس  تشه  هیآ 

يروهشم همئالاداوج  هب 

وت ییاضترم  كاپ  فلخ 

وت ییاضر  ترضح  رثوک 
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تنامهم سنا  نج و  کلم و 

تناوخ رب  هتسشن  یناهج  ود 

تسا ام  هنیس  نورد  تنیمظاک 

تسا ام  هنیدم  هّکم و  فجن و 

میئوت يادگ  ام  يداوج و  وت 

میئوت ياپ  كاخ  میتسه  هچ  ره 

مولعم دوب  ام ، زجع  وت ، فطل 

موزلم مزال و  میتسه  ود  ره 

ددرگ ادا  ات  دوج  مرک و 

ددرگ ادگ  یپ  يداوج  ره 

لهاک میئادگ  رد  رگا  نم 

لماک یتمارک  دوج و  هب  وت 

تبا نبا و  تسا  یلع  دمحم ،  وت 

تبقل یقت  اضرلا ،  نبا  هینک 

هناخلگ دوجو  یلگ و  وت 

هناحیر حور و  هناحیر  هب  يا 

يراد یضترم  راسخر  گنر 

يراد اضر  هسوبلگ  شقن 

مرسپ نینزان  تفگ  تردپ 

مردپ ردام و  وت  يادف  يا 
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ناردپ نیرترب  وت  ناردپ 

نارسپ نیرتهب  وت  نارسپ 

همه دیا  تّوتف  دوج و  می 

همه دیا  تّوبن  تیبلها 

ملع هنارک  یب  رحب  ناتلد 

؟ ملع هنازخ  امش  زا  ریغ  تسیک 

دیریخ رهظم  ریخ و  ندعم 

دیریخ رخآ  ریخ و  لوا 

امش يالو  اب  هدیراب  ربا 

امش يارب  دوب  تقلخ  قلخ 

دینامیا ياه  باب  یگمه 

دینامحر يادخ  يانما 

دیمرک ره  لصا  رشح  فص  ات 

دیا مَمُالا  ُهَداق  ناکرا و  نکر 

ییایرد وت  هرطق و  اه  ملع 

یملاع
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ییالوم وت  هدنب و 

يدیشروخ وت  هّرذ و  ناهج  ود 

يدیشخرد همه  بلق  هب  هک 

؟ تسیچ ملاع  ملع  وت  ملع  شیپ 

؟ تسیک مثکا  روپ  وت  روضح  رد 

نک ملکت  نخس  مزب  هب  وت 

نک مسبت  اضر  يور  هب  وت 

تنخس زا  هدنز  ملح  سفن 

تنهد بل و  رب  ملع  هسوب 

لامک رهپس  دص  وت  مالک  کی 

لاؤس رازه  یس  وت  لاؤس  کی 

ترد يادگ  مرک  يا  یهد ، وت 

تردپ لتاق  هب  ردام ، زرِح 

تمرک زا  نمشد  هتشگ  لجخ  يا 

تمد دنمزاین  احیسم  يا 

يراد مرح  یلد  ره  رد  هک  وت 

يراد مرک  تنمشد  اب  هک  وت 

يدنخ یم  مصخ  مشخ  رب  هک  وت 

يدنب یمن  رد  تسود  يور  هب 

ینکردا دارملا  ُباب  تنَا 
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ینکردا داوج  ماما  ای 

نک ملوبق  ما  مثیم  يدّیس 

نک ملوسر  هّیرذ  كاخ 

----------

ماوت يالو  ةدنب  ما  هدنب 

( حدم ) ماوت يالو  ةدنب  ما  هدنب 

ماوت يافص  اب  نحص  قشاع 

ماوت يادگ  نم  يداوج و  وت 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

الب رابز  هدش  مخ  متماق 

الوم ای  وت  زا  دشاب  متجاح 

الب برک و  نیمظاک و  فجن و 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

ترگج هدش  نوخ  رهز ، زا  هک  يا 

تردپ ردام و  ّدج و  وت و  هب 

ترد نارم ز  ار  هراچیب  نم 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

هدب مباوج  ملئاس  ملئاس 
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هدب مبآ  ملصو  ماج  ۀنشت 

هد مبابک  لد  نایرگ ، مشچ 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

ارهز تردام  هب  یّلع و  هب 

ادهش تمرح  هب  ناماما ، هب 

ادبا مور  یمن  یلاخ  تسد 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

هتشک افو  یب  رای  ار  وت  يا 

هتشک افج  زا  هنشت  بل  اب 

هتشک افص  یکاپ و  نانچ  اب 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

دش وت  هار  هنتف  تسد  اب  هتسب 

دش وت  هآ  زوسز و  رپ  اج  همه 

دش وت  هاگلتق  هتسب  ةرجح 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

تنفک یب  مسج  ماب  رب  دنام 

تنت درگ  هب  نز  هلان  اه  غرم 

تندب يور  رب  دندرک  هیاس 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

داتفا نید  لها  ناج  رب  هزرل 
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داتفا نیملسم  بلق  رب  هلعش 

داتفا نیمز  رب  ماب  زا  تنت 

ینکردا همئالا  داوج  ای 

داوج ماما  ایربک  تجح 

( حدم ) داوج ماما  ایربک  تجح 

داوج ماما  ایبنا  ۀبعک 

داوج ماما  ایلوا  ۀلبق 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

یمرکلاابا يداهلابا و  وت 

یمد حیسم  هللا  میلک  وت 

یمرح وت  رجح ، وت  ماقم و  وت 

دارم باب  وت  همه ، دارم  وت 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

ماوت يالو  رثوک  ۀنشت 

ماوت ياپ  كاخ  هک  مزارفرس 

ماوت يادگ  لئاس  ملئاس ؛

داد مهاوخن  فک  ار ز  تنماد 
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داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

مدروآ هآ  کشا و  هلان و 

مدروآ هار  نایصع ز  درگ 

هب
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مدروآ هانپ  تمیرح 

دای زا  مرب  یمن  ار  تمرک 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

وت ییاشگ  هرگ  ملاع  وت ز 

وت ییامنهر  وت  یماما ، وت 

وت ییاضر  لد  زیزع  وت 

داهن هسوب  وت  بل  رب  اضر  هک 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

نم لکشم  زاب ، وت  تسد  هب  يا 

نم لفحم  غارچ  تیور  دای 

نم لد  ۀلبق  وت  نیمظاک 

داب تمالس  ناج  لد ز  ۀبعک 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

ملاع تلئاس  يداوج و  وت 

متاح ترد  لئاس  نیرتمک 

مدرگ تتمارک  يادف  يا 

دایز وت  تیانع  مک ، نم  ردق 
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داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

فوئر ماما  ردپ  داوج و  وت 

فوقو تاپ  كاخ  هب  هدرک  دوج 

فولا فورح و  زا  رت  نوزفا  تفطل 

دادعا زا  رتارف  تفصو  هکلب 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

مورحم يدش  دوخ  قح  زک  فیح 

مولظم ترهاط  دادجا  لثم 

مومسم نیک  رهز  ترای ز  درک 

داتفا تلد  رد  رهز  ررش 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****

يدوب نید  ضایر  ورس  هک  وت 

يدوب نید  نابغاب  دوخ  هک  وت 

يدوب نیرت  ناوج  ناماما  رد 

؟ داد ترهز  رام و  رای  دش  هچ  زا 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

****
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يدوب ناور  نید  مسج  رب  هک  وت 

يدوب ناشن  ار  دیحوت  هک  وت 

؟ يداد ناج  هنشت  ریصقت  هچ  هب 

داهن نامسآ ز  رب  تهآ  تفر 

ماما ای  تنا  یباب 
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داوج

****

نیا زا  دزوس  هرامه  مثیم »  » لد

نید ۀلالس  يا  دنداهن  هک 

نیمز يور  زور  هس  ار  تندب 

دادیب زا  نیسح  تدج  لثم 

داوج ماما  ای  تنا  یباب 

----------

همئالا داوج  ترضح  هب  لسوت  رد 

( حدم ) همئالا داوج  ترضح  هب  لسوت  رد 

ییادخ فاطلا  رهظم  مرک  ماگنه  هک  يا 

ییاضر نبا  داوج  دوج ، می  تاجاح و  باب 

دیاشگن قیالخ  راک  زا  هرگ  سک  وت  ریغ 

ییاشگ هدقع  ناهج ، نایاشگ  هدقع  زا  وت  هک 

يداوج وت  یمیرک  وت  مهاوخب ؟ دوج  سک  هچ  ز 

ییاود وت  یبیبط  وت  مرایب ؟ درد  اجک  هب 

جئاوح باب  يا  وت  ریغ  مبلط  تجاح  هک  ز 

ییام لد  دیما  وت  مدنبب  دیما  هک  هب 

یفوئر یمیرک و  شیوخ  ردپ  نوچمه  هک  وت 

ییآ نم  نیلاب  هب  گرم  مد  هک  ایآ  دوش 
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ار ادخ  ریهطت ، ۀیآ  ۀنیآ  همه  يا 

؟ ییابرب ار  ام  ةدولآ  لد  رگ  دوش  هچ 

میاشگب تمیرح  هب  لسوت  تسد  مدمآ 

ییاعد وت  مناوخب ؟ وت  روضح  هب  ییاعد  هچ 

مطارص هاگرذگ  نتشذگ ز  ناکما  تسین 

ییامنب اضما  ما  همانرذگ  هکنیا  رگم  وت 

يریگب تسد  اپ  هداتفا ز  نم  زا  رگم  وت 

ییادزب مبلق  ۀنییآ  گنز ز  رگم  وت 

ناج زا  رت  کیدزن  وت  میرود و  وت  انامه ز  ام 

ییاجک مینادن  ییام و  لد  رد  ابجع 

تسا زارد  وت  ياطع  تسد  ادگ  لابند  هک  سب 

هک یموق  هب  هتشگ  هبتشم 
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ییادگ جاتحم  وت 

ندرم مد  رد  یهن  ياپ  همه  مشچ  رب  هک  وت 

؟ ییارچ گرم ، ِمد  هتسبرد  ةرجح  نآ  رد  دوخ 

؟ مزیرن هچ  زا  وت  یمولظم  تبرغ و  رب  کشا 

ییابرغلا بیرغ  دنزرف  یتسا و  بیرغ  هک 

« مثیم  » وت ياضعا  بش  زور و  مه  دنربب ز  رگ 

ییادج رای ، وت و  نیب  دتف  هظحل  کی  هک  هب 

----------

یناج رای  هناگیب  نم ، اب  تشگ  هک  ادرد 

( حدم ) یناج رای  هناگیب  نم ، اب  تشگ  هک  ادرد 

یناوج رد  هنشت  بل  تشک ، ارم  دوخ  تسد  اب 

مداهن خر  كاخ  رب  مداتف ، سفن  زا  نم 

ینامداش دنخبل  مگرم ، هب  دنز  یم  وا 

دیزیرب اه  هلال  يا  دیلانب  نالبلب  يا 

یئازخ ناج  رازلگ  ار  لد  نابغاب  دش 

متفگن سکب  مد  رد  متفهن ، لدب  اه  مغ 

یناهن هصغ  دص  دوخ  اب  روگب  مدرب 

یبآ لضف  ّما  يا  یباوث ، ما  هنشت  بل 

ینابرهم شاداپ  دشابن ، نیا  هللااب 

هرارش ما  هنیس  رد  هراتس ، ما  هدید  رب 
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یناف راد  متفر ز  هراپ ، هراپ  بلق  اب 

هاتوک دوب  هاتوک  هآ ، کی  رمع  وچ  مرمع 

یناگدنز نایاپ  متایح  لوا  دش 

لاب رپ و  مدز  سب  زا  لاح  زا  متفر  هک  ادرد 

یناوتان طرف  زا  مداتفوا  هنال  رد 

دایرف دش ز  شوماخ  داد ، ناج  هنشت  دیئوگ 

یناشن رگا  دنسرپ  اهنت ، بیرغ  نیا  زا 

؟ هدید هک  وگب  مثیم »  » هدیسر بل  هب  مناج 

یناوخ همغن  دتفا ز  ناس  نیا  هنال  هب  یغرم 

----------

میاّحضلا سمش  ار  رون  خرچ  تفه  نم  متسیک 

( حدم ) میاّحضلا سمش  ار  رون  خرچ  تفه  نم  متسیک 

میافطصم دوجو  عمش  ادخ  دوج  رهظم 

میاضترم ِّیلع  ياهوزرآ  غاب  ورس 

میاعد ناج  درخ ، حور  نید ، نکر  نآرق ، بلق 

میایربک دوج  تسد  ملح و  هوک  ملع و  رحب 

میاضّرلا نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

ممیعر اد  کلم  نید و  کلم  ناج و  کلم  هب  نم 

ممیم اح و  رون و  اهاط و  ار  هللا  باتک  نم 

ممیحّرلا نامحر  هجو  ینعم  لها  مشچ  هب  نم 
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نم
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ممیقتسم طارص  ّقح  ناکلاس  لیخ  هب 

میاضترا ریرس  ناطلس  مشچ  غارچ و  نم 

میاضر نبا  داوج  نم  ما  میرک  نبا  میرک  نم 

منیمظاک رابغ  زا  دیآ  ّتنج  رطع  يوب 

منیملاع ياورنامرف  یکدوک  نینس  زا 

منیع رون  ار  تفرعم  رهپس  دیشروخ  تفه 

منیسح مّدج  اپ  هب  ات  رس  یبتجم  رس  ات  ياپ 

میادهلا حابصم  دنزرف  نینزان  يداه  باب 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

متفرگ ار  ملاع  بلق  ّتبحم  ریجنز  هب  نم 

متفرگ ار  مّرکم  يابآ  ثرا  تمارک  رد 

متفرگ ار  مد  تصرف  قطنم  لها  زا  نایب  رد 

متفرگ ار  مثکا  نب  ییحی  تردق  نومأم ، ناج 

میاسر قطن  اب  هاگ  مکحم ، لالدتسا  هب  هگ 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

یهار درک  يراکش  ِزاب  یکی  نومأم  اضف  رد 

یهایس ربا و  نماد  زا  درک  دیص  ار  ییهام 

یهلا ّرس  نزخم  زا  ناحتما  شدصق  دوب 

یهام دیص  اوه و  ریخبت و  ربا و  زا  شمتفگ 

میاهتنا یب  شناد  شیپ  تسد  زا  شوه  داد 
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میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

تدالو زا  شیپ  ما  هدوب  تقلخ  ّلک  ماما  نم 

تداهش زا  دعب  ار  دیحوت  یتشک  ممیعز  نم 

تداهش ملضف  رب  هداد  یهام  رحب و  جوم و  ربا و 

تدایس جوا  رد  هدوب  تمارک  دوج و  متداع 

میادگ دشاب  یم  دوج  مه  تمارک و  مه 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

دیادز یم  لد  هنییآ ي  زا  مغ  گنز  متبحص 

مشچ رد  متروص 
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دیامن یم  ار  ادخ  لد  لها 

دیاشگ یم  قیالخ  رب  ار  نانج  باب  ما  هدنخ 

دیابر یم  لد  اضر  زا  منسح  هناحیر ، زا  ممشچ 

میافص اب  نحص  هب  ددرگ  یم  هدنز  هعیش  ناج 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

مدارملا باب  نیمز  لها  نامسآ ، قلخ  هب  نم 

مدابعلا ریخ  اسّنلاریخ  هدید ي  غورف  نم 

مداعملا داز  نایعیش  ناتسود و  لیخ  هب  نم 

مداوج نم  مفوئر  نم  مفوطع  نم  ممیرک  نم 

میانشآ مه  ناگناگیب  اب  دوج  تقو  هب  نم 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

دش ملفحم  عمش  هتسخ  نورد  زوس  اهلاس 

دش ملد  رب  نوخ  نایساّبع  هنتف ي  افج و  زا 

دش ملتاق  مرای  هتسبرد  هناخ ي  رد  تبقاع 

دش ملکشم  ّلح  رهز  رارش  اب  یناوج  رد 

میاشگ لکشم  نامسآ  نیمز و  قلخ  زا  هک  نم 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

هراپ هراپ  مبلق  هراب  کی  متس  رهز  زا  تشگ 

هرارش مگنت  هنیس ي  رد  سفن  دش  ات  متخوس 

هرابود ارجا  شرتخد  تسد  هب  دش  نومأم  ملظ 
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هرامه مدید  اه  هنتف  مدامد  مدرب  اه  جنر 

میارس متام  یملاع  دش  مداد و  ناج  ارس ، رد 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

مدرب هناش  يور  هب  مغ  هوک  هتسویپ  اهلاس 

مدروخ هک  ییاه  لد  ِنوخ  زا  نوخ  يایرد  ملد  دش 

هدرسف مک  مک  ادج  ددرگ  یم  هخاش  زک  لگ  وچمه 

مدرپس ناج  تبرغ  رهش  رد  اضر  میاباب  لثم 

مه نابرهمان  لتاق 
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میارب زا  نایرگ  تشگ 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

ددرگن رپرپ  نم  لثم  ناراهب  ماّیا  رد  لگ 

ددرگن رسمه  هنیک  رهز  مومسم  يرسمه 

ددرگن روای  سک و  یب  يرای  هناخ  رد  نم  لثم 

ددرگن رت  نم  یمولظم  رب  هک  یمشچ  رب  ياو 

میازع فقو  همه  دش  مثیم »  » گشا روش و  زوس و 

میاضر نبا  داوج  نم  ممیرک  نبا  میرک  نم 

----------

مهاوخ یم  دارم  مدیرم  نم 

( حدم ) مهاوخ یم  دارم  مدیرم  نم 

مهاوخ یم  دابعلاریخ  لصو 

مهاوخ یم  دایز  اما  ممک 

مهاوخ یم  داوج  ماما  زا 

ینکردا همئالاداوج  ای 

نم لِگ  رد  تساضرلا  نبا  كاخ 

نم لصاح  رشح ، زور  وا  رهم 

نم لفحم  عمش  تسوا  اج  همه 

نم لد  فحصم  هب  هتسب  شقن 

ینکردا همئالاداوج  ای 
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میوم دش  دیفس  مهایسور 

میور رب  هتسشن  نایصع  درگ 

میوک نیا  يادگ  متسه  هچ  ره 

میوگ یم  دوجو  مامت  اب 

ینکردا همئالاداوج  ای 

مراکهنگ يدیس  ای  هچ  رگ 

مراع ار  وت  نم  رای و  ارم  وت 

مراخ نم  یلگ و  اپارس  وت 

مراد ار  وت  ما  هتفگ  همه  هب 

ینکردا همئالاداوج  ای 

منامیا مامت  تیالو  يا 

مناج ۀلبق  وت  نیمظاک 

منامرد وت  مدرد و  همه  نم 

منامرد درد  يراذگ ز  یک 

ینکردا همئالاداوج  ای 

ماوت يادگ  نم  يداوج و  وت 

ماوت ياپ  ریز  هداتفا  روم 

ماوت ياون  ین  هب  یئاون  یب 

رب اج  همه 
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ماوت يارس  رد 

ینکردا همئالاداوج  ای 

يرسپ ججُحلا  نماث  رب  هک  وت 

يرگج ةراپ  یمشچرون و 

يرت بیرغ  ردپ  زا  يدیس !

يررش تمغ  شتآ  زا  مهاوخ 

ینکردا همئالاداوج  ای 

تناج رب  رام  وچمه  دز  رای 

تناشطع بیرغ و  اما  تشک 

تناسحا فطل و  هب  خساپ  داد 

تنابرق هب  مردام  ردپ و 

ینکردا همئالاداوج  ای 

هتسب ِرد  نآ  تشپ  تردام 

هتسکشب هنیس  نایرگ و  هدید 

هتسویپ وت  ۀلان  زا  تخوس 

هتسخلد رای  دادیب  يا ز 

ینکردا همئالاداوج  ای 

وت ینابرهم  فطل و  همه  اب 

وت یناج  رای  تشگ  تلتاق 

وت یناوج  رب  دوْمنن  محر 
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وت یناهن  مغ  يادف  يا 

ینکردا همئالاداوج  ای 

متسد وت  رهم  ناماد  هب  يا 

متسم امش  رثوک  زا  هک  نم 

متسب امش  رب  شیوخ  مدب و 

متسه امش  مثیم »  » ما هک  ره 

ینکردا همئالاداوج  ای 

----------

تبیصم

داوج ماما  ای  روهشم  وت  مرک ز  الا 

( تبیصم ) داوج ماما  ای  روهشم  وت  مرک ز  الا 

داوج ماما  ای  رون  همه  تسوت  مال 

همه داوج  یئوت  داوج و  دنا  همئا 

داوج ماما  ای  روهشم  وت  دوج  هتشگ  هک 

دزیر اضر  ترضح  بل  لعل  دزس ز 

داوج ماما  ای  روثنم  رُد  وت  حدم  هب 

ارم تسین ، يوربآ  امش  دزن  هچ  رگا 

داوج ماما  ای  رود  دوخ  هگرد  نکم ز 

دَوبن يا  هناهب  زج  ترد  هب  ما  ییادگ 

لصو تسارم 
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داوج ماما  ای  روظنم  وت 

لیربج دنز  یم  هسوب  وت  رئاز  يور  هب 

داوج ماما  ای  روکشم » کعیس   » رکذ هب 

میلک هدرب  زاین  يور  وت  ِنیمظاک  هب 

داوج ماما  ای  روط  زا  دهد  یم  مالس 

لگ ۀقیدح  ینک  شهاگن  وت  رگا  میحج 

داوج ماما  ای  روگ  زا  مک  وت  یب  تشهب 

الوم يا  مرادن  مه  خلم  نار  هچ  رگا 

داوج ماما  ای  روم  ترد  هب  ناوخب  ارم 

ادخ ِیلو  يا  موکحم ، وت  مکح  هب  اضق 

داوج ماما  ای  رومأم  وت  رما  هب  ردق 

تسوت تدالو  زا  نت  رب  ارم  رون  سابل 

داوج ماما  ای  روجان  ۀلصو  هانگ ،

ارم هنوگچ  هتفگ و  ار  وت  يانث  ادخ 

داوج ماما  ای  رودقم  وت  يانث  دَوب 

دوب ار  تلد  یلو  مّسبت ، تشاد  وت  بل 

داوج ماما  ای  روتسم  مغ  اهرازه 

ار وت  ردق  لالج و  نومأم  رتخد  دیدن 

داوج ماما  ای  روک  شلد  مشچ  دوب  وچ 

نومأم رتخد  هب  نیرفن  هبترم  رازه 
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داوج ماما  ای  رورسم  وت  لتق  هب  دش  هک 

دنتفرگب وت  نت  درگ  هب  ماب  زارف 

داوج ماما  ای  روش  اوه  ناگدنرپ 

هنشت بل  اب  هرجح  نآ  رد  وت  تداهش 

داوج ماما  ای  روشاع  مّسجت  دَوب 

مه مثیم »  » رشح زور  دوش  هک  یتیانع 

داوج ماما  ای  روشحم  وت  یتسود  هب 

داوج ترضح  تبیصم  حدم و  رد 
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وت يارس  نحص و  رتوبک  ناج  غرم  يا 

وت يانث  حدم و  ۀفیحص  نامسآ  تفه 

وت يابرلد  خر  هام  هب  اضر  مشچ 

وت ياپ  ياج  ادخ  ناگتشرف  مشچ 

وت يافص  اب  مرح  نافراع  ياه  لد 

وت يادگ  ملاع  همه  يداوج و  دوخ  وت 

وت يوس  هب  ملاع  همه  یئادگ  تسد 

وت يور  هام  اضر  ماما  زا  هدرب  لد 

وت يوک  كاخ  رب  هکئالم  یناشیپ 

وت يوبس  زا  رپ  همه  نایتشهب  ماج 

وت يوگتفگ  اضر  ماما  شوخ  رکذ 

وت يانث  دیوگب  هرامه  وا  هک  دبیز 

وت مان  تساه  لد  ۀفیحص  ِهللا  مسب 

وت مالس  ضرع  هب  هداتس  کَلم  لیخ 

وت مادم  دوج  ِترثک  نیهر  ملاع 

وت ماقم  قیالخ  يانث  زا  رتالاب 

وت مالک  نآرق  ۀیآ  وچمه  تسا  رون 

وت يازفناج  سفن  زا  حیسم  دیور 

دوجو ملاع  نیا  وت  دوجو  رب  هتسباو 

دوجس ترد  كاخ  هب  سنا  نج و  دنرآ 
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دوج هب  يدش  ناماما  نایم  رد  روهشم 

دورد همه  توجس  مایق و  رب  دوج و  رب 

دوهش تا  ینارون  خر  ار  بیغ  تایآ 

وت يامندّمحم  يور  تسادخ  هجو 

يردیح لجن  اضر  ماما  ۀعضب  وت 

يردیح ارهز و  ربمیپ و  مدق  ات  رس 

يرفعج نب  یسوم  ةداز  غارچ  مشچ و 

يربمیپ لآ  ِلّوا  ياضرلا  نبا 

يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زا 

وت ياپ  هب  مزیر  هک  تسا  لباق  هچ  رهوگ 

هک وت  زج 
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رب هرهب  وت  دوج  هتشگ ز  مصخ 

ردپ لتاق  رب  همطاف  زرح  هداد  یک 

رظن نینچ  نمشد  هب  وت  ینک  یم  هک  ییاج 

رد ارم ز  ینارب  هک  منک  یمن  رواب 

رت هایسور  یسک  تسین  هچ  رگا  نم  زا 

وت ياطع  فطل و  وت و  رب  دیما  مراد 

ریقح دش  وت  لامک  ملع و  شیپ  هب  نومأم 

ریز هب  رس  دنکفا  تراقح و  رد  داتفا 

ریسا ترضحم  رد  هدمآ  مثکا » نبا  ییحی  »

ریپ هتشگ  میلعت  جرادم  رد  هکنآ  اب 

ریغص كدوک و  زا  دَوب  مک  وت  رضحم  رد 

وت ياهتنا  یب  شناد  ملع و  وحم  دش 

یملاع نامیلس  وت  کچوک و  ِروم  ام 

یملاع ناناج  متشه و  ماما  ناج 

یملاع ناطلس  ینیمظاک و  هب  نوفدم 

یملاع نازورف  رهم  اضر و  هام 

یملاع ناج  تهر  راثن  مدق  ره  رد 

وت يادف  قیالخ  دننک  ات  تسیچ  ناج 

تلفحم عمش  مغ  شتآ  هدوب  رمع  کی 

تلد رد  تخیر  نوخ  هبترم  رازه  نومأم 
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تلتاق تشگ  وت  یناج  رای  هک  ادرد 

تلکشم راک ، تبقاع  رهز ، هب  دش  لح 

تلزنم تشگ  تهگلتق  ناوج و  يدوب 

وت ياعد  ياه  همزمز  تشگ  شوماخ 

يدز اپ  تسد و  یتخوس و  هرجح  نیب  رد 

يدز اتبرغاو  ۀلان  هنیس  زوس  زو 

يدز ادص  ار  دوخ  ردام  هنشت  ماک  اب 

يدز امس  ضرا و  هب  هلعش  هلان  زوس  زو 

يدز البرک  ِبل  هنشت  رهب  دایرف 

تفر شرع  رب 
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وت ياتلیواو  ۀلان 

دوبن ربخ  اب  تمغ  سک ز  چیه  دنچ  ره 

دوبن رز  تشط  ین و  كون  هب  ترس  رگید 

دوبن رسپ  غاد  وت  رادغاد  بلق  رد 

دوبن رت  هنشت  رگد  نیسح  زا  تیاه  بل 

دوبن رپس  تلامج  هام  گنس  هب  رگید 

وت يابرلد  خر  هب  نوخ  تشگن  يراج 

راهب دراد و  نازخ  لصف  خرچ  رود  ات 

راگزور هب  دَْوبن  وت  دج  زور  وچ  يزور 

راوگرزب نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور  »

« راسهوک دمآرد ز  هنهرب  رس  دیشروخ 

رابکشا مشچ  وا  مغ  رد  رایب  مثیم » »

وت ياه  کشا  دوش  لیس  هک  ات  هیرگ  نک 

----------

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  امس  ضرا و  ماما 

( تبیصم () مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  امس  ضرا و  ماما 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اخس  دوج و  طیحم 

كاپ رهوگ  هس  می  رهپس و  تشه  غارچ 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اضر  بلق  رورس 

ناراتفرگ وس  راچ  زا  ییاشگ و  هرگ 
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( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادص  دننز  ار  وت 

وت تبرت  قاور و  نحص و  هب  نیمظاک و  هب 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادخ  قلخ و  مالس 

تمرح رد  رب  هک  يداوج  ماما  نآ  وت 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادگ  تسا  هشنهش 

تبقنم حدم و  ّقح  دوش  هک  يرترب  وت 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادا  رثن  مظن و  هب 

ملد دنُرب ، نتز  رس  رگا  مراب  رازه 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادج  وت  زا  ددرگن 

دوج و تمارک و  وت و 
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ناسحا تیاتع و 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  امش  ياطع  نم و 

دیوگ ججحلا  نماث  ار  وت  حدم  هک  دزس 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ازف  حور  لعلز 

مردپ ردام و  تفگ  ردپ  هک  یتسیک  وت 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادف  دنوش  ار  وت 

وت تیاده  یب  دنا  كاله  قلخ  مامت 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  يده  غارچ  ییوت 

مثکا هداز ي  لال  دش  وت  قطن  شیپ  هب 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ار  وت  ردق  تفای  وچ 

حرط هلئسم  رازه  یس  ینک  لآؤس  کی  هب 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اشگب  بل  لعل  وت 

حیسم رازه  دص  درد  دوش  هک  رگ  هن ، بجع 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اود  وت  تبرت  هب 

وتز نیمظاک  هب  مریگب  هک  نامز  نآ  شوخ 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  الب  برک و  تارب 

وت ّتبحم  وترپ  رد  هک  تساوگ  ادخ 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  الج  تفرگ  ملد 

تسا روهشم  هّمئا  رد  وت  ییاشگ  هرگ 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اج  همه  رد  هشیمه 
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يدش هتشک  هانگ  یب  دوخ  رسمه  تسد  هب 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اور  دوبن  نینچ 

يدش بآ  هرطق  هرطق  یتخوس و  عمش  وچ 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  افج  رهز  زوسز 

دادن بآ  تشک و  رای  متس  رهز  هب  ار  وت 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ارچ  تفگن  یکی 

تسیرگ وت  لتاق  وت  يارب  هک  ما  هدینش 

نب دّمحم  ای  ار  وت  تشُک  هچ  رگا 
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( مالسلا هیلع  ) یلع

اهرتوبک تنت  رود  هب  هک  ما  هدینش 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ارس  هحون  دندش 

دندنکفا هچوک  هب  ار  تندب  ما  هدینش 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ارس  ماب  يورز 

هنابیرغ دش  نفد  تنت  فیح  رازه 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  اطخ  مرج و  نودب 

رگد دیهش  يدش  ناشطع  بل  اب  هچ  رگا 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  ادج  تشگن  ترس 

دروخن بوچ  دوب  هنشت  تبل  لعل  هچ  رگا 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  الط  تشط  نایم 

وت تبیصم  زا  مثیم »  » دنک هیرگ  هک  دزس 

( مالسلا هیلع  ) یلع نب  دّمحم  ای  یسم  حبص و  هرامه 

----------

داوج ترضح  ای  وت  يادگ  ناج  سنا و  يا 

( تبیصم ) داوج ترضح  ای  وت  يادگ  ناج  سنا و  يا 

داوج ترضح  ای  وت  ياطع  ةدنمرش 

دنک یم  زاب  هرگ  قلخ  راک  مئاد ز 

داوج ترضح  ای  وت  ياشگ  هرگ  تسد 

دوب نایتاوامس  ياعد  نیرتابیز 
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داوج ترضح  ای  وت  يانث  وت و  حدم 

لد يانشآ  يا  متدالو  بش  زا  شیپ 

داوج ترضح  ای  وت  يانشآ  دوب  لد 

دنز یم  هسوب  ردپ  رون ، ياه  هیآ  نوچ 

داوج ترضح  ای  وت  يابرلد  يور  رب 

هکیالم لاب  هب  دنهن  اپ  راوز 

داوج ترضح  ای  وت  يافصاب  نحص  رد 

فرط ره  اه ز  لد  رتوبک  دنز  یم  رپ 

داوج ترضح  ای  وت  ياوه  رد  هتسویپ 

تسا هداهن  تمارک  تشگ و  دوج  وت  زا  دوج 

داوج ترضح  ای  وت  يارس  رد  رب  خر 

يا همئالا  داوج  هشیمه  یتسیک ؟ وت 

داوج ترضح  ای  وت  يادگ  متسیک ؟ نم 

رازه دیاب 
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ثحب تقو  هب  مثکا  ةداز 

داوج ترضح  ای  وت  ياپ  هب  دهن  تروص 

دوش یم  بآ  شدسح  شتآ  رد  نومام 

داوج ترضح  ای  وت  يادص  دونشب  نوچ 

تردام زرح  تردپ  لتاق  هب  یشخب 

داوج ترضح  ای  وت  يادف  ام  ناج  يا 

تسا تباجا  هظحل  هب  هظحل  هک  بل  ياشگب 

داوج ترضح  ای  وت  ياعد  ةدادلد 

ینماد هب  لسوت  تسد  تسا  هدز  سکره 

داوج ترضح  ای  وت  يالو  دوب  ار  ام 

نیمظاک شوغآ  رد  وت  رهطم  ربق 

داوج ترضح  ای  وت  ياج  تسام  ياه  لد 

تاسران مییوگب  هچنآ  ره  مسق  هللااب 

داوج ترضح  ای  وت  ياسر  تماق  رب 

اضر ترضح  دوشن  سک  اضر ز  زگره 

داوج ترضح  ای  وت  ياضر  یب  هظحل  کی 

متس دش  وت  رب  یسب  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

داوج ترضح  ای  وت  يافو  یب  رای  زا 

باسح یب  ملظ  متس و  دش  هچنآ  ره  وت  اب 

داوج ترضح  ای  وت  يادخ  طقف  دناد 
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تسیرگ هلان و  يدز  هرجح  نایم  رد  وت 

داوج ترضح  ای  وت  يارب  زا  مه  لتاق 

تلد نوچ  هتسبرد  ةرجح  تفرگ  شتآ 

داوج ترضح  ای  وت  يادص  یب  کشا  زا 

نیمظاک رهش  دش و  هراپ  هراپ  وت  بلق 

داوج ترضح  ای  وت  يالبرک  دیدرگ 

نامسآ ناغرم  هک  تساور  مسق  هللااب 

داوج ترضح  ای  وت  يازع  رد  دنیرگ 

یتشاد هک  تبحم  افو و  همه  نآ  اب 

داوج ترضح  ای  وت  يازس  نیک  رهز  دش 

انشآ دوب  تلد  ياه  هلان  هب  مثیم » »

ترضح ای  وت  يارس  هیثرم  دش 
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داوج

----------

مریمب راز  نم  هک  نک  ددم  گرم  يا 

( تبیصم ) مریمب راز  نم  هک  نک  ددم  گرم  يا 

مریمب راذگب  نک و  مصالخ  رهز ، يا 

دوب نم  ۀناخمغ  هک  هناخ  نیا  رد  راذگب 

مریمب رای  متس  زا  بیرغ  اهنت و 

مریمب ناشع  بل  نورد و  زوس  اب  هک  راذگب 

مریمب راب  دص  هلان و  منز  رابکی 

یناوج ماگنه  همطاف  نوچ  هک  راذگب 

مریمب راز  دوخ  ۀتسب  رد  ۀناخ  رد 

بآ موش  مارآ  نویش و  یب  هک  راذگب 

مریمب رات  بش  هب  دزوس  هک  عمش  نوچ 

شوماخ ۀتسب  رد  ۀناخ  نیا  رد  راذگب 

مریمب رازآ  تنحم و  مشک  رای  زا 

دوب شهگلتق  سفق  هک  یغرم  وچ  راذگب 

مریمب راتفرگ  اهنت و  هناگیب و 

( مثیم  ) لد زا  دشک  هلعس  نم  لد  زوس 

مریمب راب  دص  ود  هلان  ره  هب  راذگب 

ام لد  غارچ  ترازم  يا 
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( تبیصم ) ام لد  غارچ  ترازم  يا 

ام لفحم  یمرگ  وت  دای 

ام لگ  بآ و  حور  وت  رهم 

ام لکشم  ره  لح  وت  مان 

همئالا داوج  ای  يدیس 

میالولا راد  وت  نیمظاک 

میالبرک هبعک و  وت  ربق 

میادگ نم  یتسا و  داوج  وت 

میانشآ وت  تایانع  اب 

همئالاداوج ای  يدیس 

مادرملا باب  وت  نحص  باب 

مداهن تناتسآ  رب  هرهچ 

مداد وت  يالو  رهم و  هب  لد 

مداوج يادگ  متسه  هک  ره 

همئالاداوج ای  يدیس 

متسسگ وت  زا  زج  لد  هتشر 

متسب وت  رهم  هب  لد  لزا  زا 

ریز
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متسکش یصاعم  هوک 

متسد وت  زا  ریغ  هب  دریگن  سک 

همئالاداوج ای  يدیس 

مهایسور نیبب  ارهز  نبای 

مهانگ راب  هتشگ  میتسه 

مهار كاخ  رد  هداتفا  يراخ 

مهاگن کی  نکب  ارهز  ناج 

همئالاداوج ای  يدیس 

هدیمخ نایصع  راب  زا  مّدق 

هدیرپ يراسمرش  زا  مگنر 

هدیدن یهایسور  نم  وچ  سک 

هدیسر هر  زا  مگرم  دصاق 

همئالاداوج ای  يدیس 

منیع ود  ره  زا  دزیر  لد  نوخ 

منید هتشگ  ناترهب  زا  هیرگ 

منیمظاک قشاع  مقشاع 

منیسح ای  لد  هب  دش  سفن  ره 

همئالاداوج ای  يدیس 

ملوخد نذا  وت  هاگن  يا 

ملولم راسمرش و  هنگ  زا 
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ملوسر تیبلها  مثیم 

ملوبق نک  مسق  ارهز  ناج 

همئالاداوج ای  يدیس 

----------

ار دوخ  رپ  لاب و  ما  هتسکشب  سفق  راوید  هب 

( تبیصم ) ار دوخ  رپ  لاب و  ما  هتسکشب  سفق  راوید  هب 

ار دوخ  رخآ  ياه  هلان  اهنت  ياهنت  مدز 

مراد یشتآ  نازوس  عمش  نوچمه  هلعش  نورد 

ار دوخ  رس  ات  اپ  مدز  شتآ  هدرک و  مبآ  هک 

دیراذگب دازآ  ار  دیص  هدوشگ ، رد  ار  سفق 

ار دوخ  رپ  یتشم  زج  تشاذگن  سفق  جنک  رد  هک 

مدکی مونشب  دیاش  مارآ ، يا  هظحل  نازینک 

ار دوخ  ردام  ارهز  زوسناج  ۀلان  يادص 

هتسب رد  هرجح  لتاق  هتشگ  مرای  هدیکشخ  مبل 

ار دوخ  رجنح  میامن  رت  یکشا  هرطق  اب  رگم 

لضفلا ّما  تسد ، ناشفیب  نک ، یبوکیاپ  فک ، نزب 

هک
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ار دوخ  روای  یب  رهوش  یناوج  رد  یتشک 

یبآ ةرطق  هد  نم  هب  رخآ  مد  نیا  ایب و 

ار دوخ  رورپ  مغ  لد  نوخ  اه  لاس  مدروخ  هک 

ارهز مردام  باوج  رد  رگمتس  يا  یئوگ  هچ 

ار دوخ  رهوش  یتشک  هنشت  بل  ارچ  دسرپ  رگا 

مدنزرف رادید  یپ  رد  نم  رس ، يالاب  لجا 

ار دوخ  رت  مشچ  ما  هتسب  هگ  ما  هدوشگب  یهگ 

( مثیم  ) اضّرلا نبا  ۀلان  ياههلعش  ای  هب 

ار دوخ  رب  گرب و  مه  لخن ، مه  ینز  شتآ  دزس 

----------

دیآرب نم  بلق  زا  يزوس ، هنیس  هآ  ات 

( تبیصم ) دیآرب نم  بلق  زا  يزوس ، هنیس  هآ  ات 

دیآرب نتز  مناج  تبون ، رازه  مد  ره 

مدروخ هک  لد  نوخ  سب  مدرب ، هصغ  هوک  سب 

دیآرب نخس  ياج  ناج  مبل  زا  هتسویپ 

مناج هب  هدز  شتآ  یناج  رای  هک  سب  زا 

دیآرب نهد  زا  دود  مهآ  ياج  هک  مسرت 

نم تمسق  دوب  نیا  رای ، یئافویب  زا 

دیآرب نز  هدنخ  وا  مریمب ، نگ  هیرگ  نم 

مچیپب دوخ  هب  یک  ات  مچیه  هدنامن  رگید 
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دیآرب نتز  ناج  ات  نک  یتمه  گرم  يا 

هچوک رانک  ادرف  هرجح ، نیب  زورما 

دیآرب ندب  نیا  زا  نم  تبرغ  دایرف 

نم زک  تسود  هار  رد  نمشد  رهز  تسوکین 

دیآرب نتخوس  مه  شتآ  هب  نتخاس  مه 

بآ ما  هتشگ  هک  سب  بات  زا  متفر  هک  سب  زا 

دیآرب نهریپ  زا  مهآ  هآ  دایرف 

نت نیا  نفد  ماگنه  نم  مغ  زا  دراد  اج 

دیآرب نفک  زا  کشا  دشوجب  دحل  رد  نوخ 

هلان روش و 
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دیآرب نزحلا  تیب  نورد  زک 

----------

ردپ يا  مررش  دز  ناج  هب  رهز 

( تبیصم ) ردپ يا  مررش  دز  ناج  هب  رهز 

ردپ يا  مرس  هب  ات  اپ  تخوس ز 

تفر تسد  زا  وت  مولظم  داوج 

ردپ يا  مرثا  رگید  هدنامن 

اپ تسد و  مدز  هنابیرغ  هک  نم 

ردپ يا  مرب  هب  يریگ  وت  رگم 

متخوس مدش  بآ  مدش  عمش 

ردپ يا  مرگج  دش  نوخ  ۀتخل 

سفق دش  ارم  هتسبرد  ةرجح 

ردپ يا  مرپ  لاب و  همه  تخیر 

رس يالاب  هب  دوب  یم  هک  شاک 

ردپ يا  مرسپ  رخآ  مد  نیا 

بابش لصف  هب  تشک  ارم  رای 

ردپ يا  مرتشین  رگج  هب  دز 

نیسح مدج  دای  هب  ما و  هنشت 

ردپ يا  مرصب  زا  ناشف  کشا 

هتخوسلد مثیم »  » سفن اب 
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ردپ يا  مررش  اه  لد  هب  تخیر 

----------

مناج زا  مسج و  زا  دنز  رس  لتاق  رهز  رارش 

( تبیصم ) مناج زا  مسج و  زا  دنز  رس  لتاق  رهز  رارش 

منایرگ مشچ  زا  ریغ  هب  دیرگ  یمن  نم  رب  یسک 

مدروخ لد  نوخ  یناوج  ات  یلفط  نارود  زا  نم 

مناهنپ درد  نارازه  دشوج  یم  هلان  ره  زا  هک 

میرگ یم  عمش ، لثم  هتسب  رذد  ةرجح  نایم 

منایرگ مشچ  رت  دوش  یکشا  ةرطق  اب  رگم 

وخ متفرگ  تبرغ  یئاهنت و  اب  رمع  مامت 

منامهم تسارهز  مردام  تداهش  تقو  یلو 

فک رب  فک  دایص  دنز ، اپ  تسد و  دیص ، هدید  هک 

منازوسم رگید  ماوت  دیص  نم  دایص  الَا 

وش نوریب  هنیس  گنت  نادنز  زا  هآ ، يا  الَا 

مناتسب دایص  زا  شیوخ  داد  هلان  اب  نم  هک 

میوگ اضر  ای  هگ  مبل  رب  دّمحم  مان  یهگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5473 

http://www.ghaemiyeh.com


مناسارخ يوس  دوب  هگ  هنیدم  هب  ور  یهک 

لتقم ما  هناخ  لتاق ، هدیدرگ  یگدنز  کیرش 

منادنز هتسب  رد  ةرجح  مشچ و  کشا  مسینا 

نومأم رتخد  يا  نکم  يداش  رگد  یتشک  ارم 

مناملسم ربمغیپ ، دنزرف  متسین  متفرگ 

( مثیم  ) ار وت  مداد  لد  زوس  ندورس  دوخ  زوسز 

مناّبحم کشا  اب  دنویپ  وت  مظن  هدروخ  هک 

----------

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما 

تدالو

يداه ترضح  مالس  تقلخ  قلاخ و  الا ز 

( تدالو ) يداه ترضح  مالس  تقلخ  قلاخ و  الا ز 

يداه ترضح  مادم  ضیف  وت  يالو  الا 

يداه ترضح  مالکلاریخ  وت  مالک  الا 

يداه ترضح  مامز  ار  نید  وت  تسد  هب  الا 

يداه ترضح  ماما  یهلا  کلم  هب  ییوت 

يداه ترضح  مانالاریخ  ترضح  یصو 

هرامش دح و  دوب ز  نوریب  وت  لضف  باسح 

هرابود يوربآ  داد  ناهج  هب  تتدالو 

هراتس هام و  تاپ  هب  دناشف  خرچ  هک  دزس 
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هرامه باتفآ  هدجس  ترد  كاخ  هب  دنک 

هرازه هظحل  هظحل  دنریگ  وت  دای  هب  رگا 

يداه ترضح  مامت  ددرگن  وت  لئاضف 

يداوج زیزع  نسح ،  باب  يدهم و  دج  وت 

يدابع لک  ماما  قیالخ  لک  یلو 

يداهج جح و  تاکز و  سمخ و  هزور و  زامن و 

يدارم باب  داؤفلا و  رون  تقلخ و  هانپ 

يدالب نکر  سنا و  نج و  کلم و  يداه  وت 

يداه ترضح  ماظن  ار  کلف  تسوت  نمی  هب 

یبان رهوگ  ود  می  رون  می  هن  رد  وت 

راهچ ظفاح  یمراچ و  یلع 
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یباتک

یبالگ وت  لگ و  همه  تناردپ  نید  غاب  هب 

یبآ هب  تایح  وت  بآ و  دوب  قلخ  تایح 

یباب وت  ملع  رهش  هب  یهام  وت  رون  کلم  هب 

يداه ترضح  مالسلا  هیلع  شیوخ  دج  وچ 

وت هعساو  ياطع  ار  ناهج  کلم  هتفرگ 

وت هعقاو  يا ز  هحفص  دوب  رشح  باتک 

وت هعماس  هظحل  هظحل  ادخ  يادص  زا  رپ 

وت هعفاد  میحج  وت  هبذاج  تشهب 

وت هعماج  همئا  لک  همانسانش 

يداه ترضح  مالک  ره  رد  هزجعم  تسار  وت 

تلاله ریسا  هدراچ  بش  هام  رازه 

تلامج يا ز  هرذ  هدنشخرد  رهم  رازه 

تلامک نابدرن  دنلامک  شرع  رازه 

تلاثم تفاین  نامسآ  نوزف  لاس  رازه 

تلالج ردق و  ریسا  لکوتم  اهرازه 

يداه ترضح  ماقم  لامک و  لالج و  یهز 

دزان وت  هب  رگداد  دنوادخ  هک  یتسیک  وت 

دزان وت  هب  ربمایپ  اب  یلع  نیسح ، نسح ،

دزان وت  هب  ردپ  مه  دج و  مه  هک  وت  رب  مالس 
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دزان وت  هب  رشب  یجنم  نید  حلصم  گرزب 

دزان وت  هب  رسپ  نینزان  نآ  يرگسع  ماما 

يداه ترضح  ماما  ملاع  ود  قلخ  هب  ییوت 

تیارس نحص و  هب  رو  هلمح  ودع  تشگ  هچ  رگا 

تیالط ياه  تشخ  تشگ  نیمز  شقن  هچ  رگا 

تیادف هب  ام  ناج  ام و  لد  تسوت  رازم 

تیاپ هب  هدیصق  رُد  مثیم "  " هتخیر هرامه 
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تیانث حدم و  ياه  هویم  زا  يو  حدم  تسا  رپ 

يداه ترضح  ماک  هب  شیالو  دهش  زیرب 

----------

دمآ ترگید  هام  هدنبات  بجر  هام  الا 

( تدالو ) دمآ ترگید  هام  هدنبات  بجر  هام  الا 

دمآ ترگنشور  دبا  ات  زورفلد  غارچ 

دمآ ترورپ  نودرگ  دیشروخ  رحس  شوغآ  رد 

دمآ ترتخا  شراثن ، نک  ار  کلف  رهم و  هم و 

يراداضف رد  بشما  هک  نیا  تسا  بیغ  نسح  غورف 

يراد اضر  نب  داوج  نب  یلع  نماد  رد  وت 

****

شرازلگ تسا  دنوادخ  شوغآ  هک  لگ  نیا  یهز 

شراسخر الاب و  دق و  رب  مئاد  هللا  مالس 

شرازاب هب  يرصم  فسوی  دص  فک ، هب  ناج  فالک 

شرادید هب  نشور  تلد  مشچ و  اضر  نبا  داوج 

نیب ار  یلو  هد  شلاثم  یب  لامج  تآرم  هب 

نیب ار  یلع  مه  دّمحم  مه  بشما  هنییآ  نیا  رد 

****

اه تیاکح  دراد  ایربک  لامج  زا  شلامج 

اه تیاور  دراد  ایبنا  لامک  زا  شلامک 
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اه تیآ  لک  شرینم  يور  فحصم  رد  نایع 

اه تیاده  شیالوت  طخ  رد  هتشگ  تیاده 

وا نینزان  لامج  دراد  نسح  زا  تیاکح 

وا نیبج  زا  دشخرد  یم  يدهم  رون  انامه 

****

يدادادخ نسح  نیا  زا  هللا  یلاعت  هللا  یلاعت 

يداش ناهج  کی  شیور  دای  اب  دهد  لدرهرب  هک 

يدازآ طخ  شرون  طخ  رد  هتفای  تقیقح 

يداه رب  روهشم  هدش  يداه  هدراچ  نایم 

شیالوت دهم  نامز  شیالجت  قرغ  ناهج 

شیامیس وحم  دّمحم  شیارآ ، لد  مان  یلع 

****

رب نیرادلا  یف  هللا  مالس 
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وا لالج  ردق و 

وا لامج  هام  درب  یم  دّمحم  لآ  زا  لد 

وا لاثم  یب  لامج  رد  ادیپ  بیغ  لالج 

وا لامک  يایرد  يّرد ز  هعماج  ياعد 

لماک دنک  ار  تیاده  رون  نآ  ياه  ترابع 

لماک دنک  ار  تیالو  نامیا ، تفرعم ، تبحم ،

وا »ي  اَر نم  َّرس   » درگرب فص  هتسب  کئالم 

وا يارس  نحص و  رب  هبعک  درآ  رود  زا  فاوط 

وا ياه  هتسدلگ  زا  رون  اه  نامسآ  دنتفرگ 

وا يالط  ِناویا  رد  یسوم  اصع  اب  هداتس 

شرابرد ار ز  یسوم  یحو ، دیآ  هک  دْوبن  بجع 

شرامیب مشچ  زا  حیسم  بلق  افش  دریگ  ای  و 

****

تمان زا  هدنز  تیاده  مان  يا  هللا  مالس 

تماب بل  غرم  کلم : ناویا و  راّوز  کلف :

تماع تمحر  ضیف و  يایرد  زا  باریس  همه 

تمار سفق  رد  یشحو  ناویح  نامسآ ، رد  کلم 

ام نیسح  يوک  هرماس  رد  وت  سدق  میرح 

ام نیمظاک  هنیدم ، دهشم ، الب ، برک و  فجن ،

****
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وت ریقح  دمآ  نایسابع  تلود  اهنت  هن 

وت ریز  هب  رس  رسکی  دنتشگ  ناشکرس  انامه 

وت ریسا  نمشد  يدوب و  نمشد  نادنز  رد  وت 

وت رینم  راسخر  دیبات  یم  ربا  زا  رهم  وچ 

وت هایسور  مصخ  وت  ربق  رب  تخات  رگ  مغ  هچ 

وت هاگراب  مه  وت ، ربق  مه  ام  ياه  لد  دَوب 

****

يداه ترضح  ای  ترد  ماّدخ  كاخ  نم  ما  یک 

ترضح ای  ترس  رود  ملد  ددرگ  یم  هک 
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يداه

يداه ترضح  ای  ترضحم  رد  يا  هداتفا  اپ  ز 

يداه ترضح  ای  تردام  ناج  هب  نک  ملوبق 

متسه اجک  ای  مدوب  هچ  ای  مدوب  هک  مناد  یمن 

متسه امش  ناتسلگ  رد  يراخ  هک  مناد  نیمه 

****

نم رب  وربآ  یهایس  نیع  رد  دیداد  امش 

نماد زا  تمحر  بآ  هب  ار  ممرج  دیتسش  امش 

نت رب  دوخ  رهم  زا  ما  هزات  ناج  دیداد  امش 

نشلگ بناج  ار  ام  دیدروآ  نخلگ  زا  امش 

ار ملاع  قلخ  تیانع  رهب  زا  دیدناوخ  امش 

ار مثیم »  » هناخ نیا  ِرد  زا  دیزاس  رود  ادابم 

----------

هدمآ یلاعت  یح  بناج  زا  ریشب  بشما 

( تدالو ) هدمآ یلاعت  یح  بناج  زا  ریشب  بشما 

هدمآ اهاط  بلص  زا  رگد  ینیسای  هک  دیوگ 

هدمآ اهیبا  ما  نماد  زا  يرثوک  ای 

هدمآ ارهز  دالوا  عمجم  رد  یلع  مراچ 

هدمآ ایند  هب  يداه  يدهلا  حابصم  لسن  زا 

مجع رد  مه  برع  رد  مه  هتفات  تیاده  رون 
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****

اضرلا نبا  ادهلارون ، فرشلاردب ، یقتلا ، فهک 

یضترم یلع  تبیه  نیملاعلل  همحر  خر 

اپ هب  ات  رس  زا  دیحوت  رس  هب  ات  اپ  زا  نآرق 

ارماس کی  وا  رب  لد  ره  مرح  کی  وا  رب  هدید  ره 

ایبنالا متخ  لجن  مه  ایربک  تاذ  هجو  مه 

مدق ملاع  رد  تشاذگب  مدق  نسح  ۀنییآ 

****

وا يامیس  لگ  هدنکفا  رون » ُهللا   » ۀیآ زا 

وا ياج  دّمحم  بلق  یلع ، شیارآ  لد  مان 

وا ياپ  ياج  تسادیپ  ایربک  شرع  مشچ  رد 

وا يارماس  فوط  رد  یلو  درآ  اجب  جح  لد ،
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وا يایرد  زا  هرطق  کی  اطع ، لذب و  مرک ، دوج و 

مک تسوا  لذب  شیپ  رد  دوش  لئاس  رگا  ملاع 

****

شنماد رب  مرک  مشچ  هگرد و  رب  اطع  مشچ 

شنهاریپ ۀخفن  زا  دنوش  انیب  اه  بوقعی 

شنت رد  دّمحم  حور  شلد  رد  یهلا  رون 

شنملاوذ تاذ  حادم  تبقنم  باتک  نآرق ،

شنکفا روش  قطنم  زا  هعماج  ياعد  نیریش 

ملع هتشگ  هعماج  نیا  رگد  تارایز  نیب 

****

هرماس يارس  نحص و  دوب  نم  تشهب  غاب 

هرماس ياوه  رد  رپ  دنز  مئاد  ملد  غرم 

هرماس ياج  ياج  رب  یبش  مراذگب  هرهچ  ات 

هرماس يافص  دشاب  ما  هورم  افص و  یعس و 

ارماس يادگ  يرمع  مدشیم  برای  شاک  يا 

مرح نآ  رانک  منیب  ار  شیوخ  مئاد  دنچره 

وت يارآ  ناهج  يور  لد  رهش  باتفآ  يا 

وت يابیز  تعلط  زا  لجخ  ییابیز  هتشگ  يا 

وت يامیس  رد  دندید  لد  لها  ار  ادخ  يور 

وت يارماس  بادرس  زا  دبات  یم  ادخ  رون 
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وت يازرهوگ  لعل  زا  هتخیر  تمارک  رُد 

مخ هدیدرگ  کلف  تشپ  تتنم  ِراب  ریز  رد 

****

اضرلا نبا  داوجلا  نب  ای  يرواد  یح  هجو  وت 

اضرلا نبا  داوجلا  نب  ای  يردیح  وت  يدمحا  وت 

اضرلا نبا  داوجلا  نبای  يرس  ار  نامیا  مسج  وت 

اضرلا نبا  داوجلا  نب  ای  يرپ  لاب و  ار  حور  وت 

اضرلا نبا  داوجلا  نبای  يرترب  میوگ  هچره  زا 

ملق دزرل  یم  تسد  رد  وت  فصو  مراگن  یم  نوچ 

****

ییوت رورس  رس و  اما  مرس  اپ و  یب  دبع  نم 

ییوت رگنل  ییوت  یتشک  ییوت  ایرد  ییوت  لحاس 

دبا ات  ار  ناگتشگ  مگ 
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ییوت ربهر  ییوت  يداه 

ییوت روحم  ییوت  نودرگ  ار  لضف  لامک و  ملع و 

ییوت رغاس  ییوت  یقاس  ار  رون  ناگنشت  بل 

مرک ام  رب  ینک  یماج  اطع  فطل و  زا  هک  دشاب 

****

ینک یم  تیاده  ار  ام  دوخ  رون  اب  يداه و  وت 

ینک یم  تیالو  تسم  ار  شیوخ  ناتسود  وت 

ینک یم  تیامح  ام  زا  مه  رشح ، رادوریگ  رد 

دنکیم تیانع  ییاقآ  هک  سب  مه  دوخ  مصخ  رب 

ینک یم  تیاهن  یب  فطل  هک  هن ! تیانع  امرب 

معنلاریخ وت  فطل  يا  مالکلاریخ  وت  فصو  يا 

****

رترب ملاع  قلخ  رب  ار  وت  قح  تاذ  هداد  يا 

! يرکسع ماما  باب  رظتنم ! ماما  دج 

يرتسگ تلادع  رون  تا  يدهم  غیت  دشوج ز 

يرگنشور همه  وت  زا  یگریت  رسارس  ام  زا 

يرورپ رهوگ  هتسویپ  وت  حدم  اب  دنک  مثیم » »

مد هب  مد  وا  ۀماخ  زا  وت  حدم  دشوج  هک  دشاب 

هدمآ رورس  لصف  ابحرم  الو  لها 

( تدالو  ) هدمآ رورس  لصف  ابحرم  الو  لها 
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هدمآ روط  زکرم  لد  يانیس  هنیس 

هدمآ روهط  ماج  اب  دیحوت  یقاس 

هدمآ رون  تیآ  بیغ  جرب  زا  رگ  هولج 

هدمآ روهظ  هب  قح  لطاب و  هدش  وحم 

ماع صاخ و  لد  مشچ و  وا  هب  نشور  هتشگ  هک 

نیبب ار  رگد  ضیف  یحو  ناتسب  هب  ایب 

نیبب ار  رمق  کشر  یحضلا  سمش  تسد  هب 

نیبب ار  رشب  نج و  رگن ، ار  کلم  يور 

نیبب ار  رسپ  نیهب  داوج  نوچ  يردپ  اب 

نیبب ار  ربمایپ  یلو  شناوخب  یلع 

مادتسم شتیاده  نیا  تسا  يداه  ماما 

نیا ماما  ادخ  یلو  مُهد 
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قارو هن 

قاط تفه  ناهج  تشه  دنبیاپ  وا  ملع  هب 

قایتشا دََرب  ودب  سح  جنپ  تهج و  شش 

قارف شرهم  نودب  ما  راچ  نیا  رد  دتف 

قافتا وا  رهم  هب  دنک  ملاع  ود  رگا 

مالسلاراد میحج ، دوش  اتکی  تاذ  هب 

هعساو تیانع  دوب  وا  ّتبحم 

هعفاد هبذاج و  مادم  شیهن  رما و  هب 

هعماس هرصاب و  يوق  دش  وا  ضیف  ز 

هعبرا رصانع  شفک  زا  یتیانع 

هعماج ترایز  شمد  زا  یتیاکح 

مالک ره  زا  دشخرد  باتفآ  رازه  نآ  زک 

نیبب رواد  لامج  الولا  تیب  هب  ایب 

نیبب ربمیپ  يور  رگن  رواد  لامج 

نیبب ردیح  لالج  اسنلاریخ  لامک 

نیبب رگید  ياضر  اضّرلا  نبا  رانک 

نیبب رورپ  تشهب  یلگ  اب  ار  داوج 

مارتحا وربآ و  تفرگ  لگ  نیا  زا  تشهب 

وا مان  دوب  یلع  هینک و  نسحلاوبا 

وا ماب  رتوبک  درب  یم  لد  روح  ز 
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وا ماد  هتفیش  اوه  ناگدنرپ 

وا مار  ناشف  کشا  نیمز  ناگدنرد 

وا ماج  زا  يا  هعرج  تایح  بآ  همشچ 

ماج دیناتس  وا  زا  ناگنشت  الا  الا 

تسوا يوس  نم  هاگن  وا  يوک  نم  هانپ 

تسوا يور  نم  هلبق  هرماس  نم  هبعک 

تسوا يوم  هلسلس  نم  دیحوت  هتشر 

تسوا يوجلد  تماق  هیاس  رد  تشهب 

تسوا يوهایه  زا  رپ  همه  یتسه  ناهج 

ماحدزا شمرح  رد  دنک  تقلخ  ملاع 

تسا هرماس  نطو  ارم  منکاس  اجک  ره  هب 

تسا هرماس  نخس  ره  هب  بش  زور و  مملکت 

تسا هرماس  نهد  لُقن  هرماس  نخس  لقن 

ارم

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5489 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هرماس  نم  تشهب  راک ؟ هچ  نجح  هب 

تسا هرماس  نمز  ّیح  رهظم  نآ  كاخ  هک 

مالس شهاگماش  هب  دورد  شهاگحبص  هب 

هاگن مشچ  هتخود  نامسآ  نیمز  نیا  رب 

هانپ نودرگ  کلم ز  دروآ  نیمز  نیا  رب 

هلا ضرع  هب  رون  دزو  یم  نیمز  نیا  زا 

هار دوبعم  يوس  هب  لد  تفای  نیمز  نیا  زا 

هام ود  باتفآ و  ود  دنا  هتفخ  نیمز  نیا  رد 

ماما ود  اب  همیکح  تشرس  وکین  سجرن 

نادناخ نیا  يادن  دسر  ملاع  شوگب 

نادناخ نیا  يادف  دوش  مدآ  هدود 

نادناخ نیا  يادگ  دنک  ناهاش  هب  زان 

نادناخ نیا  يارب  دوب  یتسه  تقلخ 

نادناخ نیا  يانث  دنک  مثیم »  » نابز

ماش حبص و  رد  هشیمه  بش  زور و  رد  هرامه 

----------

مجنا نامسآ  دراب ز  ناراب  ياج  هب 

( تدالو ) مجنا نامسآ  دراب ز  ناراب  ياج  هب 

مهد ماما  همطاف  رسپ  مدقم  هب 

ُمق دمآ  دیع  زور  نم  هم  يا  هتفخ  هچ 
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مُگ یتسه  کلم  هدیدرگ  يداش  رحب  هب 

نشور ناهج  اضّرلا  نبا  تیالو  زا  دش 

نشور نامزلا  بحاص  لد  هعیش  بولق 

هداز رسپ  همطاف  رب  همطاف  سورع 

هداز رمق ، نیهب  تیالو  سمش  يارب 

هداز رگد  يربمغیپ  هنمآ  هک  ای  و 

هداز رگداد ، ریش  دسا  تنب  هک  ای  و 

تسا یلزا  قلاخ  نسح  هنیآ  هک  قحب 

تسا یّلع  نبا  دّمحم  شلامج  هب  نز  هسوب  هک 

ینیب ایربک  هک  ات  ایر  ربک و  زا  رب 

ینیب ادخ  ات  يوس  کی  هب  راذگ  يدوخ 

ینیب یفطصم  يور  هنیآ  هوکش 

یضترم يارآ  لد  لامج  هم 
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ینیب

دش ادیوه  هلثِمَک  سَیل  لامج 

دش ادیپ  همئالا  داوج  دیما  هم 

دمآ نیرق  یب  هام  الو  نامسآ  رد 

دمآ نیرفآ  تروص  يرشب  تروص  هب 

دمآ نیرفآ  هام  رب ن  باتفآ  زک 

دمآ نید  ياوشیپ  نیمهد  قح  ّیلو 

دالیم نیا  رد  ادخ  يوس  یحو ز  نیما 

داوج ماما  رب  هدروآ  کیربت  مایپ 

زاب نک  دوخ  ناج  شوگ  نتشیوخ و  زا  رب 

زاجعا یکی  تمیوگ  ادخ  ّیلو  نآ  زک 

زاورپ دنک  نت  سبح  زا  تحور  غرم  هک 

زاجم يوک  یسر ز  تقیقح  نامسآ  هب 

رتهب ار ، ماما  یسانشب  نآ  حرش  ز 

رتهب ار ، مانالاریخ  ترضح  یصو 

برع لسن  زا  ینز  لّکوتم  اب  تفگب 

� بنیز یلع ، رتخد  منم  ریما  ای  هک 

بسن هب  مردام  تسارهز  ردارب و  نسح 

بکوک نامه  منم  تیالو  نامسآ  ز 

دنداتفا تریح  هب  وا  نخس  زا  قیالخ 
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دنداد ربخ  مهد  ماما  هب  ار  هّصق  هک 

دومرف شتحیصن  لوا  دمآ و  ماما 

دوس نز  نآ  يارب  تحیصن  تشادن  یلو 

دورد مالس و  شنت  ناجب و  هک  قح  ّیلو 

: دومرف نینچ  ودب  ار  بل  هچنغ  دوشگ 

مارک تیبلها  كاپ  ندب  تشوگ  هک 

مارح هدنرد  ره  رهب  ادخ  مجح  هب  دوب 

راتفگ رد  تسا  يوعد  ترگا  یتسارب 

راذگب مدق  اهریش  سفق  بناجب 

رانک هب  ناشناشن  نانآب  يوگب  نخس 

رارقا قح  هدرک  تیگرزب  هب  يا  تفگب 

ونشب نم  تا ز  هتفگ  دوب  قدص  هب  رگا 

ور لّوا  وت  اهریش  سفق  بناجب 

دش لکوتم  نخس  نیا  زا 
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داشلد یسب 

داب شیادف  ناهج  ناج  هک  ماما  یلو 

داهنب مدق  اهریش  سفق  بناجب 

داتفا شترضح  يور  رب  ناریش  مشچ  وچ 

دنداتفا هبال  زجع و  زا  شمدقم  كاخب 

دنداهنب شاپ  هب  تروص  هتخیر  کشرس 

دندید ار  ماما  يور  وچ  شیوخ  رانک 

دندیچ وا  نسح  رازلگ  لاصو ز  لگ 

دندیراب هدید  ناراب ز  وچ  قوش  کشرس 

دندیدرگ هرامه  ارهز  فسوی  درگب 

تفگ یم  نخس  شترضح  اب  نانآ  زا  یکی 

تفگ یم  نت  فعض  لاوحا  يریپ و  جنر  ز 

مریش نم  هچ  رگا  یهلا  یلو  يا  هک 

مریپ هداتفوا و  نس  ترثک  یلو ز 

مریگ نیمز  سفق  نیا  رد  يریپ  جنر  ز 

مریس ناج  مرب ز  یم  رس  هب  هنسرگ  سب  ز 

رورس يا  هاوخب  رتناوج  ياهریش  ز 

رظن دننک  نمب  همعط  ندروخ  تقو  هک 

ناویح نیا  هنسرگ  ات  دوب  تفگ : ماما 

ناوج ياهریش  دنیاین  همعط  يوس  هب 
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نادنخ بل  سفق  زا  نورب  داهن  مدق 

نایرگ شترضح  ياه  مدق  هب  نز  داتف 

ملعفنم نیگمرش و  ادخ  ّیلو  يا  هک 

ملجخ نارگید  شیپ  امنم  مبنیز  هن 

ریقح تشگ  تخس  هک  لّکوتم  ما  هدینش 

ریت يو  هنیس  هب  دمآ  دسح  زا  یئوگ  وت 

ریسا دننک  ار  هراچیب  نز  نآ  تفگب 

ریوزت نیا  مرج  هب  ناریش  بناج  دنرب 

دندرک یم  هراظن  شلاح  هب  هداتس  همه 

دندرک یم  هراپ  هراپ  ار  وا  نت  اهریش  هک 

مالسا ربمغیپ  لآ  تشوگ  هک  رگا 

مارح هدنرد  رب  تسه  قح  تجح  لوق  هب 

هفوک ياهگرگ  ور  هچ  البرک ز  هب 
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ماش و 

مانالاریخ مشچ  رون  دوب  هک  ار  نیسح 

دندرک ادف  شا  هنشت  بل  هعمج  رهظ  هب 

دندرک ادج  نت  ار ز  وا  سّدقم  رس 

روشاع هعقو  دای  ملد  هب  دز  هرارش 

رون تیآ  هلمج  شاپارس  دوب  هک  ینت 

روتسم دش  گنس  ریشمش و  هزین و  جوم  هب 

روتس ّمُس  نآ ز  ياضعا  همه  دش  هتسکش 

بش هس  زور و  هس  نیمز  يور  هب  دنام  هنهرب 

� بنیز لد  رب  تشذگب  هچ  هکنآ  منادن 

درک ور  هگلتق  هب  ارهز  رتخد  هک  یمد 

درک وا  هراپ  هراپ  ندب  رب  هاگن 

درک وسیگ  هّصغ  ناشیرپ ز  هلان  دیشک 

درک وس  ره  هب  هگن  مشچ و  تخیر ز  کشرس 

تسین نمشد  ریغ  هب  شدرگ  هب  دید  دید ، هچ 

تسیرگ دنلب  وا  رب  نمشد  هک  تسیرگ  نانچ 

مردپ ردام و  وت  يادفب  يا  تفگ  هب 

مرگن نیمز  رب  كاچ  دص  وت  مسج  هنوگچ 

مرپسهر ماش  يوس  نیبب  زیخ  ياج  ز 

مرفس مه  وت  لتاق  هدش  يا و  هتفخ  وت 
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نک لمحم  راوس  ار  ام  همطاف  زیزع 

نک لتاق  ياه  هدنخ  نم و  کشا  هب  هگن 

………

ار ادخ  يالجت  دینیبب  دیزیخ و 

( تدالو ) ار ادخ  يالجت  دینیبب  دیزیخ و 

ار اده  راونا  لعشم  الو  تیب  رد 

ار امندوبعم  ۀهجو  ادخ  دبع  نآ 

ار اضر  نبا  داوج  نبا  یلع  راسخر 

يدانم داد  ادن  هجحیذ  همین  رد 

يداه ترضح  ناهج  هب  دمآ  هک  کیربت 

****

دمحم يوب  اضف  جاوما  رد  هدیچیپ 

دنیوگ
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دمحم يوخ  زا  نخس  قیالخ 

دمحم يوجلد  تعلط  نایع  دینیب 

دمحم يور  یلع  يور  ۀنیآ  رد 

دمآ رسپ  ار  اضر  نبا  داوج  هک  قحلا 

دمآ رگد  ياضر  نبا  اضر ، نبا  رب 

****

وا مدق  شرف  همه  مشچ  هناخ و  لد 

وا مرک  زا  دوجو  فرظ  هدش  زیربل 

وا مرح  كاخ  هب  هدجس  مرح  هدروآ 

وا مرد  يادگ  تسا  ییاط  متاح  دص 

دیناشفب لگ  شمدق  رد  لد  ةراپ  زا 

دیناتسب شداوج  اضر و ز  يدیع ز 

****

تیاده دیشروخ  وت  يابیز  تعلط  يا 

تیالو رحب  هن  ةدنشخر  رهوگ  يا 

تیانع تسد  لزا  ار  یلزا  تاذ 

تیاهن تسین  ار  وت  دوج  مرک و  لضف و 

رون هر  يداه  همه  ناماما  دندوب 

روهشم هدش  يداه  هب  وت  مان  همه  نیب 

****
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وت بل  هب  یسیع  ۀسوب  نخس  ماگنه 

وت بش  زور و  هم و  لاس و  ادخ  دای  اب 

وت بلط  رد  ادخ  نابحم  ياه  لد 

وت بقل  يداه  دمآ و  یلع  وت  مان 

ییارس ود  لوسر  لآ  زا  یلع  مراچ 

ییاضر نبا  داوج  تسد  يور  نآرق 

****

هدنز وت  مرگ  سفن  زا  اعد  حور  يا 

هدنخ هدز  تباجا  وت  ياعد  کشا  رب 

هدنب وت  هب  یقلخ  يدنوادخ و  دبع  وت 

هدنرد ریش  دهن  تاپ  يور  هب  تروص 
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تهاگن ضیف  زا  يا  هدییور  لگ  تنج 

تهار هب  هتسشنب  لئاس  یکی  وچ  ناوضر 

****

میتفرگ وت  مالک  تیالو ز  رون  ام 

میتفرگ وت  مایپ  ار ز  ادخ  یحو  ام 

میتفرگ وت  ماج  دیحوت ز  رثوک  ام 

میتفرگ وت  مارم  یشم و  زا  دوخ  طخ  ام 

میراد وت  كاخ  يور  هب  ور  ازج  حبص  ات 

میراد وت  كاپ  سفن  زا  ار  هعماج  ام 

****

رهوگ ود  يایرد  يرحب و  هن  رهوگ  وت 

ربمیپ ارهز و  ردیح و  مدق  هب  اترس 

ربکا هللا  باتک  وچ  تداوج  هدیسوب 

ردیح ۀعضب  مه  ییارهز و  فسوی  مه 

يراد هرهاط  زا  بسن  مه  يرهاط و  مه 

يراد هرماس  کی  هدشلد  ره  لد  رد  مه 

****

كرابم داب  تمد  ضیف  یمد و  یسیع 

كرابم داب  تمدق  یتسه  ةدید  رد 

كرابم داب  تمرک  تقلخ  هب  هظحل  ره 
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كرابم داب  تمرح  يانب  دیدجت 

ریس تمرح  قاور  رادید  هب  وچ  مدرک 

ریخ ببس  دش  ودع  هناخ  نیا  رد  هک  مدید 

****

میزابب شیوخ  رس  وت  ياپ  هب  هک  دبیز 

میزانب وت  قاور  ربق و  وت و  نحص  رب 

میزادگب تدوسح  مصخ  دسح  ران  رد 

میزاسب هبعک  نوچ  همه  ار  لد  ۀبعک  نیا 

داش دوش  تسود  ات  نمشد و  دوش  روک  ات 

وت كاپ  مرح  هرابود  دیدرگ 
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دابآ

****

ام رگد  يالب  برک و  تا  هرماس  يا 

ام رس  رهدلادبا  ات  ترد  كاخ  رب 

ام رحس  رکذ  بش و  ياعد  وت  فصو 

ام رمث  تمایق  رازاب  هب  وت  رهم 

؟ دزان هچ  هب  دزانن  وت  يالو  هب  ملاع 

؟ دزان هچ  هب  دزانن  وت  يانث  هب  مثیم » »

----------

نیب ار  اضّرلا  نبا  اضّرلا  نبا  ۀناخ  رد  الد 

( تدالو  ) نیب ار  اضّرلا  نبا  اضّرلا  نبا  ۀناخ  رد  الد 

نیب ار  یضترم  ّیلع  غارهز و  مشچ  غارچ و 

نیب ار  اضف  نشور  اضّرلا  نبا  خر  راونا  ز 

نیب ار  ازفناج  ابرلد و  نیشنلد و  یغورف 

هدروآ يداش  راهب  ارهز  ترضح  سورع 

هدروآ يداه  ماما  بشما  نایعیش  يارب 

ینیب رگداد  نسح  هک  اشگب  مه  لد ز  مشچ  ود 

ینیب رشبلا  ریخ  ۀنییآ  رشب  ءانبا  رد 

ینیب رمق  صرق  اضّرلا  نبا  داوج  شوغآ  رد 

ینیب رمث  ار  تیالو  زبس  رس  لخن  ات  ایب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5502 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ یلجنم  لد  قح  رون  زا  ار  هعیش  هرابود 

ینیب یلو  مراچ  ناهج  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مّوس  زا  هک 

دش ادیپ  هناحبس  تاذ  بیغ  نسح  غورف 

دش ادیپ  هناحیر  ار  هناحیر  ۀلال  هناگی 

دش ادیپ  هناناج  خر  فک  رب  ناج  دیریگ  همه 

دش ادیپ  هناورپ  ناهج  کی  شیور  عمش  درگ  هب 

داب كرابم  تدنوادخ  دیشروخ  هنیس  رد  نیمز ،

داب كرابم  تدنزرف  دالیم  اضّرلا  نبا  داوج 

شیوربا هللا  مسب  دای  اب  لد  هتشگ  دّحوم 

شیور فحصُم  رد  ناوخب  ار  نآرق  لیجنا ، روبز ،

اضّرلا نبا  داوج 
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شیوب دنک  یم  لگ  ۀخاش  نوچ 

شیوم ةّرُط  ریسا  رسکی  ناربمغیپ  لد 

مناوخ شمجنا  غارچ  ای  هم  ای  رهم  مناوخ  هچ 

مناوخ شمّود  ياضّرلا  نبا  دوخ  هک  رتهب  نامه 

ناکما تروص  تروص  هب  بجاو  رهظم  تریس  هب 

نامحّرلا يوتسا  شرع  لد  لیّللا و  وم و  شمّشلا و  خر و  هب 

ناسنا مه  هتسویپ  کلم  رب  مه  دسر  شتاضویف 

نآرقلا خا  شیازفا  حور  مالک  تارابع و 

دولوم نیا  تسارهز  فسوپ  تیالو  رازاب  هب 

دولوم نیا  تسایرد  ُهن  ّرُد  تسا و  رهوگ  ود  می 

تینک نسحلاوب  تسا و  تروص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مان و  یلع 

تمحر شمد  ناراب ، شفک  ایرد ، شلد  ّرُد ، شنایب 

تعاط ینعم  شّبح  نید و  شرهم  رون و  شمالک 

تقلخ ملاع  ماما  ناّنم  قلاخ  ّیلو 

وا زا  ناما  ار  تمایق  وا  زا  نادواج  تماما 

وا زا  ناشن  ار  تقیرط  وا  زا  نابز  ار  تقیقح 

يدرگ ادخ  دبع  را  یهاوخ  نک  یگدنب  شیوک  هب 

يدرگ ادص  مه  ربمیپ  اب  ات  وا  فاصوا  ناوخب 

يدرگ ادج  وا  زا  دوخ  رمع  رد  يا  هظحل  ادابم 

يدرگ ادف  شیّالوت  َّطخ  رد  هک  ناسنا  شوکب 
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وش تیالو  خرس  بتکم  رد  انف  یهاوخ  اقب 

وش تیاده  نیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  يداه  لامج 

دراد یگتسب  شیوربآ  اب  وربآ  ار  درخ 

دراد یگتسب  شیوم  هب  یتسه  ملاع  دوجو 

دراد یگتسب  شیوج  بآ  رب  نادواج  تایح 

دراد یگتسب  شیوک  كاخ  رب  اهدرد  يافش 

رختفم یماما  نآ  رهم  هب  ام  دوجو 
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ددرگ

ددرگ رت  مار  شدرگ  هب  وهآ  زا  یشحو  ریش  هک 

دراد رهگ  لد  رد  يرکسع  نوچمه  هک  يرحب  یهز 

دراد رت  بوخ  ییور  دیشروخ  زا  هک  یهام  یهز 

دراد رشع  یناث  تّجح  غورف  یناشیپ  هب 

دراد رظتنم  ماما  انالوم  شیوخ  بلص  هب 

وا مارگ  ءابآ  هب  ءانبا و  هب  ام  مالس 

وا ماما  ترتع  يداه  نآ  دش  هک  سک  نآ  اشوخ 

دراد اجر  کشا  شتبرت  رانک  وکنآ  اشوخ 

دراد اجتلا  لاح  هنیس ، زوس  هلان ، رارش 

ددرگ اود  ناج  سنا و  درد  شهاگن  زگ  یماما 

ددرگ اور  تجاح  وا  زا  مه  مثیم »  » هک دوبن  بجع 

دراد اعد  رکذ  بل  هب  تاجانم و  لاح  لدب 

دراد ارماس  قوش  هتسویپ  ملد  ادنوادخ 

----------

حدم

ماشو حبص  هب  قیالخو  لالجلاوذ  تاذزا 

( حدم  ) ماشو حبص  هب  قیالخو  لالجلاوذ  تاذزا 

مالس ار  وت  تیاده  غارچ  دبا  ات  يا 

! ماما مهد  ارهز ! مود  ياضرلا  نبا 
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مامت رهظم  يرهظم و  مامت  ار  قح 

یلو ود  كاپ  ردپ  یلو ، ُهن  دنزرف 

یلع نیمراچ  لزا  لامج  هدراچ  رد 

****

تا هنازخ  رد  ادخ  دودح  یب  جنگ  يا 

تا هناتسآ  رد  سکع  تشهب ، غاب 

تا هناش  هب  تما  یمامت  مغ  راب 

تا هناخ  قلخ ، لد  ارماس و  وت  نحص 

وت يوک  تسا  دوجس  لها  مارحلا  تیب 

وت يور  تسا  دوجو  مامت  رگنشور 

****

وت يارماس  زا  دمد  یم  حیسم  حور 

وت يارس  نحص و  هب  هداد  مالس  هبعک 

وت ياصع  اب  هدز  لین  دور  هب  یسوم 

وت يازف  ناج  سفن  رد  تسادخ  یحو 

، اوقت تقیقح  یُقت ، فهک 
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یقت لگ 

یقنلا يداه  ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

****

اجبان تسه  امش  فصو  ام و  فیرعت 

!؟ اجک امش  ماقم  اجک و  ام  فیصوت 

اجر همه  ام  زا  تیانع و  همه  وت  زا 

اجتلا دنرآ  وت  هب  ناگدنرد  یتح 

میا هدینش  تلالجوردق  فصو  هب  هچنآ 

میا هدید  هباذک  بنیز  ناتساد  رد 

****

لاح مامت  رد  دوب  وت  اب  وت ، رد  وت ، زا  قح 

لالجلاوذ دنوادخ  رون  ِرون  دیرون 

لاصتا تفای  نات  تبحم  رد  هک  سکره 

لالح دوب  شتشهب  مارح و  وا  رب  خزود 

تسادن نیا  رشح  ات  هعماج  ام ز  شوگ  رد 

تسادج ادخ  زا  امش  دوش ز  ادج  وک  نآ 

درک باسح  یب  متس  تترضح  هب  نمشد 

درک باتش  ربمیپ  لآ  هب  دوخ  ملظ  رد 

درک بارخ  ار  امش  ياهربق  زور ، کی 

درک بارش  ماج  فراعت  ار  وت  يزور 
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ترغاس هب  ار  تلد  نوخ  تخیر  زور  کی 

تربارب رد  ار  وت  ربق  دنک  زور  کی 

****

ترذآ دوب  لد  هب  بارش  سلجم  رد 

ترهطا ياه  بل  هب  بوچ  دروخن  رگید 

ترهاوخ دید  یمن  هدیرب  رس  رگید 

ترهاوخ يوزاب  ود  هتسب  دوبن  رگید 

دوبن التبم  وت  ترتع  هصغ  هب  رگید 

دوبن الط  تشت  ۀنایم  ترس  رگید 

****

همتاخ وت  رمع  هب  داد  رهز  دنچره 

همه زا  دادیب  هصغ و  افج و  يدید 

همهاوو بعر  یب  هک  تسا  سباروت  مغ  نیا 

همطاف هب  تراسج  دومن  ایح  یب  نآ 

رتدیدش رجنخ  هزین و  وا ز  مانشد 

دیزی زا  دوب  وا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5509 

http://www.ghaemiyeh.com


رتدیزی رگمتس 

****

وت يادگ  يادگ  يادگ  متسیک ؟ نم 

وت يارس  نحص و  رئاز  مودق  كاخ 

وت يارماس  ةرکذت  دیما  مراد 

وت يارب  مزیرب  کشا  هک  هدب  يزوس 

ما هداهن  رس  امش  ناتسآ  كاخ  رب 

ما هداتف  اپ  زا  هک  ریگب  ارم  تسد 

----------

تیاده مامت  ار  قلخ  وت  تیالو  الا 

( حدم ) تیاده مامت  ار  قلخ  وت  تیالو  الا 

تیاده مایپ  وت  راتفگ  ۀلمج  هلمج  هب 

يداه همه  رد  وت  رگتیاده و  دنا  همئا 

تیاده مان  هتشگ  وت  مانز  دنلب  نآ  زا 

دّمحم هس  هداز  یتسا و  یلع  نیمراچ  وت 

تیاده مالس  تترضح  رب  يداه و  وت  ییوت 

نآرق ۀیآ  وچمه  تسا ، رون  همه  وت  مالک 

تیاده ماظن  دبا  ات  تا  هعماج  ياعد 

ار یلع  يور  دید  وت  رد  یلع  نبا  دمحم 

تیاده مامز  هرگ ، ترون  هب  تسا  هدروخ  هک 
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يداه وت  ادخ و  ةویش  همه  تسا  تیاده 

تیاده ماقم  ادخ  يوس  تساور ز  ار  وت 

وت بسن  هینک و  مان و  رب  وت و  رب  مالس 

وت با  ُّما و  يادف  مَُّما  با و  نسحلا ، ابا 

یتسا رهگ  ار  رون  رحب  فدص  هدزای  وت 

یتسا رمق  دبالا  یلا  تیاده  نامسآ  رد 

ارهز هلالس  مهن  دّمحم  یصو  مهد 

یتسا رسپ  نیرتوکن  ار  ادخ  یلو  مهن 

دنتسرف دورد  نامسآ  تفه  کئالم  ار  وت 

یتسا رگداد  لامج  ِرهم  وت  هک  تهج  شش  ز 

هسو رصنع  راهچو  سح  جنپ  هب 
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یتیگ ود  حور و 

یتسا ربهار  ماما و  دمرس  قلاخ  رما  هب 

ار مهدزاود  تجح  مهدزای  ماما 

یتسا رسپ  يدمحم  لالج  رادتقا  هب 

رتارف تساوت  ردق  دنیوگ  میوگ و  هچ  ره  ز 

یتسا رت  بوخ  زاب  دنتفگ  متفگ و  هچ  ره  ز 

ییادخ لامج  هنییآ  هک  وت  رب  مالس 

ییادُه غارچ  یگریت  رد  هک  وت  رب  مالس 

تدالو تفای  رون  زاب ، وت  تدالو  بش 

تدابع وت  تدالو  رد  دَوب  هعیش  رورس 

تیاده ماما  يا  وت  رهم  هک  تساوگ  ادخ 

تداعس تسا  تداعس  تداعس ، تسا  تداعس 

میاشگب نابز  وت  فصو  رد  هک  هرهز  هچ  ارم 

تدارا ضرع  وت  رب  تسار  ادخ  ناربمیپ 

دنوادخ يوس  هب  ار  قلخ  يا ، همه  يداه  وت 

تداهش دنهد  نایداه  همه  رشح  زور  هب 

تیارس نحص و  ناتسآ و  و  هرماس »  » هب مسق 

تداع هدمآ  لاؤس  ار  ام  تمارک و  ار  وت 

دیآ فک  هب  متداهش  ضیف  وت  هار  هب  رگا 

تدالو زور  دَوب ز  رتشوخ  هک  تساوگ  ادخ 
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میاسم حبص و  فاطم  انامه  تسوت  میرح 

میالب برک و  نیمظاک و  فجن و  رولبت 

درابب قوش  کشرس  نماد  هب  هعیش  هرامه 

دراد هعماج  ياعد  دوخ  اب  وت  نابز  زا  هک 

ترتع ۀمانسانش  دشاب  هک  تسا  یترایز 

درامشب یسک  شَدَناوتن  هک  تسا  یلئاضف 

دناوخب هعیش  هرامه  دیاب  هک  تسا  یترایز 

طقف
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دراگنب لد  حول  هب  دناوخب ، هکنآ  هن 

دنسیونب اه  باتک  دیاب  هعماج  حرش  هب 

دراپسب دوخ  ناج  شوگ  رب  دناوخب و  رشب 

دیابن یحو ، ياه  هیآ  نوچ  هک  تسا  یترایز 

دراذگب وضو  یب  تسد  نآ  طخ  کی  هب  یسک 

تسا نآ  رد  تیب  لها  گنهرف  هک  تسا  یترایز 

درادن ریظن  نآ  تارابع  هک  یترایز 

تیالو مامت  دوب  نآ  رد  هک  تسا  یترایز 

تیاده غارچ  نآ  تارابع  مامت  دوب 

ییادخ لامج  ۀنییآ  هک  وت  رب  مالس 

ییاده غارچ  یگریت  رد  هک  وت  رب  مالس 

يداوج ماما  ۀنادرد  هک  وت  رب  مالس 

ییاضر ماما  لد  رون  هک  وت  رب  مالس 

یتسا رظتنم  ماما  دج  هک  وت  رب  مالس 

ییادهشلادیس دنزرف  هک  وت  رب  مالس 

یجح هک  وت  رب  مالس  هبعک ، هک  وت  رب  مالس 

ییافص يا و  هورم  اعسم و  هک  وت  رب  مالس 

تیانع فطل و  ز  ارماس »  » زا هک  وت  رب  مالس 

ییاود قلخ ، ریذپان  اود  ياهدرد  هب 

یلوسر لسن  یلع ز  مراچ  هک  وت  رب  مالس 
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ییاقب رضخ  هویحلا  نیع  هک  وت  رب  مالس 

تیاطع فطل و  هب  اپ  تسد و  یب  مثیم "  " مالس

تیارس هحیدم  یلباقان  ِنم  نوچ  هتشگ  هک 

----------

ربهر يداه و  وت  نایداه  همه  هب  يا 

( حدم ) ربهر يداه و  وت  نایداه  همه  هب  يا 

ربمیپ یصو  مهد  ّقح و  تجح 

موس دّمحم  زا  مراچ  یلع  مه 

رون رحب  ُهن  ِرُد  مه 
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رهوگود ِرحب  و 

هللا یلو  یقنلا  يداه  اضر  نبا 

رهطم لوتب  ةداز  یلع ، لجن 

اه نامز  رمع  رتشیب ز  تمک  رمع 

رکیپ هب  حیسمدص  حور  تمد  ضیف 

هراتس قرغ  هتشگ  وت  لامج  هام 

ررکم داوج  ۀسوب  رثا  زا 

کیالم بولق  ۀلبق  تا  هرماس 

رتارف مارحلادجسم ، زا  وت  نحص 

همین ود  هب  ینک  ار  هام  یبن  لثم 

ربیخ ِرد  اج  ینَک ز  یم  یلع  لثم 

بئاصم هب  ینک  یم  ربص  نسح  لثم 

رگید تضهن  ِناوت  تنیسح  لثم 

« لکوتم  » دص هک  هب  وت  مالغ  شفک 

رس نآ  فک  رب  دنهن  عضاوت  رهب 

وت زا  هعماج » ياعد   » دراد هعماج 

رخآ لوا و  عمج  وت  يادف  هب  يا 

ترتع ۀمان  سانش  ینعی  هعماج 

رواد ترضح  مالک  ینعی  هعماج 

دیشروخ ْنودرگ  رازه  ینعی  هعماج 
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رهوگ ایرد  رازه  ینعی  هعماج 

نآرق ةراصع  نامه  ینعی  هعماج 

رثوک ِرولبت  نامه  ینعی  هعماج 

تّوبن رون  مامت  ینعی  هعماج 

ردیح دمحا و  ماقم  ینعی  هعماج 

ایند هب  هعیش  تایح  ینعی  هعماج 

رشحم هب  قلخ  تاجن  ینعی  هعماج 

ادرف وت  رهم  نودب  تقلخ  تعاط 

ربارب تسا  تقلخ  ّلک  هنگ  اب 

نامیا درادن  ناترهم  یب  نمؤم ،

رذوبا بانج  مه  ناملس و  یتح 

! کیدزن همه  نم  هب  يا  مرود  وت  هچرگ ز 

رب رد  وت  رازم  ما  هتفرْگب  ییوگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5517 

http://www.ghaemiyeh.com


تمیرح میقم  هدش  مناج  ریاط 

رپ تا  هرماس  هب  دنز  یم  ملد  غرم 

دندرک هچ  وت  اب  هک  نایسابع  هب  ياو 

رگمتس هورگ  نآ  دادیب ، هر  زا 

يدیشک هچنآ  يدیشک  لکوتم  زا 

رسیم دوبن  ارو  نیا  زا  رتشیب 

تبارش مزب  يوس  درب  هنگ  هچ  اب 

رهطم حور  رتکاپ ز  تندب  يا 

فراعت شیوخ  دیلپ  سجر و  یم  زا 

رغاس همطاف ، زیزع  يا  وت  هب  درک 

نوخ نیمز  هب  نامسآ  تخیر  یم  هک  شاک 

رذآ ةرارش  نیمز  دش  یم  هک  شاک 

همئالا داوج  ةراپ  رگج  وت  يا 

رپرپ ِلگ  نوچ  هراپ  هراپ  ترگج  يو 

رهز ِرثا  زک  دوبن  هعیش  رواب 

رس دشک  هرارش  سفن  اب  ترگج  زا 

موادم مخز  دیسر  تناج  هب  هچرگ 

روانش تشگن  نوخ  هب  تکاپ  رکیپ 

تبیرغ دج  وچ  رگد  ترینم  سأر 

رکیپ تشگن ز  ادج  ناشطع  بل  اب 
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تبارش مزب  يوس  دندناشک  هچرگ 

رگید تراسج  مد  هب  مد  وت  هب  تشگ 

لکوتم رگد  تبل  رب  دزن  بوچ 

رهاوخ رتخد و  دزن  ماع  ءالم  رد 

دزیرب کشا  هرامه  ات  هدب  زوس 

ربمیپ لآ  يارب  مثیم »  » ةدید

----------

مالس ار ، وت  نیّیبن  ادخ و  زا  مئاد  يا 

( حدم ) مالس ار ، وت  نیّیبن  ادخ و  زا  مئاد  يا 

ماش حبص و  وت  میرح  هب  یملاع  يور  يو 

یلع نیمراچ  یمود و  ياضّرلا  نبا 

ماما مهد  يرظتنم و  ماما  ّدج 

زورفناهج رهم 
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یتیاده رهپس 

مالس تا  هنیک  وتب و  تا ، هنیک  تسا  يداه 

دوب شوخ  وت  میرح  نارتوبک  اب  ات 

مادم ملد  غرم  هرماس  هب  دنز  یم  رپ 

لوسرلا دجسم  فرش ، لالج و  رد  وت  نحص 

مارحلا دجسم  مرح  ۀلبق  وت  يوک 

بیجع ین  تشگنا و  هب  شرع  مامز  يراد 

مار هدنرد  ریش  وت ، تسد  ریزب  دش  رگ 

راختفا هب  نیّیبن  دننک  یم  وت  فصو 

مارتحا هب  ناماما  دنرب  یم  وت  مان 

لاوز یب  وت  لذب  دریگ و  لاوز  یتسه 

مامتان وت  حدم  ددرگ و  مامت  ملاع 

دوش اپب  يربک  تمایق  نامسآ  رد 

مایق ینک  تدابع  مزع  هب  نیمز  زا  نوچ 

تشهب رغاس  زا  یم  میتساوخن  زگره 

ماج تسا  ُرپ  ار  ام  وت  يالو  رثوک  زک 

دلخ تشه  خرچ و  هن  هب  هک  مهد  تّجح  يا 

ماصتعا وت  رهم  هتشر  هب  هدز  سک  ره 

داوج ترضح  رسپ  يرگسع  باب  يا 

مانا دّیس  همطاف و  مشچ  رون  يا 
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یتمحر میراد  هرماس  يوزرآ  ام 

ماگ ماگ  میسوبب  وت  رئاز  كاخ  ات 

نز درم و  شود  زا  مغ  درد و  راب  رادرب 

ماع ّصاخ و  هب  ار  تا  هرماس  هار  ياشگب 

نتشیوخ حورجم  هنیس  نورد  مراد 

مایتلا تسین  شأوت  لاصو  زج  هک  یمخز 

راختفا میدومن  وت ، تبحم  اب  ام 

ماجسنا میتفرگ  وت ، تیالو  زا  ام 

دنک نادناخ  امش  حدم  ریغ  هک  سک  ره 

مالک رد  لال  نخس و  رد  گنگ  هتسویپ 

رقف تسامش  ياطع  ياوس  یتورث  ره 

ماخ تسامش  يالو  نودب  يا  هتخپ  ره 

سکره
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تسدب ار  وت  رهم  هتشر  تشادن 

ماد هداهن  شهارز  هدنام  ياپ  هب  ناطیش 

بش زور و  درک  افج  وت  رب  خرچ  هک  ادرد 

ماش حبص و  درک  تلد  هب  نوخ  مصخ  هک  خوآ 

درب بارش  مزب  هب  روز  هب  ار  وت  نمشد 

مارتحا کته  ادخ  لوسر  وت و  زا  درک 

درک بارش  ماج  فراعت  وتب  اجنآ 

ماکب ار  مّنهج و  میمح  ادخ  دزیر 

هآ هآ  هآ  ادخ  ّیلو  یم و  مزب 

ماظن مهز  ار  کلف  تسسگ  یم  شاک  يا 

رهز هب  یلو  تیاعد ، يادص  دش  شوماخ 

ماوق تمد  زا  ادخ  نید  تفای  هکنآ  يا 

دنز نایعیش  رگج  رب  هلعش  وت  غاد 

ماقتنا دناتسب  دیایب و  تیدهم  ات 

تا هراپ  هراپ  رگچ  ای  تتبرغ و  زا 

؟ مادک زا  میوگ  تلد ، رامش  یب  مخز  ای 

وا سأر  هک  تبیرغ  ّدج  دای  هب  میرگ 

ماش باتفآ  یهگ  دوب و  هفوک  هام  هگ 

مه هب  ار  تشپ و  هنیس و  هزین  تخود  هگ 

ماب زارف  زا  وا  رس  رب  گنس  تخیر  هگ 
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وا كاچ  كاچ  نت  هب  وت  كاپ  حور  رب 

مالس لد  ماج و  زا  دنک  یم  هرامه  مثیم » »

----------

مالس ار ، وت  نّییبن  ادخ و  زا  مئاد  يا 

( حدم ) مالس ار ، وت  نّییبن  ادخ و  زا  مئاد  يا 

ماش حبص و  وت  میرح  هب  یملاع  يور  يو 

یلع نیمراچ  یمود و  ياضّرلا  نبا 

ماما مهد  يّرظتنم و  ماما  ّدج 

یتیاده رهپس  زورفناهج  رهم 

مالس تا  هینک  وتب و  تا ، هینک  تسا  يداه 

لوسرلادجسم فرش ، لالج و  رد  وت  نحص 

ۀلبق وت  يوک 
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مارحلادجسم مرح 

بیجع ین  تشگنا و  هب  شرع  مامز  يراد 

مار هدنرد  ریش  وت ، تسد  ریزب  دش  رگ 

راختفا هب  نّییبن  دننک  یم  وت  فصو 

مارتحا هب  ناماما  دنرب  یم  وت  مان 

لاوز یب  وت  لذب  دریگ و  لاوز  یتسه 

مامتان وت  حدم  ددرگ و  مامت  ملاع 

دوش اپب  يربک  تمایق  نامسآ  رد 

مایق ینک  تدابع  مزع  هب  نیمز  زا  نوچ 

تشهب رغاس  زا  یم  میتساوخن  زگره 

ماج تسا  ُرپ  ار  ام  وت  يالو  رثوک  زک 

داوج ترضح  رسپ  يرکسع  باب  يا 

مانا دّیس  همطاف و  مشچ  رون  يا 

یتمحر میراد  هرماس  يزورآ  ام 

ماگ ماگ  میسوبب  وت  رئاز  كاخ  ات 

راختفا میدومن  وت ، تبحم  اب  ام 

ماجسنا میتفرگ  وت ، تیالو  زا  ام 

دنک نادناخ  امش  حدم  ریغ  هک  سک  ره 

مالک رد  لال  نخس و  رد  گنگ  هتسویپ 

رقف تسامش  ياطع  ياوس  یتورث  ره 
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ماخ تسامش  يالو  نودب  يا  هتخپ  ره 

تسدب ار  وت  رهم  ۀتشر  تشادن  سک  ره 

ماد هداهن  شهار  هدنام ز  ياپ  هب  ناطیش 

بش زور و  درک  افج  وت  رب  خرچ  هک  ادرد 

ماش حبص و  درک  تلد  هب  نوخ  مصخ  هک  خوآ 

درب بارش  مزب  هب  روز  هب  ار  وت  نمشد 

مارتحا کته  ادخ  لوسر  وت و  زا  درک 

درک بارش  ماج  فراعت  وتب  اجنآ 

ماکب ار  مّنهج و  میمح  ادخ  دزیر 

هآ هآ  هآ  ادخ  ّیلو  یم و  مزب 

ماظن مهز  ار  کلف  تسسگ  یم  شاک  يا 

یلو تیاعد ، يادص  دش  شوماخ 
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رهز هب 

ماوق تمد  زا  ادخ  نید  تفای  هکنآ  يا 

دنز نایعیش  رگج  رب  هلعش  وت  غاد 

ماقتنا دناتسب  دیایب و  تیدهم  ات 

تا هراپ  هراپ  رگج  ای  تتبرغ و  زا 

؟ مادک زا  دیوگ  تلد ، رامش  یب  مخز  ای 

وا سأر  هک  تبیرغ  ّدج  دای  هب  میرگ 

ماش باتفآ  یهگ  دوب و  هفوک  هام  هگ 

مه هب  ارو  تشپ  هنیس و  هزین  تخود  هگ 

ماب زارف  زا  وا  رس  رب  گنس  تخیر  هگ 

وا كاچ  كاچ  نت  هب  وت  كاپ  يور  رب 

مالس لد  ناج و  زا  دنک  یم  هرامه  مثیم » »

----------

دودو يادخ  تّجح  مهد  يا 

( حدم  ) دودو يادخ  تّجح  مهد  يا 

دوبعم قلاخ  کلم  يداه 

وت تیانع  می  شنیرفآ 

وت تیاده  ةدنب  نایداه 

ام ُما  با و  وت  یّیادف  يا 

ام مّود  ياضّرلا  نبا  وت  يا 
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وت تیانع  می  ملاع  همه 

وت تیالو  ۀنشت  ایلوا 

تیبلا لها  دارملا  باب  وت  يا 

تیبلا لها  داوج  مشچ  رون 

مّویقلا وه  خر  باتفآ 

موصعم هدراچ  نسح  همه ي 

وت تماق  يا ز  هیاس  تفرعم 

وت تمارک  زا  هولج  کی  رون ،

دوجوملاوه تیآ  وت  يور 

دوجو ّلک  هتسب  وت  دوجو  هب 

وت نشلگ  يا ز  هلال  اه  ملح 

وت نمرخ  يا ز  هشوخ  اه  ملع 

تکاپ نت  ینابرق  حور ،

تکاخ نماد  هب  يرابغ  نت ،

وت سلجم  شرف  لیربج  لاب 

وت سگرن  راثن  سگرن  لگ 

تماج زا  یضیف  هدنراب  ربا 

تمار سفق  رد  هدنّرد  ریش 

فطل و هب  نمشد  مشچ 
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وت تمحر 

وت تّزع  ریقح  لّکوتم 

يدادجا ّلک  راونالا  رون 

يداهلا انّیلع  ای  يدّیس 

وت ترابع  زا  يرطس  هعماج 

وت ترایز  قشاع  ایبنا 

اّرماس هنیدم ، ناسارخ ، رد 

الب برک و  نیمظاک و  فجن و 

دننامهم هک  اجک  ره  نیرئاز 

دنناوخ یم  وت  مد  اب  هعماج 

وت مّود ، ياضّرلا  نبا  تسیک 

وت مراچ ، ّیلع  ناماما  رد 

مالس وت  رّهطم  رازم  هب 

مالس وت  رهاوخ  هب  سورع و  هب 

تنمسای دمد ز  دمحا  يوب 

تنسح سّدقم  قاور  زا 

ما هرماس  ياوه  رس  رب  هدز 

ما هرماس  يادگ  ياپ  كاخ 

نم هنیس ي  باتفآ  هرماس 

نم ۀنیدم  نم و  يالبرک 
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فرش رهش  رون ، رهش  هرماس 

فجن تشهب  زا  یغاب  هرماس 

هلا تشهب  نیمز  رد  هرماس 

هام ود  باتفآ و  ود  نامسآ 

يرگداد يادخ  ّیلو  وت 

يرسپ ار  هّمئالاداوج  وت 

يرت بوخ  بوخ ، فصو  ره  وت ز 

يرمق هدراچ  هرهچ  کی  هب  وت 

يا همطاف  ّیلع و  ّیلع  وت 

يا همه  تیاده  غارچ  وت 

درآ لگ  گنس  وت  ياعد  هب 

دراب یم  ربا  وت  يالو  هب 

هاوگ تسادخ  مه  ّیتفگ و  وت  مه 

هللا عاطا  دقف  مکاطا  نم 

ماما وت  يربهر  وت  یمیعز  وت 

مادم وت  رد  وت  اب  وت  زا  دوب  قح 

امش ریخ  رکذ  تسیچ  قح  رکذ 

امش ریغ  هب  قح  نازیم  تسیک 

دنام یمن  یمدآ  تمد  یب 

دنام یمن  یملاع  ادخ  هب 
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وت زا  یحو  ریاط 
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تفرگ هناد 

تفرگ هنایشآ  وت  ضایر  رد 

دورس دورس  یجن  مکاتا  نم 

دورد دورد  نادناخ  امش  هب 

امش دیتّوخا  مزب  عمش 

امش دیتّوبن  تیبلها 

كالفا رد  رهپس  رد  نیمز  رد 

كاله كاله  امش  یب  دش  هک  ره 

تسا روک  ناتغارچ  یب  لد  مشچ 

تسا رون  مکُمالک  نم  دهاش 

دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

دنگوس ایبنا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

مرح هب  هّکم و  هب  باتک و  هب 

مزمز هورم و  هب  افص و  هب 

لوسر ربق  كاخ  هب  هنیدم  هب 

لوتب هدش ز  مگ  هک  يرازم  هب 

زورما ات  ردب  نادیهش  هب 

زوس ملاظ  گرم  هب  تداهش  هب 

تسا راداد  يادخ  مالک  نیا 

تسا ران  ناتضغب  دلخ و  ناترهم 
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امش نایب  دوب  نآرق  حور 

امش ناج  يادف  مثیم »  » ناج

----------

اده جرب  رتخا  نیمهد  يا 

( حدم  ) اده جرب  رتخا  نیمهد  يا 

ادخ قلخ  هدش  تیاده  وت  زا 

یضترم یلع  مان  وت  مان 

اضّرلا نبا  وت  يابیز  ۀینک 

يرهطا ۀمطاف  لگ  هتسد 

يرهوگ ود  می  مَی ، ُهن  رهوگ 

بابح کی  تمرک  جوم  هب  رحب 

باتفآ تخر  رهم  زا  يا  هّرذ 

تشهب تکاپ  تبرت  اب  هرماس 

تشز وت  یب  نآ  ییابیز  ّتنج و 

ریغص یمرِج  وت  شیپ  نهک  خرچ 

ریقح تروضح  هب  لّکوتم  دص 

لصّتم ادخ  فطل  نوچ  وت  دوج 

لد لها  يوربآ  ترد  كاخ 

وت مارآ  لد  نمیا  يداو 

وت مار  سفق  هب  هنرد  ریش 
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يدمحا و ۀنیآ 
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يرواد

يرکسع ردپ  داوج و  لجن 

وت يور  زا  هتفای  افص  هورم 

وت يوک  زا  دوب  یناشن  هبعک 

هعماس ناج  شوگب  دوب  وت  زا 

هعماج ترایز  دوب  وت  زا 

ام میرآ  رب  شرع  زا  رس  دزس 

ام میراد  هعماج  نینچ  وت  زک 

رون تایاور  هکلب  هن  هعماج 

رون تایآ  همه  هحفص  هب  هحفص 

همکحم تیآ  ینعی  هعماج 

هّمئا فراعملا  هرئاد 

دوب تیاده  راونا  هعماج 

دوب تیالو  دیشروخ  هعماج 

ریس وکین  يوار  نینچ  تفگ 

رهگ الاو  هش  نآ  یتیاکح ز 

راگزور نیا  هنتف  زا  مدید  هک 

راوس لّکوتم  بکرم  هب  تشگ 

وا لالجا  یپ  زا  قلخ  هک  تفگ 

وا لابند  هب  دنیآ  هدایپ 
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همه نایم  هصرع  نآ  رد  دوب 

همطاف رسپ  هدایپ  ياپ 

نیبج رب  شقرع  تارطق  مه 

نیبم يادخ  رکذ  شبل  هب  مه 

عمش وچ  تریغ  شتآ  زا  هتخوس 

عمج نیب  رد  هتسکش  وا  تمرح 

متخود شخر  هام  وچ  هدید 

متخوس مغ  شتآ  ناشف ز  گشا 

نیقیلا ّقح  تیآ  يا  شمتفگ 

نیا زج  عقّوت  هچ  لّکوتم  زا 

وخ تشز  نیا  دوخ  تشز  لمع  نیز 

وا دوصقم  وت  هب  تراسج  هدوب 

همطاف رسپ  خساپ  هب  تفگ 

همهاو متس  نیا  زا  ارم  تسین 

مک هاج ، هبتر و  ماقم و  هب  نم 

مین حلاص  ۀقان  ۀچب  زا 

وه تاذ  رضحم  هب  نم  نخان 

وا دنزرف  هقان و  زا  مک  تسین 

تسین هدنیاپ  ملظ  رمع  ینعی 

زور هس  زا  رتشیب 
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تسین هدنز  وا 

زیت ریشمش  مد  زا  بش  هس  دعب 

زیر زیر  شندب  لّکوتم  دش 

راکبان دمتعم  وا  سپ  زا 

راوس تّما  ةدرُگ  رب  وچ  تشگ 

داد رهق  متس و  افج و  داد 

داد رهز  ار  همطاف  رسپ  ات 

كاپ ناج  مدق  هب  ات  رس  همه  نآ 

كاچ كاچ  شرگج  دش  تفص  هلال 

الو لها  لد  مغ  نیا  زا  تخوس 

البرک وا  مغ  رد  دش  هرماس 

دنک یم  شمغ  فصو  رگا  مثیم » »

دنک یم  شمرح  راثن  کشا 

----------

يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک ي  يا 

( حدم  ) يداه ترضح  ای  وت  يوک  لد  هبعک ي  يا 

يداه ترضح  ای  وت  يور  ناج  هلبق ي  يو 

يداه ترضح  ای  وت  يوس  همه  مشچ  يا 

يداه ترضح  ای  وت  يوگانث  قلخ  يا 

وت ییوت  تسیک  یبن  لالجا  هنییآ 
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وت ییوت  تسیک  یبن  لآ  زا  یلع  مراچ 

ییاده سمش  يوبن  جرب  رتخا  وت 

ییادخ نسح  هنیآ ي  يولع  هام 

ییاضق شیج  ردق و  کلم  هدنامرف ي 

ییاضر نبا  داوج  نبا  ّیلع  وت  يرآ 

دنراد وت  تیاده ز  رون  ناهج  نابوخ 

دنراد وت  تیالو ز  حور  لسر  حاورا 

يدوجو ّلک  دبلاک  رد  یناج و  وت 

يدوهش بیغ و  هنیآ ي  ادخ  هجو  وت 

يدوعق ّیمایق و  ریبکت و  ّتین و  وت 

يدود دنوادخ و  قلخ و  هطبار ي  وت 

دنداهن قلخ  رس  هب  ّتنم  وت  ضیف  زا 

دنداد هک  هچنآ  ام  هب  دنداد  وت  رهم  اب 

وت نهد  جرد  هب  دیحوت  رهوگ  يا 
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وت نمچ  زا  یحو  لگ  وس  ره  هب  هدییور 

وت نسح  نسح  وت و  رد  ادخ  راونا 

وت نخس  ضیف  میراد ز  هعماج  ام 

تسا یهار  وت  يالوت  يوس  لد  هعماج  نیز 

تسا یهلا  یحو  زا  يا  هولج  نآ  هلمج  ره 

قیاقح رون  کلف  هب  دزیخ  هرماس  زا 

قیاش وت  سدق  مرح  فاوط  هب  اه  لد 

قیاقد تاعاس و  بش و  زور و  وت  نوهرم 

قیالخ هلمج  تمرک  ناوخ  دوخ  يزور 

يدانم لیربج  قح و  يادن  وت  حدم 

يداه وت  يابیز  هینک  یلع  وت  مان 

مراد هرماس  رد  كاخ  زا  وربآ  نم 

مراد هرماس  رفس  زا  اه  هرطاخ  نم 

مراد هرماس  رجش  زا  روط  ةولج  نم 

مراد هرماس  رمق  صرق  ود  قشع  نم 

تسوت مرح  رد  ملد  غرم  مور  هک  اج  ره 

تسوت مرک  اطع و  فطل و  وت و  هب  ممشچ 

هدنب وت  دییأت  هب  قلخ  قح  تّجح  وت 

هدنز وت  يّالوت  هب  تّوبن  دیحوت و 

هدنرپ غرم  یکی  وت  ماب  هب  لیربج 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5538 

http://www.ghaemiyeh.com


هدنرد ناریش  وت  مار  سفق  نیب  رد 

هراظن وت  لامج  هام  رب  وچ  دندرک 

هرامه دنتشگ  وت  رود  تفص  هناورپ 

لد رد  هتفات  لزا  حبص  زا  هک  وت  رون 

لّکوتم نارازه  هب  ددرگن  شوماخ 

لطاب هنتف  زا  قح  وحم ، وشن  زگره 

لزنم هب  مصخ  جک  راب  دسرن  يرآ 

دنپ دهد  یحو  نخس  اب  ار  همه  نآرق 

دنوادخ هجو  زج  یناف  دوب  زیچ  ره 

تبابح كالفا  می و  نوچمه  وت  دوج  يا 
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تباذع مصخ  متس  زا  دیسر  هک  خوآ 

تباسح ّدحیب و  هّصغ  وت و  هب  میرگ 

تبارش مزب  يوس  دندرب  هک  سوسفا 

فا وا  یمرش  یب  هب  مصخ و  یگریخرب 

فراعت درک  تیم  ماج  نهد  هب  مکاخ 

تسا رود  هب  وت  زا  سجر  يریهطت و  هیآ  وت 

تسا رون  همشچ  تنهد  ادخ و  ياج  لد 

تسا روسج  مرش و  یب  هچ  هک  لّکوتم  زا  ياو 

تسا رورغ  تسم  متس و  تسم  یم و  تسم 

یناعم لالجا  تّزع و  فرش و  نآ  اب 

یناوخب رعش  وا  لفحم  رد  هک  تساوخ  یم 

شرورس تخیر  مهب  هک  یتیب  هس  ود  يدناوخ 

شرورغ تخت  ریز  يدنکف  كاخ  رب 

شروگ یگنت  یمدآ و  زا  نخس  یتفگ 

شروز تردق و  نادب  هزرل  نت  هب  داتفا 

تمادن راهظا  یپ  رد  یلو  دیزرل 

تماما يابوط  هب  هشیت  مد  همه  دز  یم 

تناج هب  هلعش  متس  رهز  دز  هک  دایرف 

تناردپ نوچ  يدش  مومسم  هک  سوسفا 

تناوت بات و  نورب  تفر  نت  هک ز  خوآ 
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تناهن ياهمغ  وت و  رب  مرگج  دزوس 

دراد وت  روش  رس  هب  زوس و  لد  هب  هک  مثیم » »

دراذگ هرهچ  تمرح  كاخ  هب  هک  دشاب 

----------

يوک رد  هتفای  ار  دوخ  هار  تیاده  يا 

( حدم ) يوک رد  هتفای  ار  دوخ  هار  تیاده  يا 

وت يور  غورف  زا  نشور  لقع  غارچ  يو 

وت يوس  تقیرط  ّطخ  ار  قلخ  نایداه 

وت يوخ  مه  وت  قلُخ  مه  الو  لها  ّتنج 

ار العا  ّبر  يا  یصو  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يا 
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یلو

یلع مراچ  ام  يالوم  مهد  تّما  يداه 

وت تسیک ؟ رّهطم  حور  ار  دیحوت  رکیپ 

وت تسیک ؟ ربمیپ  لآ  لفحم  عمج  عمش 

وت تسیک ؟ ربهر  يداه و  ار  رون  نایهار 

وت تسیک ؟ رهوگ  ود  يایرد  ایرد و  هن  ّرُد 

یضترم غارچ  مشچ و  هرماس  باتفآ 

اضّرلا نبا  داوج  لجن  يدهم و  كاپ  ّدج 

یلع تیوُخ  یلع  تقلُخ  یلع  تیوکین  مان 

یلع تیور  هنییآ ي  یلع  تصالخا  قدص و 

یلع تیوزاب  تسد و  وربا ، مشچ و  وکین ، هجو 

یلع تیوگانث  يا  دّمحم  تناوخ  انث  يا 

يرکسع ماما  باب  اضّرلا  نبا  نیمّوس 

يرگنشور تتعلط  تیاده  مشچ  رد  هدرک 

دناوت يوک  ِرس  كاخ  ناهج  نارایرهش 

دناوت يور  قشاع  ملاع  ود  نایور  بوخ 

دناوت يوج  هرطق ي  ینامسآ  نارتخا 

دناوت يوگانث  مه  اب  نایشرف  نایشرع و 

تسوت راسخر  طخ  لاخ و  رد  یحو  ياه  هیآ 

تسوت راب  رهوگ  لعل  زا  هعماج »  » فرح فرح 
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امش نافرع  يایرد  زا  تس  یجوم  هعماج 

امش نادنخ  ياه  بل  زا  تس  يرون  هعماج 

امش نآرق  راونا  زا  تس  يرحب  هعماج 

امش نابات  دیشروخ  زا  تس  یقرب  هعماج 

دنک یم  تیاده  ترتع  يوس  ار  ام  هعماج 

دنک یم  تیالو  بان  یم  تسم  ار  حور 

یمّود ياضّرلا  نبا  مراچ و  ِّیلع  وت 

یمجنا هام  ییاه و  نمجنا  غارچ  وت 

یمدرم مشچ  هب  یناحبس  ِّیح  لامج  وت 

یمتشه ماما  لجن  اضر  نبا  داوج  وت 

متفای تلاخ  طخ و  رد  ار  هللا  هجو  لجن 

رد دیشروخ  هدراچ 
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متفای تلامج  هام 

تفر دادیب  نایم  زا  دود  نوچ  دندنام و  اهداد 

تفر دای  زا  امش  راثآ  زج  ملاع  رد  هچ  ره 

تفر داب  رب  ناشمان  اب  نایساّبع  تکوش 

تفر دای  زا  امش  راثآ  زج  ملاع  رد  هچ  ره 

تسوت هار  تیاده  هار  یقّنلا  يداهلا  اهّیا 

تسوت هللا  هجو  ُنَحن  لوق  هدنام  یقاب  هچنآ 

دنا هدرزآ  نابز  مخز  زا  تکاپ  بلق  هچ  رگ 

دنا هدروآ  ترس  رب  اهالب  بش  زور و  هچ  رگ 

دنا هدرک  متس  الوم  يا  وت  ّقح  رد  هچ  رگ 

دنا هدرب  تبارش  مزب  رد  رابجا  اب  هچ  رگ 

هتخادنا بارطضا  رد  ار  مصخ  تبان  رعش 

هتخادنا بآ  هب  لفحم  نآ  رد  ار  نمشد  شقن 

دوب رادشه  رسب  رس  يدناوخ  هک  ار  یبان  رعش 

دوب راب  شتآ  دایرف  ربخ  یب  نآ  رس  رب 

دوب راّهق  رواد  زا  بیهن  کی  تمالک  ره 

دوب ران  ِرارش  یناج ، نآ  ناج  رب  هن ، رعش 

تسد داد  یلاح  وت  راتفگر  ار  رگمتس  نآ 

تسکش مه  رد  ار  ماج  تمادن  راهظا  درک 

هرهّزلا موجُّنلا  نبای  یقّنلا  يداهلا  اهّیا 
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هرهابلا ِرودبلا  نبای  فرش  جرب  رتخا 

هرهاط لوتب  لجن  يدهم و  كاپ  ِّدج 

هرماس يوس  هب  بش  ره  ملد  غرم  دنز  رپ 

تسوت كاخ  مدوب  تسه و  متسه  هک  ره  مدوب  هک  ره 

تسوت كاپ  میرح  مبلق  هرماس ، نم  هنیس ي 

تمک رمع  زا  مدکی  شنیرفآ  مامت  يا 

تمد ضیف  زا  دیحوت  رکیپ  ناج  هدنز 

تملاع ناج  هناورپ  یملاع ، عمج  عمش 

يوربآ
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تسدقم كاخ  دیشروخ  تروص 

ارم نک  تیالو  تسمرس  وت  ّقح ! ِّیلو  يا 

ارم نک  تیاده  دوخ  يوس  هب  ملاع  يداه 

میداه ماما  راّوز  كاخ  نم  متسیک 

میداه ماما  رابرد  دبع  متسه  هک  ره 

میداه ماما  رازلگ  هب  سیراخ  هتوب ي 

میداه ماما  راوید  درگ  رب  یلئاس 

دنا هدرک  مناتسوب  نیا  نکاس  لّوا  زور 

دنا هدرک  منادناخ  نیا  مثیم »  » تمارک زا 

----------

دّمحم نب  ّیلع  ناحلا  شوخ  غرم  ناج ،

( حدم ) دّمحم نب  ّیلع  ناحلا  شوخ  غرم  ناج ،

دّمحم نب  ّیلع  ناویا  ریاط  لد 

دّمحم نب  ّیلع  ناسحا  می  یتسه 

دّمحم نب  ّیلع  نابرق  همه  ناج 

دّمحم نب  ّیلع  ناوخ  انث  هتشگ  بل 

دّمحم نب  ّیلع  ناماد  نم و  تسد 

شمالس داب  یلع  هس  زا  یلع ، مراچ 

شمایپ هب  دّمحم  راچ  نخس  حور 

شماقمز نایامن  تسا  نینسح  هاج 
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شمام همطاف  دوب و  رفعج  یسوم  ّدج 

شمالکز تّوبن  رطع  مد  همه  دزیخ 

دّمحم نب  ّیلع  ناتسب  لُگ  شناد 

تیالو بان  رهگ  شیاطع  هک  يرحب 

تیاده راونا  همه  شغورف  هک  يرهم 

تیانع دنز  جوا  رد  هک  يربا 

تیاهن تسین  شقح  راونا  وچ  هک  يرون 

تیاور هب  ثیدح و  هب  باتک و  هب  يداه 

دّمحم نب  ّیلع  نازیم  روحم و  ّقح 

درابب ربا  ات  دزورفا و  رب  رهم  ات 

درامشب رتخا  ددرگ و  بش ، لد  هم  ات 

درآ رب  خرس  لگ  زبس و  دوش  لخن  ات 

دراگنب ار  ردق  رما  اضق  تسد  ات 

درادن قرف  یبن  نآرق و  قطنم  رد 

نامرف ّقح و  مکح 
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دّمحم نب  ّیلع 

لیزنت همه  شنایب  دیحوت و  همه  شقطن 

لیمکت هدش  شدوجو  يّالوت  هب  نامیا 

لیلجت هب  میظعت و  هب  دندرب  همه  شمان 

لیصحت هدش  شتاملک  زا  لامک  لوصحم 

لیوأت هدش  یلاعت  دنوادخ  تایآ 

دّمحم نب  ّیلع  ناشفا  رُد  قطن  زا 

لِگ زا  دمد  لُگ  ات  هزبس و  دهد  كاخ  ات 

لد مرَح  میرح  هب  تیالو  تساروا 

لکشم همه  رب  شمغ  كرد  دوب  هکنآ  اب 

لفحم لزنم و  ره  يداو و  ره  هب  تسارون 

لّکوتم دش  نوچ  ینومأم  تکوش  وک 

دّمحم نب  ّیلع  ناوخ  انث  دنا  قلخ 

هراتس تاداس  هدنزورف و  هام  وا 

هراظن قلخ  همه  هب  دراد  هرماس  زا 

هرامش دادعا  هب  درک  ناوتن  شفصو 

هراشا تساروا  تعاط و  رس  تسارام 

هرامه میناوخ  هعماج »  » رگا تسوا  زا 

دّمحم نب  ّیلع  نابرق  هعماج  يا 

شباذع دادیبز  دنداد  هک  سوسفا 
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شبآ هثداح  ره  هب  درک  کلف  عمش ، نوچ 

شبارش مزب  يوس  دادیبز  دندرب 

شبالگ هرهچ  لگ  هب  دش  ناور  هدید  زا 

شبابش ماّیا  رد  دنتشُک  هک  دایرف 

دّمحم نب  ّیلع  ناج  نانج  هب  دز  رپ 

هدارا میلست  هدمآ  دوجو  هک  ار  وا 

هداهن مخز  یسب  هتسخ  لد  هب  نمشد 

هدایپ ياپ  ودع  لابند  هب  دندرب 

هداتس ياپ  يور  هب  لّکوتم  شیپ 

هدابز تسم  نآ  بل و  رب  شقح  رکذ  نیا 

دّمحم نب  ّیلع  نازوس  لد  زا  ياو 

درک اه  هچ  درک  اه  هچ  هک  لّکوتم  داد 

درک افج  درک ، افج  درک ، افج  هتسویپ 
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درک ادج  درک ، ادج  تاداس  نت  زا  رس 

درک ایح  رادادز  هن ، دمحاز  مرش  هن 

درک تراسج  هقیّدص  ترضح  رب 

دّمحم نب  ّیلع  نامشچ  ود  شیپ  رد 

يداه ترضح  نمچ  رد  نازخ  داتفا 

يداه ترضح  نت  تخوس  رگج و  دش  نوخ 

يداه ترضح  ِنسح  اهنت  سک و  یب  دش 

يداه ترضح  نفد  دش  هرماس  رد 

يداه ترضح  نخس  دش  بل  هب  شوماخ 

دّمحم نب  ّیلع  نایرگ  هدش  مثیم » »

----------

میایربک تافص  ِّلک  رهظم  نم  متسیک 

( حدم ) میایربک تافص  ِّلک  رهظم  نم  متسیک 

میامس قلخ  ربهر  منیمز  لها  يداه 

مَیآَر َنَم  ِّرُس  رهش  رد  ناج  کُلم  باتفآ 

میاضترم ِیّلع  كاپ  هداز ي  يدهم ، ّدج 

میایلوا عمج  عمش  دّمحم  لآ  يداه 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

منینمؤملاریما لسن  زا  مراچ  ِّیلع  نم 

منیس ای و  ردق و  اهاط و  مرثوک ، می ، یتا  یله 
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ما نیعم  رای و  ار  قلخ  منیعم  رای و  یب  هچ  رگ 

ما نیمز  رد  تیالو  جرب  رتخا  ینامسآ 

میادتقم ار  ناج  سنا و  منید ، کلم  رایرهش 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

نم منم  ربمغیپ  لآ  زا  اضّرلا  نبا  نیمّود 

نم منم  ربهر  يداه و  ار  رشع  ینثا  هعیش ي 

نم منم  رورپ  نسح  باب  یلع  میوکین  مان 

نم منم  رشحم  عفاش  ناهج و  قلخ  یجنم 

میاهتنا یب  تمحر  ار  نیملاعلا  ّبر  تاذ 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

رهوگ ود  رحب  مرحب و  هد  رهوگ  نم  متسیک 

تّجح نید  ربهر 
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ربمیپ لآ  يداه  ّقح 

رّهطم ّدج  ار  دوعوم  يدهم  ّلک  حلصم 

رهطا ارهز  هناحیر ي  مهن  الوم  مهن  زا 

میاعد حور  الو  لها  هلبق ي  تجاح  باب 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

ملآ عمج  عمش  هللا  لوسر  بلق  هویم ي 

ملاصخ دمحا  تنیط و  دّمحم  هجو و  ایربک 

ملالج لاماپ  دیدرگ  نایساّبع  تکوش 

ملامک رحب  زا  تسا  يّرُد  هعماج  مالک  ره 

میالبرک هاش  لجن  یبتجم و  راگدای 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

يرآ تساه  لفحم  عمش  بیرغ  نیع  رد  نم  مان 

يرآ تساه  لکشم  ِّلح  ملاع  لها  زا  نم  راک 

يرآ تساه  لزنم  هب  هم  نوچ  هنیس  رد  نم  رهم 

يرآ تساهلد  هبعک ي  نم  هتشگ ي  ناریو  ربق 

میارس نحص و  رئاز  بش  ره  هدوب  لد  ناهج  کی 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

مماقم وحم  همه  اه  ینیمز  اه  ینامسآ 

ممالک مه  ارحص  تشد و  رویط و  اب  شوحو و  اب 

مماما ملاع  همه  رب  اهنت ، هن  مدآ  ینب  رب 
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ممار دیدرگ  سفق  رد  یشحو  ریش  رگ  بجع  ین 

میاپ هب  ار  دوخ  تروص  دراذگ  ای  دسوبب  ای 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

مباذع نادنز  رد  سابّعلا  ینب  زا  دمآ  هاگ 

مبارش مزب  رد  دادیب  هر  زا  دندرب  هاگ 

مبارخ ماش  یم و  مزب  زا  داتفا  یم  دای 

مباسح یب  دش  اه  ملظ  یناوج  ّنس  رد  هک  نم 

میالو ماج  زا  دنا  باریس  ءایلوا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5553 

http://www.ghaemiyeh.com


میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

ار مرکیپ  ناج و  دنازرل  اه  لاس  رگ  متس  نآ 

ار مرهطا  ّدج  ربق  ناریو  درک  تواقش  زا 

ار مردام  ارهز  درک  تراسج  نیب  ییایح  یب 

ار مرورپ  مغ  لد  دز  شتآ  شاه  تراسج  اب 

میارب زا  دنزیر  گشا  مناتسود  مراد  تسود 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

مک نم  رمع  دوب و  رایسب  نم  هودنا  تنحم و 

مغ ناهج  کی  اب  ناهج  زا  متسش  تسد  متسب  مشچ 

مد ورف ، متسب  مدید و  نایغط  ملظ و  مد  ره  هچ  رگ 

« مثیم  » لخن ياه  هلعش  زا  ملد  زوس  دشکرس 

میازع گشا  دوش  يراج  وا  مظن  اب  دُوب  شوخ 

میاضر نبا  داوج  نب  ّیلع  ّقح  ِّیلو  نم 

----------

يداه ترضح  يانث  رد  مسفن  ناج  هتفرگ 

( حدم ) يداه ترضح  يانث  رد  مسفن  ناج  هتفرگ 

يداه ترضح  ياپ  هب  مناشفب  نخس  رُد 

ممسج هب  هنال  زونه  مناج  یطوط  تشادن 

يداه ترضح  يانشآ  ملد  غرم  دوب  هک 

ارهز فسوی  میرح  اجک و  هورم  افص و 
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يداه ترضح  يافص  اب  مرح  رد  تسافص 

یتشهب ناگتشرف  یهلا  نابّرقم 

يداه ترضح  ياطع  ّتنم و  دنشک 

مبیصن هک  دنک  ادخ  مبیکش  هتفر  تسدز 

يداه ترضح  يارس  نحص و  ترایز  دوش 

شیوس هب  دنرب  اجتلا  نیمز  ناگدنرد 

يداه ترضح  ياوه  رد  اوه  ناگدنرپ 

ار ناج  رس و  رذگ  دتفوا  ما  هرماس  هب  رگا 

يداه ترضح  يامن  دبنگ  هب  راثن  منک 

هدناشک راصتخا  هب  شهانگ  درد  هک  ملد 

ترضح يافّشلا  راد  هب  هدرب  هانپ 
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يداه

شنیشن كاخ  يادگ  مدرگ  هک  ردق  هچ  ارم 

يداه ترضح  يادگ  ّتنج  نزاخ  تسه  هک 

تاوارط افص و  کلم ، فیطل  حور  هب  دهد 

يداه ترضح  يابرلد  نخس  تحالم 

دیآ رگا  دنکارپ  یتشهب  رطع  كاخ ، هب 

يداه ترضح  يارماس  فرط  زا  یمیسن 

دزرین رمع ، دنهد  رگ  ارم  رهد  رمع ، هب 

يداه ترضح  يادف  ناج  منک  هک  يا  هظحل  هب 

مگ ینکن  دوخ  هار  يور و  يربن  یگریت  هب 

يداه ترضح  ياول  ّلظ  هب  تسا  تیاده 

یپ يرب  هک  هعماج  ضیف  رپ  ترایز  ناوخب 

يداه ترضح  يابرلد  نخس  شزرا  هب 

مناد هک  تسا  شوخ  اضّرلا  نبا  تیاضر  ارم 

يداه ترضح  ياضر  رد  ادخ  ياضر  دوب 

لّکوتم رب  نعل  هظحل  ره  هب  راب  رازه 

يداه ترضح  يافج  روج و  یپ  رد  دوب  هک 

ار قح  تّجح  بارش  مزب  هب  دناوخ  روز  هب 

يداه ترضح  يادخ  زا  ایح  مرش و  درکن 

نمشد سلجم  هب  یهگ  بارش و  مزب  هب  یهگ 
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يداه ترضح  يارب  مزیرن  کشا  هنوگچ 

شدوجو تشگ  بآ  رهز ، ررش  زا  عمش ، وچ 

يداه ترضح  ياپ  هب  ات  رسز  هلعش  تفرگ 

یپایپ روج  ملظ و  دادیب و  همه  نیا  دوبن 

يداه ترضح  يافو  رهم و  همه  نآ  يازج 

شیازع هب  ناتسود  دنزیرن  کشا  هنوگچ 

يداه ترضح  يازع  بحاص  همطاف  هتشگ  هک 

شّدج وچ  تشگ  دیهش  اهنت  سک و  یب  بیرغ و 

يداه ترضح  يالبرک  دش  هرماس  نیمز 

ار دوخ  کئالم  نامسآ  يا  نک  شوپ  هایس 

دش هک 
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يداه ترضح  ياعد  يادص  شومخ 

( مثیم  ) وت تیب  تیب  زا  دشک  رس  هرارش 

يداه ترضح  ياهدرد  مغ و  نابز  یئوت 

تبیصم

ماشو حبص  هب  قیالخو  لالجلاوذ  تاذزا 

( تبیصم ) ماشو حبص  هب  قیالخو  لالجلاوذ  تاذزا 

مالس ار  وت  تیاده  غارچ  دبا  ات  يا 

! ماما مهد  ارهز ! مود  ياضرلا  نبا 

مامت رهظم  يرهظم و  مامت  ار  قح 

یلو ود  كاپ  ردپ  یلو ، ُهن  دنزرف 

یلع نیمراچ  لزا  لامج  هدراچ  رد 

****

تا هنازخ  رد  ادخ  دودح  یب  جنگ  يا 

تا هناتسآ  رد  سکع  تشهب ، غاب 

تا هناش  هب  تما  یمامت  مغ  راب 

تا هناخ  قلخ ، لد  ارماس و  وت  نحص 

وت يوک  تسا  دوجس  لها  مارحلا  تیب 

وت يور  تسا  دوجو  مامت  رگنشور 

****

وت يارماس  زا  دمد  یم  حیسم  حور 
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وت يارس  نحص و  هب  هداد  مالس  هبعک 

وت ياصع  اب  هدز  لین  دور  هب  یسوم 

وت يازف  ناج  سفن  رد  تسادخ  یحو 

یقت لگ  اوقت ، تقیقح  یُقت ، فهک 

یقنلا يداه  ای  وت  يادف  ناهج  ناج 

****

اجبان تسه  امش  فصو  ام و  فیرعت 

!؟ اجک امش  ماقم  اجک و  ام  فیصوت 

اجر همه  ام  زا  تیانع و  همه  وت  زا 

اجتلا دنرآ  وت  هب  ناگدنرد  یتح 

میا هدینش  تلالجوردق  فصو  هب  هچنآ 

میا هدید  هباذک  بنیز  ناتساد  رد 

****

لاح مامت  رد  دوب  وت  اب  وت ، رد  وت ، زا  قح 

لالجلاوذ دنوادخ  رون  ِرون  دیرون 

لاصتا تفای  نات  تبحم  رد  هک  سکره 

لالح دوب  شتشهب  مارح و  وا  رب  خزود 

تسادن نیا  رشح  ات  هعماج  ام ز  شوگ  رد 

نآ
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تسادج ادخ  زا  امش  دوش ز  ادج  وک 

درک باسح  یب  متس  تترضح  هب  نمشد 

درک باتش  ربمیپ  لآ  هب  دوخ  ملظ  رد 

درک بارخ  ار  امش  ياهربق  زور ، کی 

درک بارش  ماج  فراعت  ار  وت  يزور 

ترغاس هب  ار  تلد  نوخ  تخیر  زور  کی 

تربارب رد  ار  وت  ربق  دنک  زور  کی 

****

ترذآ دوب  لد  هب  بارش  سلجم  رد 

ترهطا ياه  بل  هب  بوچ  دروخن  رگید 

ترهاوخ دید  یمن  هدیرب  رس  رگید 

ترهاوخ يوزاب  ود  هتسب  دوبن  رگید 

دوبن التبم  وت  ترتع  هصغ  هب  رگید 

دوبن الط  تشت  ۀنایم  ترس  رگید 

****

همتاخ وت  رمع  هب  داد  رهز  دنچره 

همه زا  دادیب  هصغ و  افج و  يدید 

همهاووبعر یبهکتسا  سباروتمغنیا 

همطاف هب  تراسج  دومن  ایح  یب  نآ 

رتدیدش رجنخ  هزین و  وا ز  مانشد 
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رتدیزی رگمتس  دیزی  زا  دوب  وا 

****

وت يادگ  يادگ  يادگ  متسیک ؟ نم 

وت يارس  نحص و  رئاز  مودق  كاخ 

وت يارماس  ةرکذت  دیما  مراد 

وت يارب  مزیرب  کشا  هک  هدب  يزوس 

ما هداهن  رس  امش  ناتسآ  كاخ  رب 

ما هداتف  اپ  زا  هک  ریگب  ارم  تسد 

----------

هرارش گنس  رگج  رب  وت  مغ  زا  يا 

( تبیصم  ) هرارش گنس  رگج  رب  وت  مغ  زا  يا 

هرامه هدید  متس  رمع  همه ي  رد  يو 

رت نوزف  هوک  زا  وت  هودنا  ینیگنس 

هرامش نوریب ز  وت  ناوارف  ياه  مغ 

هتسب يوزاب  متس  سبح  رد  وت  لثم  یک 

هراظن هدرک  ودع  روج  زا  دوخ  ربق  رب 

نمشد يریهطت و  هیآ  وت 
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تأرج هچ  هب 

هراشا هدرک  تیوس  هب  دوخ  یم  ماج  اب 

مخ دوش  هوک  رمک  دیاب  وت  رجه  زا 

هراپ هدش  تیالو  نابیرگ  هک  ییاج 

دش ناهن  كاخ  لد  هب  تلامج  هام  ات 

هراتس تخیر  تنسح  مشچ  هرهچ ز  رب 

هدایپ ياپ  اب  هک  وت  رب  مرگج  دزوس 

هراوس دوب  وا  یتفر و  ودع  هارمه 

دوب تلد  هب  ناوارف  مخز  نابز  غیت  زا 

هرابود تخوس  ترس  هب  ات  اپ  رهز ز  زک 

دندوشگ تسد  تلد  رازآ  یپ  یجوف 

هرانک دنتفرگ  وت  عافد  یموق ز 

ییوگن زوسناج  مغ  نیا  زا  رگد  مثیم » »

هرارش تخیر  نخس  ياج  ملق  كون  زک 

----------

ماقم الاو  ربهر  نیمهد  يا 

( تبیصم  ) ماقم الاو  ربهر  نیمهد  يا 

ماما هن  فلخ  دمحم  لجن 

مایق دوجس و  حور  اعد ، حور 

ماع صاخ و  رس  هب  تفطل  هیاس 
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مایص تالص و  ياضما  وت  رهم 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

یضترم يدمحا و  هنیآ 

یضم ام  يا و  هدنیآ  فقاو 

اضق يردق و  هار  يداه 

اضرلا نبا  یتسا و  داوج  لجن 

مامه ماما  ود  ره  ردپ  ّدج و 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

ریقف تیارس  هب  تنج  نزاخ 

ریقح لکوتم  تلالج  شیپ 

ریما ار  الو  لها  لد  کلم 

ریسا تیالو  هب  دشابن  هک  لد 

مارح لد  نآ  رب  تسا  یهلا  رون 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

نم راوخمغ  هدش  تمارک  يا ز 
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نم رابرهگ  مشچ  رد  وت  کشا 

نم راتفگ  وت  رکذ  وت و  مان 

نم راز  لد  تسوت  هرماس 

مارحلا تیب  وت  لد ز  مرح  يا 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

باسح یب  ودع  روج  زا  تمغ  يا 

بابک تیارب  هعیش  رگج  يا 

باذع لکوتم  زا  مادم  هدید 

بارش مزب  هب  درب  ار  وت  هچ  زا 

مارتحا وت  دنتفرگ ز  بوخ 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

همه مناشف  کشا  ضوع  نوخ 

همتاخ مرگج  زوس  هب  تسین 

همزمز نم  بل  رب  هدش  هلان 

همطاف رسپ  بارش و  مزب 

ماش حبص و  مرگج  مغ  نیا  زا  دزوس 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

داوج كاپ  هعضب  يا  هک  فیح 

داد رهز  ار  وت  هشیپ  متس  مصخ 

داهن ملاع  لد  رب  ار  وت  غاد 
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دایز بئاصم  دوب و  مک  وت  رود 

مامت دش  رگج  نوخ  اب  وت  رمع 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

تخوس تخوس  تا  نَِحم  زوس  هنیس ز 

تخوس تخوس  تنت  ناج و  تفص  عمش 

تخوس تخوس  تنمجنا  ره  هب  هعیش 

تخوس تخوس  تنسح  بلق  هک  هآ 

مادم تقارف  دناشف ز  کشا 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

بارخ تیارس  نحص و  دش  هک  فیح 

باتفآ هدش  وت  ربق  رئاز 

بابک ار  ملد  هدرک  وت  تبرغ 

زا دکچ  نوخ 
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بالگ ياج  هب  هدید 

ماع صاخ و  رگج  مغ  نیا  زا  تخوس 

مالس يداه  ترضح  اندّیس 

----------

يداه ترضح  اضر ، نبا  داوج ، لجن  يا 

( تبیصم ) يداه ترضح  اضر ، نبا  داوج ، لجن  يا 

يداه ترضح  ازع  وت  رب  نسح  هتفرگب 

« لکوتم  » روج هدید ز  متس  رمع  کی 

يداه ترضح  اسم  حبص و  ۀنیآ  رد 

اه نابز  مخز  زا  هنعط و  زا  هتخوس  لد 

يداه ترضح  افج  رهز  زا  رگج  نینوخ 

تبارش مزب  يوس  هک  بش  نامه  دندرب 

يداه ترضح  ایح ؟ دندرکن  وت  زا  نوچ 

دادیب هر  زا  ار  وت  دنتشک  هک  سوسفا 

يداه ترضح  اغد  موق  هنگ ، مرج و  یب 

تدج ردام و  مرح  زا  روج  هب  سوسفا ،

يداه ترضح  ادج  هنابیرغ  وت  یتشگ 

ارهز فسوی  يا  تا  هتفگان  مغ  زا  سک 

يداه ترضح  ادخ  ریغ  دشن  هاگآ 

؟ یمرج هچ  هب  تبرغ ، لد  رد  ار  وت  دنتشک 
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يداه ترضح  ادف ! هب  تناهج  ناج  يا 

رهز متس و  ِسبح  لد و  نوخ  یم و  مزب 

يداه ترضح  ادا  تشگ  بجع  وت  قح 

ربمیپ كاپ  فلخ  يا  وت  متام  رد 

يداه ترضح  الب  برک و  نوچ  هرماس  دش 

دناشف کشا  وت  تبرغ  وت و  هب  مثیم " "

يداه ترضح  اطخ  مرج و  یب  ۀتشک  يا 

----------

ییالب برک و  نیمظاک ، فجن ، هکم ، هنیدم ،

( تبیصم ) ییالب برک و  نیمظاک ، فجن ، هکم ، هنیدم ،

؟ ییاجک رصع ! یلو  تیالو ! رصم  زیزع 

مزمز هبعک و  میطح و  رجح و  هورم و  افص و 

ییایب وت  ات  دنتخود  هر  هب  هدید  مامت ،

هفوک دجسم  رانک  یهاگ  هرماس  هب  یهگ 

ترایز يارب  یهگ 
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ییاضر ربق  رانک 

تهار هب  مشچ  تسادخ  نوخ  مچرپ  هک  ایب 

ییادهشلادیس نوخ  مقتنم  هک  ایب 

منیبب شیوخ  مشچ  ود  اب  مرح  هب  دنک  ادخ 

ییامنب نایجاح  هب  خر  رجح  رجح و  نیب  هک 

ملاع هب  هبعک  تا ز  يدهملا  انا  يادن  دسر 

ییابرب لد  یهد و  ناج  ار  همه  ادن  نیا  زا 

يرآ دوب  ددع  مه  وت  هاپس  ردب و  هاپس 

ییادخ لوسر  فرش ، لالج و  ماقم و  رد  وت 

سگرن لگ  يا  وت  زا  هن  مراد  هلگ  دوخ  مشچ  ز 

ییاجک هب  تمنیبن  اج و  همه  ینم  اب  هک 

تهار هب  مشچ  هنیدم  رهش  هب  تسا  ربمیپ 

ییآ همطاف  ماقتنا  رب  يزیر و  کشا  هک 

هک تسا  مثیم »  » رکذ نیمه  هعیش  ياعد 

ییام بحاص  وت  ایب  الوم ! همطاف ! زیزع  دیوگ 

----------

مربکا ِهللا  یلو  مُهد  متسیک ؟ نم 

( تبیصم ) مربکا ِهللا  یلو  مُهد  متسیک ؟ نم 

مربمیپ كاپ  ۀلالس  یلع  مراچ 

ما همئالا  داوج  تسد  يور  نآرق 
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مرهطا يارهز  مود  ياضرلا  نبا 

مغ درد و  جوا  ردو  هدنام  هنیدمزا  رود 

مروای رای و  یب  مبیرغ و  میاهنت و 

ازف مغ  سبح  نآرد  هک  سبدوبن  نادنز 

مربارب رد  ارم  ربق  رفح ، دندرک 

میحج لد  رد  شنهد  زا  دیآرب  شتآ 

مردام هب  تراسج  درک  هک  ایح  یب  نآ 

هانگ یب  تشک  ارم  دج  ربق  راوز 

مرواب دوب  نیمه  هداز  مارح  نآ  زا 

درب بارش  مزب  بناج  هب  ارم  یتقو 

مرطاخ هب  مدج  ةدیرب  رس  دمآ 

شیوخرمع هب  لکوتمزا  مدید  هک  یملظ 

مرس رب  دروآ  هچ  هک  ادخ  مناد و  نم 

هب دیسر  بش  زور و  ره 
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يا هرارش  مبلق 

مرسرب تخیر  مغرکشل  ماشو ، حبصره 

! وگب يا  هتفگ  ام  ۀنیس  زوس  ز  مثیم »! »

مرشحم يادرف  وت  عیفش  مرک  زا  نم 

----------

مرس هب  ات  اپز  تخوس  افج  رهز  زا  بر  ای 

( تبیصم ) مرس هب  ات  اپز  تخوس  افج  رهز  زا  بر  ای 

مرگج زا  مد  همه  دیآرب  هلان  اب  هلعش 

هاوگ تسین  یسک  راداد  قلاخ  يا  وت  زج 

مرس هب  لّکوتم  يافج  هدروآ  هچ  هک 

ارم شیوخ  یپ  هب  هدایپ  دیناود  یم 

مرمق نوچمه  خر  رب  یسب  تخیر  هر  درگ 

بارش مزب  يوس  دناوخ  ارم  هک  ار  یبش  نآ 

مرظن رد  نایع  گرم  مغ ، تّدش  زا  تشگ 

بارش ماج  دهد  مولظم  نم  رب  ات  تساوخ 

مردپ ّدجز و  هظحل  نآ  رد  دومنن  مرش 

یلو رمع  زا  مدش  تحار  مدیشون و  رهز 

مرسپ راذع  هب  یمیتی  كاخ  هتخیر 

الب نادنز  هب  هک  میوگب  ملظ  نیا  هک  اب 

مرت نامشچ  ود  شیپ  ودع  دنک  نم  ربق 
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یمولظم انف  راد  نیا  رد  تسه  نامز  ره 

مرت مولظم  همه  زا  نم  هک  تسا  هاوگ  قح 

زورماک ادرف  هب  تسا  نیا  همه  مثیم )  ) رخف

مرگ هحون  مه  هدمآ  نم  رتسگ  انث  مه 

( مالسلا هیلع   ) يرگسع نسح  ماما 

تدالو

دمآ یلدمه  يداش و  مسوم  هک  الا 

( تدالو  ) دمآ یلدمه  يداش و  مسوم  هک  الا 

دمآ یلجنیس  ًایلع  دان  نامز 

دمآ یلجنم  هنیس  ار  هرماس  نیمز 

دمآ یلو  ار  دنوادخ  یلو  مهد 

دمآ یلع  نیمراهچ  زا  نسح  نیمود  هک 

تاولص نسح  نیا  يور  لگ  هب  یلع  نآ  رب 

نیا تسا  ناج  سنا و  هاش  ادخ  تاذ  ّیلو 

نیا تسا  ناهج  همه  ناح  هک  هن ، ناج  ناهج 

نیا تسا  نامسآ  هام  نیمز  لها  غارچ 

نیا تسا  ناور  نید  لها  نت  عرش و  مسج  هب 

نامزلا بحاص  ردپ  ام  ماما 
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نیا تسا 

تاولص نمز  بحاص  نیا  رب  ماما و  نآ  رب 

تسا رسپ  نیا  يابرلد  خر  هدید  غارچ 

تسا رسپ  نیا  يارب  تقلخ  ملاع  مامت 

تسا رسپ  نیا  ياج  قلخ  لد  هب  قح  تاذ  وچ 

تسا رسپ  نیا  يانشآ  نالد  هتسکش  لد 

تسا رسپ  نیا  يانث  حیدم و  هب  رگا  نخس 

تاولص نخس  قطنم و  ملق و  هحفص و  هب 

ینمچ ره  وا ز  رهم  لگ  يوب  هدیزو 

ینسح وا  وچمه  دنوادخ  هدیرفاین 

ینهد بل  قطنم و  اشوخ  نابز و  اشوخ 

ینخس دروآرب  شدوجو  يانث  رد  هک 

ینمجنا تسه  هک  اج  ره  شیور  دای  هب 

تاولص نمجنا  رب  دتسرف  قلخ  هک  دزس 

شنت ناج و  هب  ادخ  دورد  قلخ و  مالس 

شندمآ حبص  دالیم و  هلیل  يادف 

شننملاوذ ّیح  تاذ  هنیآ  لامج 

شنهریپ لگ ز  يوب  دمد  یحو  غاب  هب 

شنرتسن ورس  دوعوم  يدهم  دوجو 

تاولص نرتسن  ورس  نیا  رب  نابغاب و  هب 
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دومن هام  وچمه  هدرپ  یب  وچ  هرهچ  هدرپ  ز 

دوبر همشرک  کی  هب  ار  مهد  ماما  لد 

دورس شازفناج  ياهبل  نیتداهش ز 

دورد تفگ  همئا  رب  یلع  هب  همطاف  هب 

دوشگ هچنغ  وچ  ناهد  نآرق  ندناوخب  سپس 

تاولص نهد  نآ  رب  نآرق  هیآ  هیآ  هب 

ار وا  نایع  دوخ  نآرق  هب  هدوتس  ادخ 

ار وا  نایناهج  ماما  هدناوخ  لوسر 

ار وا  نامّزلا  بحاص  قح  تّجح  هدوتس 

ار وا  ناج  وچ  دوخ  شوغآ  رد  هتفرگ  ردپ 

ناهد بل و  نسح و  هب  هسوب  هداهن 
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ار وا 

تاولص نز  هسوب  هتشگ  ارو  هک  یبل  نآ  رب 

يرگداد يادخ  تاذ  تّجح  هک  الا 

يرس تساپب ، ناهج  ات  ناهج  نارورس  ز 

يرمق وت  هراتس  رسارس  قلخ  نارس 

يردپ شیدهم  هب  يرسپ و  همطاف  هب 

يرتبوخ هنامز  نارتبوخ  فصو  ز 

تاولص ننملاوذ  راداد  وت ز  ترضح  هب 

تندب رب  دورد  ناج و  هب  داب  مالس 

تنهریپ ضیف  میرم ز  یسیع  ناور 

تنخس مه  روط  هب  نارمع  یسوم  رازه 

تنهد بل و  رب  دواد  هسوب  ناشن 

تنت ضیف  ناج ز  قیدص  فسوی  هتفرگ 

تاولص نت  ناج و  هب  نیّیبن  هلمج  ار ز  وت 

ینسح دوخ  هک  سک  تفگ  ناوت  هچوت  فصو  هب 

ینمچ ره  نابغاب  هرماس و  رهش  هب 

ینم فصو  ادخ ز  قح  هب  مسق 

ینخس زا  رترب  فیصوت و  لگ  زا  رتوکن 

ینمسای غاب  دیحوت  نشلگ  هب  دوخ  وت 

تاولص نمسای  غاب  زا  تخر  هلال  هب 
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دیوش خر  دوجو  رضخ  وت  يوج  بآ  ز 

دیوپ هر  قیرط  ریپ  وت  يوک  قوش  هب 

دیوج ار  وت  ددرگ و  دوخ  شدرگ  هب  نامز 

دیوب یم  وت  مد  زا  دوخ  هلال  تشهب 

دیور یم  هزات  رطع  تنکش  زپ  فلز  ز 

تاولص نکش  رپ  فلز  نآ  هزات  رطع  هب 

وت مغ  ّتنج  غاب  دوب  هک  یلد  اشوخ 

وت مد  زا  ضیف  تسا  هتفرگ  هک  یلگ  اشوخ 

وت متاخ  ریسا  نامیلس  رازه  لد 

وت مّرکم  يدهم  رب  وت و  رب  مالس 

« مثیم  » مظن هب  اهنت  هن  تسا  وت  يانث 
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وت

تاولص نز  درم و  ناوج و ز  ریپ و  ار ز  وت 

----------

تیالو رون  دنز  جوم  اج  همه  بشما 

( تدالو  ) تیالو رون  دنز  جوم  اج  همه  بشما 

تیالو روش  مد  همه  اهرس  هب  هداتفا 

تیالو روط  نیمز  تاوامس و  هدیدرگ 

تیالو روتسم  هم  دمآ  رد  هدرپ  زا 

بشما يرتسگانث  مرگ  کلم  هدیدرگ 

بشما يرگسع  نسح  يانث  دنیوگ 

دمآ نز  هدنخ  لگ  هک  هدنخ  نزب  زیخرب و 

دمآ نخس  لبلب  بل  رب  لگ  هدنخ ي  اب 

دمآ نمجنا  هم  هدنزورف  دیشروخ 

دمآ نسح  دمآ  نسح  ار  اضر  دنزرف 

تسا يداش  ترشع و  فعش و  قرغ  همه  ملاع 

تسا يداه  ترضح  فلخ  یمارگ  دالیم 

نیا تسا  رمث  نیا  تسا  رمث  ار  يوبن  لخن 

نیا تسا  رمق  نیا  تسا  رمق  ار  يولع  خرچ 

نیا تسا  رسپ  نیا  تسا  رسپ  ار  ناهج  ود  رخف 

نیا تسا  ردپ  نیا  تسا  ردپ  ملاع  حلصم  رب 
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شیاده راونا  لعشم  نیا  هعیش و  نیا 

شیادفب مدآ  ملاع و  همه  ناج  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لامآ  ةزات  لگ  دیئور 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لابقا  هدنزورف ي  رهم  ای 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لاخ  طخ و  راسخر و  هحفص ي  ای 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  زا  نسح  مود  هدمآ  ای 

شتاولج ملاع  هب  هدیبات  هرماس  زا 

شتاولص دورد و  دیتسرف  هتسویپ 

تسا نید  هدنشورخ ي  رحب  هد  رهوگ  نیا 

تسا نیقی  لها  لد  دّیما  هبعک ي  نیا 

دنوادخ شرع  نیا 
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تسا نیمز  هب  یلاعت 

تسا نیبم  قّالخ  تّجح  مهد  لجن  نیا 

شنیمی هب  راسی و  هب  کیالم  هدجس  رد 

شنیبج يدهم ز  هولج ي  دوب  هدنبات 

شلامج هام  یلزا  نسح  هنیآ ي 

شلاخ طخ و  يداه  ترضح  بل  تایآ 

شلالج ردق و  يوبن  هاج  روآدای 

شلامک جوا  رد  دنام  ورف  لیربج 

تسوا تبهوم  يو و  نوهرم  همه  ملاع 

تسوا تکلمم  ادخ  شرع  ات  هرماس  زا 

تسا مامت  هام  يوقن  جرب  رتخا  نیا 

تسا ماقم  شرع  دوخ  هک  تسا  ینیشن  شرف  نیا 

تسا مایص  تسا و  تالص  تسا و  هوکز  ّجح و  نیا 

تسا ماما  تسا  ماما  تسا  ماما  قلخ  رب 

تسوا زا  رشب  هاج  تّزع و  فرش و  ردق و 

تسوا زا  رشع  یناث  تّجح  نارظتنم  يا 

وت هرماس ي  همه  تاوامس  ضرا و  يا 

وت هریاد ي  زا  يا  هطقن  نیرب  خرچ  يا 

وت هرئان ي  زا  يا  هّرذ  کلف  رهم  يا 

وت هرطاخ ي  زا  لد  لها  لد  هدنز  يا 
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ناج نسح  میراد  هرطاخ  سب  وت  دوج  زا 

ناج نسح  میراد  هرماس  يوزرآ  ام 

يرون هموظنم ي  رتخا  مهدزای  وت 

يروفغ دنوادخ  وفع  ۀطساو  وت 

يروط يداو  رجش  رد  ادخ  رون  وت 

يروضح هب  بایغ و  هب  قحلا  انا  ّرس  وت 

متسه وت  دوج  مرک و  فطل و  لئاس  نم 

متسب وت  هب  لد  میگدولآ  همه  نآ  اب 

تدارا ضرع  ترد  هب  ار  کلم  جوف  يا 

تدایس تسا  هتفرگ  وت  زا  ناهج  تاداس 
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تدابع ّیلوبق  رهُم  دوب  وت  رهِم 

تداهش هداد  وت  یکاپ  وت و  هب  نآرق 

ییاضق ریدقت  هب  دنوادخ  تسد  وت 

ییاضر نبا  داوج  نبا  ّیلع  دنزرف 

یتسا رگ  هولج  وا  رد  هک  دزان  وت  هب  نآرق 

یتسا ربهار  ارو  هک  دلاب  وتب  نامیا 

یتسا رشبلا  ماما  هک  دلاب  وتب  ناسنا 

یتسا ردپ  ار  وا  هک  رخف  رد  وتب  يدهم 

مشاب وت  زور  ره  لئاس  رگم  هک  یفطل 

مشاب وت  زوریپ  رگسع  مدق  كاخ 

تیانع وت  مارم  دوج و  وت  تداع  يا 

تیاده راونا  لعشم  تخر  رهم  يا 

تیالو نابات  رتخا  مهدزای  يا 

تیاکح هدرک  ار  وت  لضف  نخس  نآرق 

میاپ رس و  یب  لد  هدولآ  مثیم »  » نم

میامش حاّدم  هک  دینارم  شیوخ  زا 

----------

ننملاوذ یح  نسح  ادیپ  هدرپ  یب  هدش  زاب 

( تدالو ) ننملاوذ یح  نسح  ادیپ  هدرپ  یب  هدش  زاب 

نسح مّود  یلع ، مراچ  ۀناخ  رد  نایع  دش 
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ناوغرا سای و  دنیور  یم  كاخ  ریوک  زا 

نرتسن ورس و  دنصقر  یم  سدق  ضایر  رد 

ارو نآرق  نوچ  هک  يدوعسم  دولوم  اذّبح 

نز هسوب  رس  ات  ياپ  زا  هدش  يداه  ترضح 

ادخ ّرس  ۀنیجنگ  ناهد  یبوط ، دق ، ورس 

نمسای غاب  راسخر ، قح ، برق  تشهب  لد ،

ناور گیر  نوچ  هچ  رگ  دیاشن  وا  حدم  فصو 

ندع ّرد  سدقلا  حور  بل  لعل  زا  دزیر 

اضّرلا نبا  مه  دنناوخ  یم  شیدهملاوبا  مه 

نحتمم ماما  لجن  مه  هللا  یلو  مه 

کلم نج و  شرکسع  يرکسع و  وا  ۀینک 

نمز ریپ  نیمز ، ریم  نامسآ ، نارمکح 

كاپ بلص 
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فدص ایرد  هدزیس  ّرد  هب  وا 

نمچ ورس  ار  موصعم  هدراچ  وا  تماق 

ار دیشروخ  شبل  دهش  زا  باریس  دنک  یم 

نبل وا  يالو  اب  دشون  هک  يدازون  لفط 

ادج نت  زا  شا  يدهم  بیغ  غیت  اب  دوش  یم 

نتف تسد  نیتسآ  زا  دوش  نوریب  اجک  ره 

لد نازوس  شتآ  زا  تسا  رت  نازوس  وا  ضغب 

ندب رد  نیریش  ناج  زا  تسا  رت  نیریش  وا  رهم 

وا لجن  ماما و  نب  ماما  نب  ماما  دوخ 

نکش تب  ماما  يدهم ، ناهج  لک  حلصم 

وا ياّرماس  هار  كاخ  تسیک  یسرپب  رگ 

نم هک  ددنخ  یم  دیشروخ  نامسآ  زارف  رب 

تسا رترب  انیس  روط  زک  وا ، نحص  رد  بجع  ین 

نل ياوآ  زا  شوهدم  دتف  یسوم  دص  ودرگ 

اضر نبا  داوج  شّدج  یلع ، شباب  نسح ، دوخ 

نحتمم لوسر  ات  ناماما ، شدادجا  هکلب 

يو صخش  یمارگ  ات  مدآز  شئابآ  لیخ 

ننملاوذ يایلوا  راگزور ، يایقتا 

میسن ار  وا  تبرت  يوب  رصم  رد  درب  رگ 

نهریپ فسوی  هدنخ  اب  وا  قوش  زا  درد  یم 
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زامن درآ  شا  يدهم  اب  نیشن  نودرگ  یسیع 

نحم جاوما  رد  وا  رب  اجتلا  درآ  یسوم 

لامج نسح و  همه  نیز  هللا  هللا  رود ، دب  مشچ 

نسَح ردنا  نسُح  مه  لامج و  ردنا  لامج  مه 

اسم حبص و  ره  هب  شفصو  رد  هک  میوگ  وا  حدم 

نهک خرچ  نماد  زا  ون  نومضم  دمد  یم 

دیدن برثپ  رد  هک  ار  ینسح  هدرپ  یب  درگنب 

نرق يارحصز  ارماس  هب  دیآ  سیوا  رگ 
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لالج رد  میوگ  کیل  شیادخ ، مناوخ  یمن  نم 

نرتقم مدیدن  وا  نوچ  ار  قولخم  قلاخ و 

رورّسلاراد دوش  یم  دراذگ  اپ  خزود  هب  رگ 

نزحلا تیب  دیوش  تسد  تنجز  رو 

فدص ار  یهلا  ّرد  نیرخآ  تدوجو  يا 

نطو ار  ملاع  ناکاپ  نیرترب  تکاخ  هب  يو 

تانث رد  قیال  تسین  تحیدم  رد  لباق  تسین 

نهد زا  مناشف  رهوگ  ای  توقای ، بلز  رگ 

هانگ اپ  ات  رس  دبع  نم  يرکسع  ماما  وت 

نمجنا غارچ  وت  یهایس  رد  یهایس  نم 

ناج ماک  رد  وت  حدم  فصو و  نیریش  هک  سب 

نکهوک رد  نک  هوک  ملاع  دندرگ  دزس  یم 

يا هک  مناد  یم  هک  متفگ  نآ  زا  ار  تفصو  هن  نم 

نت هب  منیریش  ناج  نوچمه  تسوت  حدم  هکلب 

ماوت قشع  مغ  راد  مثیم )  ) متسه هک  ره 

ندش مثیم  اپ  تسد و  یب  نم  زا  دیان  هچ  رگ 

تسا یناشفا  بالگ  لصف  ای  هدمآ  لگ  رود 

( تدالو ) تسا یناشفا  بالگ  لصف  ای  هدمآ  لگ  رود 

تسا یناحور  ۀمزمز  نمچ  هب  ار  نالبلب 

تسا ینآرق  روس  لگ  قرو  ره  رب  شقن 
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تسا یناثلا  عیبر  هام  نزب  هدنخ  نامسآ 

نزب هدنخ  نمچ  غاب و  لگ و  هب  اباتفآ 

نزب هدنخ  نسح  يور  لگ  هب  لگ ، ره  هب  هن 

هدروآ مات  هم  تیالو  جرب  رتخا 

هدروآ مالس  رون  ۀمزمز  اب  رهم ،

هدروآ مامت  هام  نآ  رب  هدجس  نامسآ 

هدروآ ماما  مالسا  ملاع  يوناب 

نوریب دمآ  فرش  جرُد  دیحوت ز  رُد 

نوریب دمآ  فدص  زا  مهدزای  رهگ 

هب دوجو  فرش  لضف و  می 
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دمآ ایند 

دمآ ایند  هب  دوصقم  ۀلبق  ار  قلخ 

دمآ ایند  هب  دوبعم  قلاخ  تّجح 

دمآ ایند  هب  دوعوم  يدهم  ردپ 

شنخس زا  دفکش  نآرق  ۀیآ  مد  هب  مد 

شنهد رب  نایع  تساباب  ۀسوبلگ  شقن 

تسا رسپ  نیا  نارگد  قوف  رگید و  نارگد 

تسا رسپ  نیا  نارهگ  الاو  ةدنشخر  ِرُد 

تسا رسپ  نیا  ناردپ  وکین  حلاص  فلخ 

تسا رسپ  نیا  نارِظتنم  رَظَتنم  ردپ 

دشاب دمحا  تعلط  ۀنیآ  شتعلط 

دشاب دّمحم  هس  یلع و  هس  كاپ  لجن 

هدروآ رمق  لضف ، فرش و  نامسآ 

هدروآ رحس  شوغآ  رد  دیشروخ  صرق 

هدروآ رسپ  هزیکاپ  هک  تسا  تیَدُح  نیا 

هدروآ ردپ  قلخ ، رب  هن ، هدروآ  رسپ 

شرمث دمآ  لگ  غاب  کی  هک  لخن  نآ  مّرخ 

شرسپ لامج  هام  رب  همه  تاولص 

تسا نمچ  ملاع  ود  تسا و  تشهب  غاب  لگ  نیا 

تسا نت  وچ  شناهج  تسا و  ناهج  ناج  نامه  نیا 
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تسا نسح  شیوکن  مان  يرکسع و  شا  هینک 

تسا نسح  رد  نسح  هکلب  نسح  قرف  ات  ياپ 

تسوا زا  مّرخ  ناج  نشلگ  لد و  غاب  دبا  ات 

تسوا زا  مّرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مّرخ  ناهج  هب 

تسوا ۀلاه  کلف ، راونا  هک  تسا  یغارچ  نیا 

تسوا ۀلاژ  کلم ، اروح و  هک  تسا  تشهب  نیا 

تسوا ۀلال  سفن  زا  راهب  تسه  اجک  ره 

تسوا ۀلاو  ام  لد  وا  ۀتفیش  ام  ناج 

تساضر نب  یلع  نب  داوج  خرس  لگ  نیا 

تسازف حور  نامز  هب  نیمز و  هب  شمیمش  هک 

، یحو
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شرهگ نوچ  مه  دزیر  ناهد  جرد  زا 

شرمق نوچمه  دزیخ  نیبج  رهم  زا  رون 

شرمث نوچ  مه  دیور  نخس  لخن  زا  ملع 

شرسپ تسد  هب  تسا  یناهج  لدع  مچرپ 

تسوا رد  كاخ  هب  هدجس  یپ  دیشروخ  يور 

تسوا رکسع  ناهج  قلخ  يرکسع و  نسح 

مناد یم  شیرواد  ۀنیآ  خر  رهم 

مناد یم  شیرورس  تلزنم و  بحاص 

مناد یم  شا  يرترب  ناهج  قلخ  همه  رب 

مناد یم  شا  يرکسع  یلع  نب  نسح 

تسوا ربنامرف  همه  تقلخ  ملاع  دبا  ات 

تسوا رکسع  کلم  نج و  رشب و  ریط و  شحو و 

دورد هبعک  زا  هدمآ  تا  هرماس  رب  هک  يا 

دورف هدروآ  کلم  تکاخ  هب  میظعت  رس 

دور همشچ و  می و  ناتسلگ و  ارحص و  هوک و 

دورس هتسویپ  وت  فاصوا  هب  دنراد  همه 

تیابآ وت و  دنزرف  وت و  حدم  نم و 

تیاّرماس رئاز  موش  هظحل  کی  هکلب 

ماوت يوک  گس  هکلب  حاّدم  هن  نم 

ماوت يور  ۀتفیش  یهیسور  همه  اب 
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ماوت يوهایه  مرگ  ناهج  يوهایه  رد 

ماوت يوبشوخ  لگ  رانک  هداتفا  راخ 

امش دوجو  مرک  فطل و  لئاس  ملئاس 

امش دوعوم  يدهم  مدق  ریز  كاخ 

ما هدز  اهاط  ترتع  زا  مد  رمع  همه  نم 

ما هدز  اپ  نآ  رب  هدوب  امش  ّطخ  زج  هچ  ره 

ما هدز  ایرد  هب  هرابکی  مدوب و  یشتآ 

ما هدز  ارهز  ۀیّرذ  نماد  رب  تسد 

ناتمغ درد و  قشاع  ناهج  ود  يا  دوش  هچ 

ناتمثیم ناتمثیم )  ) زا دنک  يریگتسد 
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----------------

يرگسع ماما  ای  مراد  وت  اب  تجاح  ضرع 

( تدالو ) يرگسع ماما  ای  مراد  وت  اب  تجاح  ضرع 

يرترب ملاع  ود  قلخ  رب  هداد  تیادخ  يا 

يرورس نارایرهش  لیخ  هب  ار  تیادگ  يا 

يرتشم هام و  دیشروخ و  هرهُز و  تیاپ  كاخ 

يربمغیپ هبتر ي  رب  تمداخ  دراد  زان 

يردیح تقطن  غیت  يّدمحا و  تیور  هام 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

لالجلاوذ ّیح  نسُح  كانبات  غارچ  يا 

لامک تیّالجت  زا  نودرگ  دیشروخ  هتفای 

لامج وحم  تیناّثلا  عیبر  هام  دبا  ات 

لاوز یب  تیور  رهم  نیرق و  یب  تنسُح  هام 

يرگنشور دبا  ات  ار  تتعلط  باتفآ 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

یمدرم ماما  دوبعم و  دبع  ییادخ  وت 

یمجنا غارچ  اه  ینامسآ  مزب  هب  وت 

یمراچ ّیلع  دنبلد  دنزرف  نسح  دوخ 

یمّود ياضّرلا  نبا  یلو  هد  كاپ  لجن 

يرترب يراد  زاب  میوگب  تفصو  رد  هچ  ره 
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يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

درورپ یم  ناج  دیحوت  رکیپ  رد  وت  قطن 

درورپ یم  ناور  حور و  ار  ماسجا  وت  مان 

درورپ یم  ناتسوب  شتآ  رعق  رد  وت  ضیف 

درورپ یم  ناهج  ّلک  حلصم  تکاپ  بلص 

يرورپ هّرذ  نییآ  ار  وت  هّرذ  همه  ام 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

ییوت شیّالجت  روط  دوب  هنیس  رگا  لد 

ییوت شیاوآ  دینشب  قح  ياوآ  را  یسوم 

ییوت شیالوم  هک  يدبع  نآ  نم  متسیک 

یئوت شیایرد  تسا  يدهم  ادخ  ّرُد  نیرخآ 

يرورس شروهظ  زور  دنک  یسیع  رب  هکنآ 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

، نسح ّطخ 
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نسح تیوخ  نسح ، تقلُخ  نسح ، تلاخ 

نسح تیور  لگ  نسح و  رد  نسح  رس  ات  ياپ 

نسح تیوکین  مان  اضّرلا و  نبا  تا  هینُک 

نسح تیوربا  مشچ و  ّدخ و  ّدق و  يور و  يوم و 

يرتشم تنسح  رازاب  رد  دنتشگ  اه  نسح 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

ننملاوذ يادخ  نسح  هنییآ ي  ییوت  مه 

نسح مّود  ادخ  هجو  هدراچ  رد  ییوت  مه 

نز هسوب  تلامج  رب  ملاع  يالوم  مهد  مه 

نت ضیف  زا  یهد  یم  ناج  هرماس  مسج  هب  مه 

يرتسگ هیاس  وت  ضیف  دنک  یم  ملاع  هب  مه 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

وت هب  دزان  یم  دوبعم  ترضح  يا و  هدنب 

وت هب  دزان  یم  دومحم  دمحا و  تکاپ  ّدج 

وت هب  دزان  یم  دوعوم  يدهم  ّلک  حلصم 

وت هب  دزان  یم  دوج  اطع و  نارفغ و  وفع و 

يرثوک ضیف  تسار  تتسد  یّیارهز و  لجن 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

هرماس يادتقم  يا  ناج  سنا و  ماما  يا 

هرماس يادف  مناج  نآ  رد  ینوفدم  وت  ات 
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هرماس يادص  بش  ره  وت  دای  اب  منز  یم 

هرماس يادگ  يزور  موش  ات  مراد  تسود 

يرکون تناتسآ  مارکون  رب  منک  ای 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

تسا نم  ناج  ۀبعک  لد  رگنشور  هرماس 

تسا نم  ناحیر  حور و  شمیسن  رطع  هرماس 

تسا نم  ناطلغ  ّرُد  شناور  گیر  هرماس 

تسا نم  ناوضر  غاب  شزبس  ناماد  هرماس 

نم زا  هدرک  شیارس  نحص و  هرماس 
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يربلد

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

باتفآ ود  هم  ود  ششوغآ  رد  دراد  هرماس 

بآم یمتخ  دمحا  كاپ  بلص  زا  ماما  ود 

باجح رد  تمصع  دیشروخ  ود  هن ، وناب  نیهم  ود 

بارتوب كاپ  تخد  نآ  همطاف  سورع  نیا 

يرواد ّیح  نسح  غورف  ود  هراتس  ود 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

مدش ارآ  ناهج  دیشروخ  وحم  مدوب  هّرذ 

مدش ایرد  مدش  ایرد  رب  لصو  مدوب  هرطق 

مدش ارهز  ۀیّرذ  رکاذ  تداعس  زک 

مدش اّرماس  بادرس  وت و  ربق  قشاع 

يرعاش يدهم  فصو  رد  منک  اجنآ  دوب  شوخ 

يرکسع ماما  ای  كرابم  تدالیم  دیع 

----------

ار ناهج  کلم  تفرگ  يداش  رکشل 

( تدالو  ) ار ناهج  کلم  تفرگ  يداش  رکشل 

ار ناکم  نوک و  همه  رّخسم  درک 

ار ناوج  ریپ و  لد  هلمح  کی  هب  درب 

ار ناور  حور و  دوجو  مسج  هب  داد 
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ار ناج  ورس  نک  ادف  شیاپب  زیخ و 

ناج زا  رت  بوخ  راثن  نک  رگا  يراد 

تدابع هتشگ  فعش  رورس و  دجو و 

تداهش هدنخ  اب  هداد  کلف  رهم 

تدایس رود  نایعیش  رب  هدمآ 

تداعس حبص  وگم  تدایس  رود 

تدالو زور  وگم  تداعس  حبص 

نانم رداق  تّجح  تدالو 

تیالو جرب  رتخا  مهدزای 

تیاده سمش  لامج  دمحم  هام 

تیانع رحب  دوج  کلف  مرک  ربا 

تیاهن تسین  ارو  لضف  هّصق 

تیاکح رعش و  زا  دیآ  یمن  راک 

ناسنا قطنم  دوب  اجنیا  رد  لال 

داز رمق  صرق  ثیدُح  ارهز  سورع 

داز رسپ  كاپ  عیبر  هام  متشه 

ماما رهب 
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داز رصب  رون  مهد 

داز رمث  هفرط  يدمحا  رجش  زا 

داز ردپ  قلخ  همه  يارب  هکلب 

نامرف طخ  رد  شرد  كاخ  هب  قلخ 

ملاع حلصم  دوب  شبلص  هب  هک  وا 

مدآ هرهچ  دوب  شکاخ  هب  هک  وا 

متاخ مدآ و  دننک  شیانث  هک  وا 

مدامد رکذ  دوب  شحیدم  هک  وا 

متام هناخ  شا  هولج  یب  ّتنج 

ناوضر هضور  شا  هیاس  رد  خزود 

دنیوا رغاس  زا  شوخرس  الو  لها 

دنیوا رضحم  رد  هلمج  ادخ  قلخ 

دنیوا رگسع  رس  هب  رس  کلم  نج و 

دنیوا رد  رب  ادگ  نوچ  ناوج  ریپ و 

دنیوا رتسگ  انث  نیّیبن  لیخ 

نآرقب هتفگ  وا  فصو  ادخ  هکلب 

دمآرب هام  بیغ  نسح  قفا  زا 

دمآ رگ  هولج  قح  تالامج  رهم 

دمآرد هدرپ  زا  ربمغیپ  خر  ای 

دمآ رسپ  كرابم  ار  یلع  هک  ای 
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دمآ رظتنم  تجح  ردپ  ای 

نایامن هتشگ  نسح  رد  نسح  نسح 

دّرجم حور  دوب  اپارس  هک  وا 

دّلخم دلخ  تسا  مک  شرهم  هب  هک  وا 

ّدبؤم ران  تسا  یمد  شرهق  هک ز  وا 

دمرس قلاخ  دهد  شمالس  هک  وا 

� دمحم صخش  دورس  شیانث  هک  وا 

ناونع شحدم  منک  نومضم  هچب  نم 

تسا لاعتم  یّح  نسُح  ینسَح  نیا 

تسا لآ  دمحا و  هتسرون  لگ  نیا 

تسا لامک  لها  هلبق  مهدزای 

تسا لامج  نسُح و  رهظم  ادخب  مه 

تسا لالج  ردق و  ثراو  یبن  هب  مه 

نازورف هتشگ  يوز  نابوخ  هولج 

تیادف ود  ره  مردام  ردپ و  يا 
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تیانث حدم و  رکذ  لها  بل  هب  يا 

تیارس نحص و  كاپ  ياهلد  هلبق 

تیادگ يور  قشاع  نانج  غاب 

تیالو ماج  زا  لد  لها  یتسم 

نابرق وت  يوک  رس  رب  دوش  هک  ات 

لزنم هرماس  رد  هدرک  تنت  هچرگ 

لد رد  وت  ياج  يادخ  نوچ  دوب  کیل 

لماک تعاط  تسا  وت  وفغ  اب  نایصع 

لطاب ششوک  تسا  وت  رهم  یب  تعاط 

لماش وت  فطل  رگا  روم  رب  ددرگ 

نامیلس هاج  رادتقا  زا  دریگ 

یناور حور  دوجو  مسج  هب  وت  مه 

یناج روشک  ربهر  رسپ  مه 

یناهج ۀلک  حلصم  ردپ  مه 

ینایع رون  ادخ  لامج  هب  مه 

یناهن زار  لد  لها  لد  هب  مه 

نامرد وت  مان  ناج  درد  رب  هدش  مه 

مدارم عمش  دوب  زاغآ  وت ز  يور 

مدایب هدنام  تسخن  زا  تا  یتسود 

مداد وتب  لد  ارم  يریذپب  رگ 
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مداعم زور  یتسه  نیمه  تسه 

مداهن رس ز  دشک  تقشع  هلعش 

نازوسب هلعش  نیا  رد  ار  منت  ناج و 

روتسم همه  زا  تتعلط  دوب  هچرگ 

رون تخر  دای  دهد  ار  لد  هدید 

روک دوب  وت  زک  يا  هدید  نآ  رب  ياو 

رود دوش  وت  زک  یلد  لاح  هب  هآ 

روط هقراب  دوب  ار  تهگراب 

نارمع یسوم  رازه  شنیمز  شقن 

میوپن هار  وت  يوک  رس  هب  زج 

میوشن همان  وت  يوج  بل  هب  زج 

میوج وت  يور  مهن  وس  ره  هب  هدید 

میوب وت  رطع  مرب  لگ  ره  هب  تسد 

زا حدم  ریغ  و  ممثیم » »
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میوگن وت 

ناج زا  مرذگب  قشع  راد  رسب  ات 

----------

تسیناحور مد  هک  یمیسن  هفرط  دزو  یم 

( تدالو  ) تسیناحور مد  هک  یمیسن  هفرط  دزو  یم 

تسینارون اج  همه  رای و  هولج  اج  همه 

تسیناوخ تحدم  بش  يداش  بش  دج و  بش و 

تسیناّثلا عیبر  نویامه  زور  نیمتشه 

دمآ ارهز  رهوگ  تمظع  طیحم  زا 

دمآ ارهز  رگید  نسح  هراشبلا 

مهدزای رمق  تیالو  جرب  زا  دمآ 

مهدزای رهگ  تماما  يایرد  ای ز 

مهدزای رجش  تّوبن  يانیس  ای ز 

مهدزای رگداد  مهدزای  تّجح 

شنمسای لگ  دیحوت و  نشلگ  نیا  مّرخ 

شنسح رد  نسح  نسح  همه  لد ز  درب  یم 

تریس ردیح  تروص و  یبن  هجو و  ایربک 

تمصع ارهز  مد و  ینیسح  نسح و  ینسح 

تروص کی  رد  هنیآ  کی  هب  هام  هدزای 

تمظع دجم و  همهنیا  رسپ و  کی  ابجع 
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كاخ هب  دیشخرد  زورما  هک  هدژم  نایکاخ 

كاپ رهوگ  کی  می  رون و  می  هد  رهوگ 

تسا رد  كاخ  شدرخ  ریپ  هک  تسیک  رسپ  نیا 

تسا رت  بوخ  ناهج  نابوخ  همه  زا  ادخ  هب 

تسا رشبلا  ریخ  تعلط  هنیآ ي  رسپ  نیا 

تسا رشع  یناث  تّجح  ردپ  نیا  دیونشب 

شردپ لامج  هام  رب  همه  تاولص 

شرسپ يادف  داب  نم  ردام  ردپ و 

دنرشب ّنج و  يروح و  کلم و  وا  رکسع 

دنرمق سمش و  رتخا و  وا  خر  زا  يوترپ 

دنرختفم شرد  یّیادگ  هب  ملاع  قلخ 

دنرظَتنم رِظتنم  ناهج  نابوخ  همه 

تسا رشع  یناث  تّجح  نامه  تسیک  رظتنم 

يدهم همطاف  فسوی 
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تسا رسپ  نیا  فلخ 

تساضق کلم  ردق و  رهش  یلاو  رسپ  نیا 

تسازف حور  سفن  اب  ناج  یسیع  رسپ  نیا 

تسازج زور  سر  دایرف  عفاش و  رسپ  نیا 

تساضر نب  داوج  نب  ّیلع  غاب  لگ  نیا 

دراد ردیح  يوزاب  یبن  نسح  قح  يور 

دراد رتنوزف  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

دنناوخ یم  شننملاوذ  یلو  ینعم  لها 

دنناوخ یم  شنمجنا  هم  هلمج  نارتخا 

دنناوخ یم  شنلع  رّس و  فقاو  نافراع 

دنناوخ یم  شنسح  نسح و  همه  رس  ات  ياپ 

تسا نهد  نیریش  خرلگ و  نیبج ، هام  دق ، رس و 

تسا نسح  نیا  تسا  نسح  نیا  تسا  نسح  نیا  تسا  نسح 

شرادید زا  قح  تاقالم  ضیف  ار  هدید 

شراّوز مدق  كاخ  هب  هداتفا  رهم 

شراب رهوگ  بل  رب  ادخ  رکذ  مد  همه 

شراسخر لگ  دای  اب  هرماس  اج  همه 

نشلگ شمودق  هب  یتسه  روانهپ  کلم 

نشور شلامج  هب  يداه  ترضح  ةدید 

تیاّرماس رئاز  الو  لها  لد  يا 
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تیارآ ناهج  يور  ناهج  قلخ  ۀبعک 

تیاپ ات  رس  رس و  ات  اپ  نسح ز  نسح و 

تیابیز مرح  کیالم  لاب  زا  شرف 

تمرک فطل و  لئاس  ناهج  قلخ  همه  يا 

تمرح كاخ  هب  هدجس  مرب  هک  ایآ  دوش 

تمرح كاخ  هب  هدجس  مرب  هک  ایآ  دوش 

ییارهز ۀمطاف  رسپ  وت  یتسیک 

ییامیس نسح  يوخ و  یلع  قلخ و  يوبن 

ییالوم مهدزای  مهدزیس  هولج ي 

ییایرد هد  رهوگ  يرکسع و  نسح 

تسیدهع مه  یتسود و  یگدنب و  تبتکم 

يداه تردپ 
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تسیدهم تزیزع  دنزرف  و 

ماوت رابرد  ةدولآ  هدنب ي  میک  نم 

ماوت راتفرگ  راتفرگ و  هدرک  مهنگ 

ماوت رادیرخ  شیوخ  یهت  تسد  ود  اب 

ماوت راخ  نم  یتسه و  نم  لگ  وت  منک  هچ 

ینکن مباطخ  تسود  زج  هب  هک  مراد  تسود 

ینکن مباوج  ّیناوخب و  ّيریذپب و 

نک منایرگ  هدید ي  رب  نم و  رب  یهگن 

نک مناشیرپ  لاح  رب  لد و  رب  يرظن 

نک منارفغ  می  قرغ  منایصع ، قرغ 

نک منایصع  كاپ ز  ترد  كاخ  اب  هکلب 

مهاگرد نیا  مثیم »  » مدب هچ  ره  ما  هک  ره 

مهّللا لوسر  دالوا  رکاذ  مرکاذ 

----------

حدم

ناج روشک  باتفآ  نآ  يرگسع  ماما 

( حدم ) ناج روشک  باتفآ  نآ  يرگسع  ماما 

نایدالاوبا رب  همان  قرو  دنچ  درپس 

ربمغیپ ادخ و  یضار  وت  راک  يا ز  هک 

رب هرمهب  اه  همان  نیا  نئادم و  ورب 
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زورما زا  دوخ  رفس  باسح  راد  هاگن 

زور بش و  هدزناپ  تسه  ترفس  تدم  هک 

دیما هب  يدمآ  زاب  نوچ  هرماس  رهش  هب 

دید یهاوخن  رگد  ایند  ملاع  هب  ارم 

متفر ناهج  زا  نم  ییآ  هرماس  هب  نوچ  وت 

متفر نانج  نشلگ  رد  همطاف  يوس  هب 

دودو يادخ  تجح  يا  هک  درک  لاوس 

؟ دوب دهاوخ  هچ  ناهج  قلخ  ربهر  وت  زا  سپ 

، دراد یسک  ار  هعیش  يربهر  تفگب 

درازگب زامن  وا  نم  هزانج ي  رب  هک 

رگید یتمالع  وگرب  هک  درک  لاؤس 

رورس يا  مماما  مسانشب  رتشیب  هک 

نم یّح ز  یلو  دشاب  هک  داد  باوج 

باوج دهاوخب  وت  زا  هک  یسک 
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نم همان 

امرف یتمالع  رگید  هک  تفگ  هرابود 

امرب ایربک ، رما  دوشن  هبتشم  هک 

نامز ماما  دوب  نم  زا  سپ  تفگ : ماما 

؟ نایمه رد  تسیچ  هک  دیوگب  هک  ره  هدیدن 

نایدالا وبا  ادخ ، ّیلو  رما  هب  ضرغ 

نایرگ هدید  هب  نئادم  هار  تفرگ 

ارماس هب  دش  زاب  مهدزناپ  زور  هب 

اپب تسا  تمایق  روش  هک  دید  دید ، هچ 

ار اماما  دایرف و  هلان و  دینش 

ار ارهز  زیزع  نود  دمتعم  تشک  هک 

مولظم یلو  دش  هتشک  مهدزای  ماما 

مومسم افج  زا  دش  یناوج  راگزورب 

شردپ رب  رد  هتفر  نانج  ناتسوب  هب 

شرسپ هرهچ  رب  یمیتی  درگ  هتسشن 

باطخ دیسر  دمتعم  فرط  زا  هگ  انب 

باّذک رفعج  هتشک  نآ  رب  زامن  دنک 

نایدالاوبا خر  زا  میب  گنر ز  دیرپ 

؟ نامز ماما  دش  هچ  سپ  ارم ، ياو  تفگب 

درآ قطنب  بل  باّذک  رفعج  تساوخ  وچ 
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دراذگب زامن  سدقم  دوجو  نآ  رب 

دش ادیپ  دیُما  ربا  لد  زا  هام  هک 

دش ادیپ  دیهش  نآ  رسپ  هر  درگ  ز 

نورب فصو  ّدح  شلامج ز  دوب  هک  یهم 

نوگ مدنگ  يورب ، دّعجم  ناوسیگ  هب 

دوب شراسکاخ  باتناهج  رهم  هک  یهم 

دوب شراذع  رب  هصغ  مغ و  درگ  هتسشن 

شرابنوخ مشچ  ود  زا  ناور  کشرس  یهم 

شراسخر بیز  دوب ، شیمشاه  لاخ  هک 

درک یم  رگد  هولج  وا  تعلط  هک  یهم 

درک یم  ردپ  ردپ  شدوجو  دنب  دنبز 

ار رّهطم  نت  نآ  یسب  تفگ  مالس 

ار رفعج  سابل  وسکی  هب  تخس  دیشک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5607 

http://www.ghaemiyeh.com


مراوازس نم  تفگ : بل  هچنغ  دوشگ 

مرازگب زامن ، مباب  هزانج  رب  هک 

ماگنه نآ  رد  ردپ  مسج  هب  دناوخ  زامن 

ماش دمآ  هفیلخ  زور  رفعج و  زور  هک 

نایدالابا ای  داد  ادن  زامن  زا  سپ 

نآ زا  مفقاو  هچرگ  هدب  همان  باوج 

ناهن تفگ  داد و  شالوم  هب  همان  باوج 

ناشن ود  نایع  دش  هک  ار  ادخ  رکش  رازه 

موس هناشن  رکف  هب  دوب  هداتف 

مق زا  هّرماس  هب  یهورگ  دندمآ  هک 

نایمه کی  دوب  موق  نآ  زا  يدرف  تسد  هب 

ناهنپ نآ  نورد  ردنا  یفرشا  رازه 

درآ تسد  هب  اهلام  نآ  زا  رفعج  تساوخ  وچ 

دراذگب ماما  ماقم  جوا  هب  مدق 

تسیسک قلخ  ماما  نم  زا  سپ  تفگ  ماما 

؟ تسیچ نایمه  نورد  دیوگب  هدوشگان  هک 

دنهاگآ زار  نانآ ز  رفعج  دید  وچ 

دنهاوخ یم  بیغ  ملع  نم  ز  تفگ : مشخ  هب 

نادرگرس تام و  تخس  مق  مدرم  دندش 

نامز ماما  مداخ  ناشبناج  هب  دش  هک 
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نایمه اب  تسیا  همان  امش  نیب  تفگب :

نالف نالف و  زا  دوخ  نایمه  همان و  تسه  هک 

دراد اج  هسیک  هب  رز  یفرشا  رازه 

دراد الط  شکور  نآ  زک  تسا  یفرشا  هد 

نایدالاوبا دبدب  مداخ  هتفگ  قدص  وچ 

ناشن هس  نیا  راگدنوادخ ، رکش  تفگب 

تسا يدهم  ام ، ناما  دهم  هک  تسا  وگادخ 

تسا يدهم  ام  نامز  ماما  هک  قح  قح  هب 

درم نازورف  لعشم  نآ  زا  روک  هک  یسک 

درم نآرق  لوزن  زا  شیپ  ّتیلهاج  هب 

دوب هچرگ  نامز  ماما  یلب 
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شرگج نوخ 

شردپ رّهطم  مسج  هب  دناوخ  زامن 

داتفا نیشتآ  هآ  کلف  هب  ما  هنیس  ز 

داتفا نیدباعلا  نیز  لد  دای  هب  ملد 

كاخ يور  رب  هداتف  شباب  رکیپ  دید  وچ 

كاپ نت  نآ  باتفآ  طسو  رد  هنهرب 

درازگب زامن  شناما  مصخ  دادن 

دراپسب كاخ  هب  ار  وا  رکیپ  هک  ای  و 

درک یم  ردپ  هراپ  دص  نت  رب  هاگن 

درک یم  رفس  وا  حور  نت  هکنآ ز  یئوگ  وت 

يزاسدوخ مزب  عمش  يا  شبنیز  تفگب 

؟ يزاب ینک  دوخ  ناج  اب  هک  هداد  يور  هچ 

؟ یباتیب هچ  زا  وت  یّقح  تّجح  هن  رگم 

؟ یباتشب تشهب  يوس  هب  هدرک  هدارا 

دشاب اجب  متقاط  ناس  هچ  هّمع  تفگب :

دشاب ادخ  تجح  ندب  نیا  هن  رگم 

؟ تسین نآرق  نادناخ  زا  نم  باب  هک  رگم 

؟ تسین ناملسم  نیمزرس  نیا  رد  نیسح  رگم 

دیلپ ناگتشک  مسج  ناهن  تشگ  كاخ  هب 

دیهش ماما  رکیپ  دوب  باتفآ  رد 
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« مثیم  » بش قلخ ، زور  هدش  هآ  دود  ز 

« مثیم  » بل دنبب  ربمیپ  ناج  هب  مسق 

-----------------

يرکسعلا اهیا  ادتقم  قح  هب  يا 

( حدم ) يرکسعلا اهیا  ادتقم  قح  هب  يا 

يرکسعلا اهیا  ادخ  یلو  يا 

همطاف فسوی  همه  عمج  عمش 

يرکسعلا اهیا  یضترم  هداز ي 

نسح تیوخ  قلخ و  نسح  تیور  هام 

يرکسعلا اهیا  اپ  هب  ات  رس  نسح 

دارملا باب  وت  مه  دابعلا  ریخ  وت  مه 

يرکسعلا اهیا  اضرلا  نبا  وت  مه 

کلف تعیطم  مه  کلم  تهاپس  مه 

يرکسعلا هیا  امس  تمکح  هب  مه 

ارم تیارماس  يرولا  ریخ  نب  ای 
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يرکسعلا اهیا  البرک  هبعک و 

الو لها  هب  وت  امس  ضرا و  هب  وت 

يربهر يداه و  ادخ  قلخ  هب  وت 

روط راونالارون  رود  وت  زا  دب  مشچ 

يرهوگ کی  رحب  رون  رحب  هَد  رُد 

رسپ يداه  هب  وت  رمث  ارهز  هب  وت 

يروحم قح  هب  وت  ردپ  يدهم  هب  وت 

همئاق ار  شرع  همطاف  فسوی 

يرترب رتهب و  همه  فصو  وت ز 

یتلوص یلع  مه  یتنیط  اضر  مه 

يرظنم ادخ  مه  یتلصخ  یبن  مه 

وت دای  دنز  رپ  وت  دالیم  زور 

يرکسعلا اهیا  ارماس  يوس  لد 

قح ملع  نزخم  قح  ملح  رهظم 

نسح ای  يدیس  یتمکح  ندعم 

ایبنا ثراو  ایربک  هولج ي 

نیسح ای  يدیس  یترتع  لصاح 

دورد تلامج  هب  دورد  تلالج  هب 

نیسح ای  يدیس  یتعلط  ادخ  هک 

همه هانپ  وت  همکحم  تیآ 
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نسح ای  يدیس  یتقلخ  ملاع 

مرک رهپس  مه  مما  ماما  مه 

نسح ای  يدیس  یتمحر  می  مه 

ناجو سنا  دنرب  یم  نامز  نیمز و  رد 

يرکسعلا اهیا  اجتلا  ترد  رب 

ددع یب  وت  فصو  دمص  یح  نسح 

تسا ملاع  یجنم  دبا  ات  تیدهم 

يده غارچ  يا  ادخ  یلو  يا 

تسا مک  میوگ  هچره  ار  وت  حدم  فصو 

تمدقم اه  هدید  تمغ  طیح  طیحم  لد 

تسا مد  احیسم  دص  تمد  کی  زا  هدنز 

نت هب  مناج  ناج  نسح  ای  وت  رهم 

تسا مکحم  يدنس  نم  كاپ  هنیس ي 

وت میلست  بلق  وت  میدقت  حور 

میظعت رهب 
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تسا مخ  نودرگ  خرچ  وت 

لوتب دلاب  وت  هب  لوسر  دزان  وت  هب 

يرکسعلا اهیا  ادخ  دشخب  وت  هب 

مهر غارچ  وت  مهللا  طارص  وت 

تسا وت  يور  ما  هلبق  مهن  وس  ره  هب  ور 

ایصوالا متاخ  ایبنالا  فرشا 

تسا وت  يوگانث  نیا  وت  ناوخ  انث  نآ 

ملماش دوش  یک  ملئاس  ترد  رب 

وت يوب  مونشب  ملد  تشهب  زک 

ییوت میوزرآ  ییوت  میوگتفگ 

وت يوس  ملد  يا  ییوت  میوربآ 

رحس ات  لد  غرم  رظتنملاابا  ای 

وت يوک  همه  رب  رپ  لاب و  دنز  یم 

ممدمه وت  رهم  مثیم  يدیس 

يرکسعلا اهیا  انث  میوگ  وت  زا 

وت يارماس  ِمرح  مرح ، هلبق  يا 

وت يافص  اب  مرح  لد  يالولا  ¬ تیب

وت يانث  حدم و  رتفد  هناگی  نآرق 

وت يارس  نحصرتوبک و  کلم  حور 

يدمرس دنوادخ  لامج  هنییآ 
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يدمحم ¬ هس یلع ،  راچ  كاپ  دنزرف 

ترد لئاس  فرش  لالج و  نادب  ناوضر 

ترهطم نحص  هب  هدرب  هدجس  دیشروخ 

ترورپ حور  سفن  رد  تساضر  حور 

ترس ات  ياپ  نسح  هکلب  هن  نسح  تمان 

تیداه تیاده ز  رون  دهز و  ثاریم 

تیداوج دوج  متشه و  ماما  ملع 

ننملاوذ ¬هللا  یلو هدزیس  موصعم 

نسح نیمود  یموس و  ياضرلا   ¬ نبا

نمچ نمچ  تکاخ  هب  تشهب  زا  دزیر  لگ 

نخس یکچوک  زا  وت  يانث  رد  هدنمرش 

اجک يرهوگ  بل  لعل  مالک و  رُد 

اجک يرگسعلا  ِندمحم  ابا  فصو 

وت يور  دشخرد ز  ماما  هد  راونا 

وت يوخ  قلُخ و  ادخ  لوسر  روآدای 
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وت يوگتفگ  کلم  ياعد  نیرتابیز 

وت يوک  كاخ  دوب  سنا  ّنج و  دوجسم 

ییوت درورپ  ناج  رُد  فدص ، رد  هک  يرحب 

ییوت درورپ  نامز  ماما  شنماد  رد 

نامسآ دوجسم  وت  رازم  هناریو 

ناج فاطم  تنحص  لد و  هبعک  وت  ربق 

نامزلا ¬ بحاص تمرح  بش  ره  راّوز 

ناهج هلبق  يا  تنمشد  مشچ  يروک 

تسوت راید  ملاع  همه  هرماس ، هن  اهنت 

تسوت رازم  ام  لغب  رد  میور  اج  ره 

دش بارخ  هچ  رگا  وت  رهطم  ربق 

دش باسح  ¬ یب متس  وت  میرح  رب  ای 

دش بارت  رد  ناهن  حیرض  ابرلد  نآ  و 

دش بابک  مغ  نیا  زا  هعیش  بلق  دنچره 

دوش ¬رت  هدنزورف وت  هبق  زور  ره 

دوش ¬رت  هدنز ¬تا  هبترم لالج و  هاج و 

تتدابع عیفر  شرف  رهپس  ُهن  يا 

تتداع لذب ، تمحرم و  دوج و  فطل و  يا 

تتدایس رب  وت  نمشد  هدرک  رارقا 

تتداهش یناوج  لصف  هب  مدمآ  دای 
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¬تا هراتس زا  نوزف  هرامه  لد  مخز  يا 

¬تا هراپ هراپ  رگج  رب  مالس  ام  زا 

اه ¬ لاس وت  يدوب  هرصاحم  رد  هک  نآ  اب 

اه ¬ لالم جنر و  مغ و  نانمشد ، يدید ز 

اه ¬ لادج نایغط  هر  زا  وت  اب  دندرک 

اه ¬ لالج ردق و  تزع و  هعیش  هب  يداد 

تفگش يا  سبح  لد  تتیالو ز  رون 

تفرگ ار  قافآ  هرس  کی ¬ باتفآ  نوچ 

دش میظع  يرارش  هعیش  بلق  هب  تغاد 

دش میحج  لها  هنیک  تلد ز  رب  نوخ 

دش میقم  یهلا  تشهب  رد  وت  حور 

میتی يدهم  ترضح  وت  نتفر  اب 
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دش

نامالا دادیب ، همه  نیا  زا   u نسحلا نب  ای 

نامزلا ¬ بحاص ای  كروهظ  یلع  لّجع 

ایب يرتسگ   ¬ متس لاوز  وت  لدع  يا 

ایب يرگنشور  همه  رب  هدرک  هدیدان 

ایب يرثوک  فدص  رُد  نیرخآ  يا 

ایب يرگسع  نسح  هدید  رون  يا 

دنز ناج  هب  شتآ  وت  يور  قارف  یک  ات 

دنز نابز  مخز  وت  مصخ  هعیش  هب  یک  ات 

تادتقم ریپ و  کلم  سنا و  ّنج و  هدناوخ  يا 

تادف ام  ناج  یملاع و  ناج  ناج  وت 

تادخ هولج  یبن  قلخ  یلع و  قلُخ 

تادن دهد  وکین  عرصم  ود  نیا  هب  مثیم 

نک باتش  تروهظ  هب  نامزلا  ¬ بحاص ای 

نک باکر  رد  اپ  وت  تفر  تسد  ملاع ز 

يرواد نسح  ةولج  تخر  زا  یلجتم  يا 

يرترب تادخ  هداد  ایبنا  هب  یبن  ریغ 

يرورس تامس ، هب  مه  تماما و  نیمز  هب  مه 

يردیح تسا و  یمطاف  همه  تتنیط  تقلخ و 

يربلد هدیدن  هدرک  همه  زا  تیوکن  نسح 
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يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

----------

يرورپ کلم  هدرک  کلف  هب  يا 

( حدم ) يرورپ کلم  هدرک  کلف  هب  يا 

يرتشم ترمق  سمش و  هرهز و 

يده جرب  رتخا  مهدزای 

يرکسعلا نسح  ارهز  فسوی 

کلف مامز  تسد ، رس  هب  مه 

يرورس رس  تاپ  فک  هب  مه 

تیب لها  نسح  تلوسر  هدناوخ 

يرترب همه  هب  تیادخ  هداد 

امس ضرا و  همه  رد  وت  رکسع 

يرپ روح و  مدآ و  کلم  ّنج و 

رسپ متشه ، تّجح  اضر  هب  مه 

رشع یناث  تّجح  ردپ  مه 

هبعک ي
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نسح ای  يرظن  لها 

نسح ای  يرگداد  هنیآ ي 

رمث ار  يوضر  دیما  لخن 

نسح ای  يرگد  داوج  هک  ای 

لامج دّمحم  هس  ینسح و  کی 

نسح ای  يرسپ  ار  یلع  راچ 

یمدمه یسنوم و  سک  همه  اب 

نسح ای  يرت  بوخ  ناگ  همه  زا 

هیّیط رجش  هد  ِرمث  مه 

نسح ای  يرهگ  کی  فدص  مه 

تا هدنزارب  هتشگ  نسح  مان 

تا هدنزورف  نسح  نیا  مدهاش 

ام تاجانم  حیبست و  وت  رکذ 

ام تاجاح  هلبق ي  تا  هرماس 

ینک تراشا  وت  رگ  ادخ ! مشچ 

ام ِتاّمهم  لفق  دوش  زاب 

هتخورفا هنیس ي  رد  وت  رهِم 

ام تاعاط  همان ي  رد  وت  رهُم 

دوب ایند  ود  هب  نمشد  يروک 

ام تاهابم  رخف و  تا  یتسود 
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همه میحج  تسا  تشهب  وت  یب 

ام تادابع  تسا  لوبق  وت  اب 

یلجنم دش  وتز  لد  هنیآ ي 

یلع نب  نسح  دّمحم  ابا 

ادف ار  تنت  ناج و  ناهج  ود  يا 

ادف ار  تا  نخس  نایب و  قطن و 

یحو ّرُد  تبل  لعل  زا  هتخیر 

ادف ار  تنهد  جرد  رهوگ 

هنیآ رد  هنیآ  رد  هنیآ 

ادف ار  تنسح  رد  نسح  يور 

مالک ذوفن  راتفگ و  زجعم 

ادف ار  تا  نکش  نمشد  قطنم 

نمسای لُگ  غاب  نوچ  وت  نسح 

ادف ار  تا  نمسای  لگ  غاب 

رظن تحت  يدیعبت  فسوی 

رگ هولج  اج  همه  تلامج  هام 

همزمز نیرت  شخب  ناج  وت  حدم 

بلق رگنشور  وت  رهم 
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همه

داوجلا نبا  یلع  نبا  نسح  ای 

همطاف لد  رون  اضر  ناج 

ءایبنا راتفر  تراتفر 

همکحم تایآ  تراتفگ 

رهپس ُهن  ناکرا  تادجا 

همئاق ار  وت  نودرگ  تدنزرف 

سوب ياپ  ار  وت  همع ي  یبوط 

همداخ ار  وت  سجرن  اروح 

نایکالفا وت  سدق  مرح  رد 

نایکاخ اب  وت  ناوخ  انث  هتشگ 

تمغ طیحم  هعیش  ره  لد  يا 

تملاع رس  هب  تیانع  تسد 

وت ناوارف  ياهمغ  دهاش 

تمک رمع  وت و  بیرغ  ربق 

نایسابع همه  نابز  مخز 

تمهرم هتخوس  رگج  رب 

دوب هک  يا  يدش  گرمناوج  هچ  زا 

تمد زا  حیسم  ناج  دص  ود  هدنز 

یکدوک رد  وت  دوعوم  يدهم 
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تمتام رد  هتخیر  ازع  کشا 

شا هناخازع  تشد  رد و  هوک و 

شا هنابیرغ  کشا  خر  هب  هدنام 

وزرآ یسب  تشاد  وت  يدهم 

وا زا  يریگب  هسوبلگ  وت  هک  ات 

مشچ ود  زا  ناور  شبیرغ  کشا 

ولگ رد  ناهن  شمیتی  ضغب 

هتخوس رگج  زا  دیشک  هلان 

وضو بآ  وت  راسخر  هب  تخیر 

دیما ان  نانک  هیرگ  ناشف  کشا 

وشتسش ار  وت  يور  لگ  داد 

راگدرورپ تّجح  يا  وت  دعب 

وگتفگ دنک  هک  اب  وت  يدهم 

دش زاورپ  هب  وچ  نت  زا  وت  حور 

دش زاغآ  وت  يدهم  تبرغ 

زادگناج سب  وت  غاد  ررش  يا 

زاب زاب ، امنب  نیب  ادخ  مشچ 

لگ گرب  کی  وچ  هاتوک  وت  رمع 

زارد تنوزف  ياه  مغ  هصغ ي 

وت هلاس ي  شش  كدوک 
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هدمآ

زامن دناوخ  وت  كاپ  نت  هب  ات 

نینزان نآ  زا  زان  شکب  زیخ و 

زانورس نآ  هدش  مخ  وت  مغ  زک 

همطاف نطو  زا  رود  فسوی 

زاجح غاب  يدیعبت  هلال ي 

دوب هداتفا  وت  مادنا  رب  هزرل 

دوب هداد  رگم  تیرهز  هچ  مصخ 

ماش هصغ  مغز و  تزور  هدش  يا 

مادم اباب  مغ  زا  کشا  هتخیر 

کیلع ٌمالس  دوبعم  تّجح 

مالسلا کیلع  دوعوم  يدهم 

رگج رخآ  تمغ  رارش  تخوس 

ماج هب  تغارف  رهز  کلف  تخیر 

نیسح تدج  هب  ینک  هاگ 

ماقم الاو  ردام  مغز  هگ 

همطاف دوب  وت  ناشف  کشا 

ماما ره  دوب  وت  هار  هب  مشچ 

دنملاع همه  وت  نارظتنم 

« دنمثیم  » همزمز ي اب  هتخوس 
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----------

يرواد هولج ي  نایع  تنسحز  يا 

( حدم ) يرواد هولج ي  نایع  تنسحز  يا 

يردیح تتلوص  يدمحا  تعلط 

يرورس تعلخ  اسران  تنت  رب 

يرپ سنا و  ّنج و  کلم  روح و  وید و 

يرب نامرف  مرگ  ترضحم  رد  هلمج 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

باتفآ هم و  رب  رون  هداد  خرز  يا 

بارتوب هداز ي  لسر  متخ  لجن 

باوج ار  ام  هداد  لاؤس  زا  رت  شیپ 

بان ّرُد  کی  رحب  يرحب و  هد  ّرُد 

يرهوگ وت  ّرُد  دنک  هَد  نآ  رب  هک 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

نلع ِورَس  ّرس  نزخم  تا  هنیس 

نسحلا نب  هّجح  ترضح  دلاو 

نم حدم  اجک  وت  وت  حدم  اجک  نم 

نمجنا ره  هام  نامسآ  ره  رهم 

يرگنشور هدرک  دوجو  مامت  رد 
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يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

نسح تیوخ  قلُخ و  نسح  تّطخ  لاخ و 

نسح تیور  هام  نسح  تیوخ  قلُخ و 

نسح تیوب  رطع و  نسح  تیور  هام 

نسح تیوگتفگ  نسح  تیوب  رطع و 

يرترب تقلاخ  نسَح  ره  زا  هداد 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

وت يابیز  يور  هنیآ  هدراچ 

وت ياه  سفن  زا  دمد  يدهم  رطع 

وت ياج  ادخ  نوچ  دوب  ام  لد  رد 

وت يامیس  شقن  رون  ردق و  هروس ي 

يرتشم يرتشم  ار  وت  نسح  رون 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

ترتسگ انث  ّقح  هیاس و  رد  قلخ ،

ترکشل رشب  مه  ترکسع  کلم  مه 

ترب رد  هرماس  ناج  وچ  هتفرگ  رب 

تردیح دمحا و  تریس  تروص و 

يردیح لگ  يا  يدمحا  ِرُد  يا 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

تسا ملاع  لماش  هرماس  زا  تضیف 
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تسا مکحم  تیآ  مادم  تیاه  هتفگ 

تسا مدآ  ملاع و  رس  رب  تا  هیاس 

تسا مک  تیانث  رد  قلخ  حدم  رهوگ 

يرواد قطنم  زا  دیاب  وت  فصو 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

دناوت ناتسآ  مداخ  نایسدق 

دناوت ناتسوب  ریاط  نایشرع 

دناوت ناتسود  هدنب ي  نافراع 

دناوت ناتسلگ  هلال ي  نادهاز 

يرتخا ترد  رب  دوب  ار  هم  رهم و 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

ماما هد  زا  هولج  درب  تیور  هام 

مالس تباب  ّدج و  ردام و  وت و  رب 

مارح ّتنج  وت  یب  رده  تعاط  وت  یب 

نید وت  یب  تسرد  نآرق  وت  اب 
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مامتان

يرورپ تفرعم  بتکم  تبتکم 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

نمسای کی  وت  زا  همطاف  يدهم 

نز هسوب  تبل  رب  تیب  لها  يداه 

نز درم و  يداه  هرماس  زا  ترون 

نمز نیمز و  رد  نانج  ناهج و  رد 

يرثوک دنک  یم  وت  ریخ  ترثک 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

دوب دیعبت  سبح و  همه  ترمع  هچ  رگ 

دوب دیحوت  رشن  مد  هب  مد  وت  راک 

دوب دیتاسا  اب  مادم  تملع  رون 

دوب دییأت  رهُم  ار  ملع  تقطنم 

يرتسگ ناهج  رد  تشناد  رگشل 

يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

نم نییآ  نید و  وت  يّالوت  يا 

نم نیریش  ناج  زا  رتشوخ  وت  رهم 

نم نیمآ  رکذ  اعد  كاپ  حور 

نم نید  همه ي  نم  نامیا  ّلک 

يربلد دنک  یم  وت  فصو  زا  مثیم » »
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يرکسعلا اهّیا  نسح  ای  يدّیس 

----------

اه ناج  ۀبعک  لد  ۀلبق  تا  هرماس  يا 

( حدم ) اه ناج  ۀبعک  لد  ۀلبق  تا  هرماس  يا 

اه ناهج  هتسویپ  وت  ناسحا  ةرفس  يا 

اه نامز  ِدنوادخ  دنوادخ و  دبع  يا 

اه ناکم  قوف  تفرش  ردق و  ۀیاپ  يا 

اه ناهن  اه و  نایع  رارسا  هاگآ ز 

اه نابز  وت  فصو  وت و  حدم  هب  هاتوک 

****

دوهشم دهاش و  لزا  مزب  رد  وت  يور  يا 

دوجسم همه  رب  ادخ  هب  دجاس  هدمآ  يو 

دوبعم تجح  مه  یتاجاح و  ۀلبق  مه 

دومحم دماح و  مه  دمحا و  مه  يدمح و  مه 

دوعوم يدهم  ِردپ  دشاب  هک  وت  زا  ریغ 

اه نازخ  ِلصف  رد  درآ  راهب  هک  يدهم 

ناهج ناج  يا 
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تیادف هب  اه  ناج  همه  يا 

تیادخ ِنسح  يا  نسح  تیوکن  مان  يا 

تیاول ِّلظ  رد  درآ  هانپ  دیشروخ 

تیالو رهم  همه  تادابع  ياضما 

تیانث دنیوگب  هک  ینآ  زا  رتالاب 

اه نامگ  مهو و  دسرن  تلالج  جوا  رب 

****

دننابز دننابز  ءایشا  وت  فصو  رد 

دنناوخن دنناوخن  قلخ  ار  وت  حدم  زج 

دننازخ دننازخ  وت  یب  نانج  ياه  لگ 

دننادن دننادن  وت  ماقم  هکنآ  اب 

دنناور دنناور  دنناور  هتسویپ 

اه ناور  دندرگب  وت  رازم  رود  ات 

تسوت مدق  رابغ  تنج ز  شوخ  يوب 

تسوت مد  دراد ز  هک  هچنآ  حیسم  ياسیع 

تسوت مرد  يادگ  تسا ، میرک  هک  متاح 

تسوت مرک  یتسه  یتسه و  ادخ  تسد  وت 

تسوت مرح  لد  ةرماس  طقف  هن  اهنت 

اه ناشن  تسا  نایع  وت  زا  مرگن  اج  ره 

****
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یلامک رحب  هَد  ۀیامنارگ  ِّرد  وت 

یلالج ِتاوامس  ِنازورف  رهم  وت 

یلامج دنوادخ  دبع  یلو  دبع ، وت 

یلاصخ هقیدص  دی و  ردیح  خر و  دمحا 

یلاعتم يادخ  نسح  زا  نسح  مود 

اه نامز  مشچ  تلزا  نسح  دهاش  يا 

وت رد  كاخ  نیمز  تاوامس و  قلخ  يا 

وت ردپ  دج و  هدمآ  یلع  راچ  يا 

وت رسپ  دّمحم  لآ  مقتنم  يا 

وت رگداد  فرط  زا  مالس  هتسویپ 

وت ریس  وکین  سجرن  رب  يدهم و  رب 

اه ناما  طخ  وا  فک  رد  دَوب  هک  يدهم 

وت مغ  ياهررش  هعیش  رگج  رد  يا 

وت مک  رمع  وت  ردام  زا  وت  ثرا  يا 

ملع ِّلظ  هب  شرع  دَوب  هکنآ  اب 
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وت

وت ملا  راب  خرچ ز  رمک  دش  مخ 

اه ناغف  هنیس  رد  همه  تدای  هب  دنراد 

****

دوب رظن  تحت  اج  همه  تدوجو  هکنآ  اب 

دوب رشب  نج و  لد  زیربل  وت  رون  زا 

دوب رطخ  ساسحا  ار  نمشد  وت  ملع  زو 

دوب ربخ  وت  زا  طقف  دوب ، ربخ  هک  اج  ره 

دوب رگج  نوخ  اذغ  توق و  ار  وت  هتسویپ 

اه ناهن  درد  زا  بش  زور و  تلد  دوب  رپ 

ینازخ وت  رمع  نشلگ  دش  هک  سوسفا 

یناهن زوس  زا  هتخوس  ترگج  يا  هآ 

یناوج مایا  رد  رهز  ار  وت  دنداد 

یناج نمشد  متس  زا  تبل  هب  دش  ناج 

یناوخ هیثرم  تمغ  نابحم ز  راک  دش 

اه ناوخ  هیثرم  سفن  زا  رارش  دیشوج 

****

مشاب وت  رای  رگج  زوس  اب  هک  راذگب 

مشاب وت  راتفرگ  هتسویپ  هک  راذگب 

مشاب وت  راخ  دوش  هچ  مراوخ  هک  دنچ  ره 
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مشاب وت  راّوز  هر  كاخ  هب  هداتفا 

مشاب وت  رادازع  دوعوم  يدهم  اب 

اه نایب  قوف  تمغ  حرش  دَوب  دنچ  ره 

میامش راد  ۀتفیش  و  ممثیم »  » نم

میامش رابرد  گس  هن  امش  حادم 

میامش رازاب  رس  يادگ  رمع  کی 

میامش رادیرخ  چیه ، اب  مچیه و  دوخ 

میامش راع  امش ، رای  موش  هک  متفگ 

اه نایز  هوک  یسب  هناش  رس  هب  مراد 

میایربک رون  رحب  هد  رهوگ  نم ؟ متسیک 

میادخ کلم  رگنشور  هرماس ، باتفآ 

میاحضلا سمش  نیمز  رد  ار  تفرعم  نامسآ 

میافص میعس ، ما ، هورم  مماقم ، منکر ، ما ، هبعک 

میادهلاراونا حابصم  ادخ  نسح  رظنم 
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میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

****

هدیمد نآ  زا  رون  هک  متسا  رون  يایرد  نامه  نم 

هدیرورپ مجوم  جوم  رد  ادخ  ار  شناد  نید و 

هدیرفآ يدهم  وچ  یبان  رهوگ  منورد  رد 

هدیدن یمشچ  ادخ  مشچ  زج  هب  ار  میاهتنا 

میادص اه  ینیمز  اه  ینامسآ  يا  دیونشب 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

ملامج غاب  زا  تسادیپ  لگ  موصعم  هدراچ 

ملالجلاوذ تاذ  ریغ  ملالج ، زا  هگآ  تسین 

ملالز بآ  ار  دیحوت  ۀمشچ  ناگنشت 

ملاثم یب  ملاثم ، یب  یح  وچ  اما  ما  هدنب 

می « آر نم  ّرس   » رهش زا  یملاع  شخب  ضیف 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

****

منیع رون  ار  اضر  نب  داوج  نب  یلع  نم 

منید هدوب  تیاده  تقلخ  ملاع  زا  رتشیپ 

منیملاع قلخ  ریپ  مبابش  ّنس  رد  هچ  رگ 

منیسح مه  میابتجم ، مه  یلع ، مه  دّمحم ، مه 

میاسنلاریخ تمصع  لامک و  دهز و  دَوب  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5634 

http://www.ghaemiyeh.com


میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

****

مداد رون  ملاع  مشچ  رب  متقلخ  زا  رتشیپ 

مداد روش  تمایق  ات  نانیرفآروش  همه  رب 

مدادروط هوک  هب  ار  نارمع  نب  یسوم  خساپ 

مداد رود  هار  ار ز  تجاح  بابرا  تجاح 

میاشگ لکشم  یملاع  قلخ  مدادجا ز  وچمه 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

****

منیقی لها  ۀبعک  دوخ  هرماس  رهش  هب  نم 

منیمالا حور  مرح  رد  رتوبک  نوچمه  دنز  رپ 

منیتسآز ناراب  وچ  دراب  یم  نینوک  تجاح 

منیرئاز زا  دنک  ییاریذپ  يدهم  ترضح 

میاه هتسدلگ  دبنگ و  زا  رون  دنریگ  هم  رهم و 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 
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****

ممامت نسُح  نوچ  دید  لّوا  زا  يداه  ترضح 

ممان تشاذگب  نسح »  » ابیز و يور  رب  دز  هدنخ 

مماقم اباب  ۀنیس  يور  دوب  نآرق  وچمه 

مماما نبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  دوخ 

میار هزیکاپ  رسمه  اعوشی ، ِكاپ  رتخد 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

****

نم رد  دندید  ار  مولعمان  مولعم و  ةولج 

نم رد  دندید  ار  موهفمان  موهفم و  ره  ِّرس 

نم رد  دندید  ار  مولظم  ره  نوخ  ماقتنا 

نم رد  دندید  ار  موصعم  هدراچ  میوگ  شاف 

میادخ هجو  دوخ  هکلب  مرون ، موصعم  هدراچ 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

****

ار متبرت  نمشد  موش  تسد  درک  ناریو  هچرگ 

ار متّزع  ملاع  قلخ  نیب  دوزفا  قح  فطل 

ار متلود  رصع  تسا  رادهگن  وا  تمایق  ات 

ار متعفر  هاج و  ردق و  نمشد  دید  رگید  راب 

میانث دیوگ  ما  هتشگ  ناریو  ربق  تشخ  تشخ 
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میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

درادن نایاپ  رشب  ءانبا  بلق  رد  ام  رهم 

درادن ناج  تقیقح  رد  درادن ، ام  رهم  هک  ره 

درادن نامیا  یلع  لآ  اب  هناگیب  دش  هکنآو 

درادن نامرد  ادخ  مشخ  زج  هب  ام  ضغب  درد 

میارب مثیم  نوچ  حدم ، دیوگ  هک  سک  نآ  اشوخ  يا 

میاضرلا نبا  يرکسع  ماما  يدهملاوبا  نم 

----------

( حدم ) شلالج تس  ییادخ  هک  ییادخ  دبع  نآ  یهز 

شلامج هب  دمرس  قلاخ  فرط  زا  تاولص 

ار اضر  نب  داوج  لجن  نیا  یلع  نب  نسح 

شلآ دمحا و  همطاف و  یلع و  زا  دورد  هک 

هتفرگب هک  ره 
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وا رد  كاخ  زا  وربآ  خر  هب 

شلالز بآ  مشچ  ۀمشچ  رد  هدمآ  قوش  کشا 

شمارح سودرف ، نشلگ  وا ، زا  رود  دش  هک  ره 

شلالح دنوادخ ، لصو  وا ، رئاز  دش  هک  ره 

ناملس ِتعاط  ازج  هب  درآ  يو  ِرهم  یب  هک  ره 

شلابو ِهوک  دوش  شود  رس  هب  تعاط  ِّلک 

کیالم لیخ  وا  رکسع  يرکسع و  دَوب  وا 

شلاتق هب  اه  تفص  وید  همه  دنیایب  وگ 

دش لد  حتاف  یلو  دوب ، رظن  تحت  رد  هچرگ 

شلادم دوعوم ، يدهم  دَوب  هنیس  يور  هک 

منهج درآ ز  رد  هب  رس  دتف و  اپ  زا  شمصخ 

شلاجم راداد ، ترضح  دهد  دنچ  کی  هچ  رگ 

کیالم هچ  روح و  هچ  دنرآ  شتبرت  رب  هدجس 

شلاجر هچ  ءاسن و  هچ  دشاب  هرماس  لئاس 

شمارح تسا  میحج  درک ، شمرح  رب  ور  هک  ره 

شلاح هب  ياو  دنک ، تشپ  شا  هرماس  رب  هک  ره 

؟ شجورع زاورپ  رپ  اجک و  لقع  ِفَر  فَر 

شلاب رپ و  دزوسب  هظحل  کی  هب  هک  مراد  میب 

دزیرگ هک  ره  شا  هرماس  مرح  تشهب  ز 

شلاحم تسا  تشهب  رازلگ  ندید  ادخ  هب 
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شیور فحصم  یلزا ، تاذ  ةدیدان  هجو 

شلاخ طخ و  یهلا ، عنص  ملق  راکهاش 

دناتس دنخبل  ۀلال  وا  زا  مشخ  ضوع 

شلادج نادیم  هب  يور  دنک  رهق  اب  هک  ره 

رخافت گناب  دنز  شرع  رد  هک  تسین  بجع  نیا 

شلاس هم و  ددرگ  هرماس  مرح  رود  هب  هک 

ناماما لیخ  همطاف و  یلع و  تاولص 

لامج هب  لالج و  هب  لامک و  هب 
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شلاصخ هب  و 

ار ادخ  کلم  اج  همه  کیالم  دندرگب  وگ 

شلاثم تفای  ناوت  هن  شریظن ، دید  ناوت  هن 

دَنام هدنام و  ادج  رهدلادبا  ات  ادخ  زا 

شلاصو هب  هر  دربن  تبحم  هار  زا  هک  ره 

دنیوشب تخت  زا  لد  دنراذگ و  جات  ناورسخ 

شلاعن ِّفص  رد  هرسکی  رگا  دنبای  هار 

يرآ دزس  یم  دَوبن  قیالخ  رگ ِز  وا  حدم 

شلاقم مد ز  دنز  دوعوم  يدهم  شرسپ 

وس کی  هب  هدرپ  دنز  شییادخ  يور  زا  رگا 

شلاله هام  دوش  هرذ  دوخ  ةولج  اب  رهم 

وا مرح  دای  هب  دابآ  دوش  لد  ملاع 

شلالض لها  نیک  هر  زا  بارخ  دندرک  هچرگ 

ییادخ قیالخ  همه  هب  دراد  هک  هدنب  نآ  تسوا 

شلالج تام  دَوب  مهو  یلو  تسین  ادخ  وا 

میوگب هچ  ایادخ  هاک  رپ  ایرد و  رعق 

؟ شلامک يایرد  هب  هار  دربب  نوچ  نم  مظن 

ناماما لیخ  ردپ و  دج و  ردام و  زا  زج  هب 

شلامه دنبای  هک  تسا  لاحم  تسا ، لاحم  نیا 

شرْود رود ز  نازخ  هک  يراهب  غاب  نآ  تسوا 
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شلاوز تسین  قح  هب  هک  نازورف  رهم  نآ  تسوا 

رشحم فص  رد  دنک  سودرف  ّتنج و  رب  زان 

شلاهن یهایگ ز  هعیش  نفک  رد  دَوب  رگ 

تیانع فطل و  زا  رگا  یقاس  فک  رد  مهن  ناج 

شلایخ سکع  دَوب  ماج  نآ  رد  ماج و  مدهد 

« مثیم  » فک رد  ملق  هماج  نیا  رد  هدیدرگ  کشخ 

؟ شلال قطنم  نینچ  هب  دیوگب  هچ  درایب ؟ هچ 

----------

نملاوذ ّیح  نسح  اپارس  يا 

نسح اپارس  يا 
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( حدم ) نملاوذ ّیح 

نسح مّود  اضّرلا  نبا  نیمّوس 

يرتشم باتفآ  نارازه  يا 

يرکسع ماما  يدهملاابا  ای 

يا هدنب  ییادخ  يوقت  هوسا ي 

يا هدنز  نامیا  مسج  رد  ناج  وچمه 

رهگ کی  رحب  ایرد و  هد  ّرُد 

رشع یناث  تّجح  دوخ  رهگ  نآ 

تمک رمع  مغ و  درد و  همه  اب 

تملاع ناسحا  نوهرم  دبا  ات 

لصتم ياعد  زا  زامن و  زا 

لد سبح  رانک  نمشد  زا  يدرب 

زاین زار و  رد  هتسویپ  ادخ  اب 

زامن رد  اه  بش  هزور ، ار  اهزور 

دوب دیحوت  هر  رد  تیاه  جنر 

دوب دیعبت  ای  سبح  ای  اه  لاس 

دنکف ناج  رب  اه  هلعش  تراگزور 

دنکف ناریش  هکرب ي  رد  تا  نمشد 

زامن رد  ناریش  نیب  يداتسیا 

زامن يور  تبناج  ار  اهریش 
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ناگدنّرد وت  درگ  هللا  هللا 

ناگ هدنب  نوچمه  دندرب  ورف  رس 

اه سبح  نورد  زا  تملع  رون 

اهر ار  یناهج  تملظ  زا  درک 

نیمالا حور  رب  هداد  ناج  تمد  يا 

نیمز كاخ  رد  هتفخ  نامسآ 

وت تسیک  شنیرفآ  يامنهر 

وت تسیک  شنیب  کلم  رایرهش 

رود وت  راسخر  هام  زا  دب  مشچ 

رون دیشروخ  هدراچ  لامج و  کی 

تلتاق یناوج  رد  نمشد  تشگ 

تلّوالا عیبر  هام  رد  تشک 

درک مولعم  تبقاع  ار  دوخ  رفک 

درک مومسم  ار  وت  تادجا  وچمه 

ازج زور  هنحص ي  دش  هرماس 

ازع بحاص  تیدهم  اهنت  تشگ 

تمک رمع  وت و  نابرق  هب  يا 

تمتام رادغاد  يدهم  بلق 
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هدش روای  سک و  یب  يدهم  وت  یب 

هدش رتاهنت  وت  ياهنت  لفط 

زادگ زوس و  هک  تعاس  نآ  زا  هآ 

زامن تکاپ  نت  رب  يدهم  دناوخ 

رظن ار  تفیعض  مسج  ات  درک 

رگج زا  زوس  ناهج  یهآ  دیشک  رب 

تسیرگ مجنا  شا  هدید  نامسآ 

تسیرگ مدرم  زا  یفخم  مدرم  نیب 

تنماد نماد  گشا  يدوب  هچ  رگ 

تندرگ رب  لغ  ریجنز و  یک  دوب 

تشادن رجنخ  مد  زا  مخز  وت  مسج 

تشادن رس  تبیرغ  ّدج  رکیپ 

نیدباعلا نیز  هک  تعاس  نآ  زا  هآ 

نیدجاس نیدباع و  ياوشیپ 

كاخ يور  رب  نوخ  لادوگ  رد  دید 

كاچ كاچ  ار  ردپ  كاپ  رکیپ 

گنس ریت و  مخز  ارهز و  فسوی 

گنچ گنچ  شمسج  دندرک  اهگرگ 

نوخ يایرد  ناور  شمشچ  زا  تشگ 

نورب دیآ  ندب  زا  شناج  تساوخ 
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دوبن بت  رارش  زج  وا  مدمه 

دوبن بنیز  رگا  داد  یم  فکز  ناج 

رظن فرص  نک  هّصق  نیا  زا  مثیم » »

رگج نوخ  همشچ ي  اه  مشچ 

----------

يرتسگ انث  قوف  تفرش  يا 

( حدم ) يرتسگ انث  قوف  تفرش  يا 

يرترب ناهج  هب  تیادخ  داد 

يرتشم تخر  رود  رمق  سمش و 

يربلد ناهج  ود  قلخز  هدرک 

يرورس رس  تاپ  فک  كاخ 

وت يوم  زا  يا  هتشر  دوب  ردق ،

وت يور  زا  یتیآ  دوب  ردب 

وت يوخ  يوبن  میظع  قلُخ 

وت يوگانث  دوعوم  يدهم 

يروحم دنک  خرچ  رب  وت  رهم 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

همطاف رمث  تدوجو  لخن 

همطاف رهگ  تیانع  رحب 
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همطاف رمق  تیالو  سمش 

همطاف رسپ  يا  حیسم  وچ  دص 

يرورپ ناج  مد  هتفرگ  وت  زا 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

يدمرس هنیآ ي  مهدزای 

يدب ره  زا  يرب  دوخ  نسح  مان ،

يدتبم ار  وت  سرد  درخ  ریپ 

يدمحا يا  هظعوم  ار  وت  قطن 

يردیح هزجعم ي  ار  وت  غیت 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

نسح ای  يرمث  دّمحم  هس  رب 

نسح ای  يرسپ  ار  یلع  راچ 

نسح ای  يردپ  ار  ّلک  حلصم 

نسح ای  يرشب  يانث  قوف 

يرتسگ انث  وت  رب  ادخ  هدرک 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

تسوتز تیانع  فطل و  وتز  دوج 

تسوتز تیالو  دیحوت و  تمکح و 

تسوتز تیاور  میدینش  هچنآ 

تسوتز تیاده  ملع و  يربهر و 
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يربهر دوب  هدنزارب  وت  رب 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

یلع نب  نسح  ای  يده  رون 

یلع نب  نسح  ای  اطع  رحب 

یلع نب  نسح  ای  ادخ  يور 

یلع نب  نسح  ای  اور  تسه 

يرظنم ادخ  فال  ار  وت  نسُح 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

نهد لُقن  وت  فصو  اج  همه  يا 

نت هب  ناج  زا  دوب  رتشوخ  وت  رهم 

نم عبط  وت و  حدم  نم  هب  ياو 

نخس نایبز و  دییاین  راک 

يرهوگ مبل  لعل  دنک  هچ  رگ 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

تسوت هار  یبن ، هار  ادخ ، هار 

تسوت هاگآ  لد  رد  لزا  ّرس 

تسوت ماج  زا  يا  هیاپ  نیرب  شرع 

تسوت هاگرد  هدنمرش ي  هدنب ي 

، دوب روح 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5647 

http://www.ghaemiyeh.com


يرپ ای  کلم ، هک  ای 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

دوب هارمه  وت  هب  نارود  تنحم 

دوب هآ  ررش  کی  تسفن  ره 

دوب هام  تبش  ياهنت  مدمه 

دوب هاتوک  هک  دنچ  ره  وت  رمع 

يرورس ینک  رهّدلا  دبا  ات 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

دش شومارف  وت  ردق  هک  فیح 

دش شون  ترگج  رب  الب  شین 

دش شوماخ  وت  ِدیحوت  همغن ي 

دش شوپ  هیس  دوعوم ، يدهم 

يرذآ وا  لد  رد  سفن  درک 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

كاچ كاچ  تمغز  مغ  رگج  يا 

كاپ ناج  زا  رت  كاپ  تندب  يا 

كاندرد ملا  نیا  زا  نم  ياو 

كاخ ِّلَت  تمرح  دش  هنگ  هچ  اب 

يرواد هگ  راب  تمرح  يا 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 
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ماوت راخ  همه  نم  یلُگ و  وت 

ماوت راید  روُد  منطو  رد 

ماوت رازم  درِگ  ناشف  گشا 

ماوت راد  هتسخلد ي  مثیم » »

يرگشیاتس وت  رب  منک  وت  رب 

يرکسعلا نسح  ای  اندّیس 

---------------------

وت يارماس  ِمرح  مرح ، هلبق  يا 

( حدم ) وت يارماس  ِمرح  مرح ، هلبق  يا 

وت يافص  اب  مرح  لد  يالولا  ¬ تیب

وت يانث  حدم و  رتفد  هناگی  نآرق 

وت يارس  نحصرتوبک و  کلم  حور 

يدمرس دنوادخ  لامج  هنییآ 

يدمحم ¬ هس یلع ،  راچ  كاپ  دنزرف 

ترد لئاس  فرش  لالج و  نادب  ناوضر 

ترهطم نحص  هب  هدرب  هدجس  دیشروخ 

ترورپ حور  سفن  رد  تساضر  حور 

ترس ات  ياپ  نسح  هکلب  هن  نسح  تمان 

تیداه تیاده ز  رون  دهز و  ثاریم 

دوج متشه و  ماما  ملع 
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تیداوج

ننملاوذ ¬هللا  یلو هدزیس  موصعم 

نسح نیمود  یموس و  ياضرلا   ¬ نبا

نمچ نمچ  تکاخ  هب  تشهب  زا  دزیر  لگ 

نخس یکچوک  زا  وت  يانث  رد  هدنمرش 

اجک يرهوگ  بل  لعل  مالک و  رُد 

اجک يرگسعلا  ِندمحم  ابا  فصو 

وت يور  دشخرد ز  ماما  هد  راونا 

وت يوخ  قلُخ و  ادخ  لوسر  روآدای 

وت يوگتفگ  کلم  ياعد  نیرتابیز 

وت يوک  كاخ  دوب  سنا  ّنج و  دوجسم 

ییوت درورپ  ناج  رُد  فدص ، رد  هک  يرحب 

ییوت درورپ  نامز  ماما  شنماد  رد 

نامسآ دوجسم  وت  رازم  هناریو 

ناج فاطم  تنحص  لد و  هبعک  وت  ربق 

نامزلا ¬ بحاص تمرح  بش  ره  راّوز 

ناهج هلبق  يا  تنمشد  مشچ  يروک 

تسوت راید  ملاع  همه  هرماس ، هن  اهنت 

تسوت رازم  ام  لغب  رد  میور  اج  ره 

دش بارخ  هچ  رگا  وت  رهطم  ربق 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5650 

http://www.ghaemiyeh.com


دش باسح  ¬ یب متس  وت  میرح  رب  ای 

دش بارت  رد  ناهن  حیرض  ابرلد  نآ  و 

دش بابک  مغ  نیا  زا  هعیش  بلق  دنچره 

دوش ¬رت  هدنزورف وت  هبق  زور  ره 

دوش ¬رت  هدنز ¬تا  هبترم لالج و  هاج و 

تتدابع عیفر  شرف  رهپس  ُهن  يا 

تتداع لذب ، تمحرم و  دوج و  فطل و  يا 

تتدایس رب  وت  نمشد  هدرک  رارقا 

تتداهش یناوج  لصف  هب  مدمآ  دای 

¬تا هراتس زا  نوزف  هرامه  لد  مخز  يا 

¬تا هراپ هراپ  رگج  رب  مالس  ام  زا 

اه ¬ لاس وت  يدوب  هرصاحم  رد  هک  نآ  اب 

اه ¬ لالم جنر و  مغ و  نانمشد ، يدید ز 

زا وت  اب  دندرک 
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اه ¬ لادج نایغط  هر 

اه ¬ لالج ردق و  تزع و  هعیش  هب  يداد 

تفگش يا  سبح  لد  تتیالو ز  رون 

تفرگ ار  قافآ  هرس  کی ¬ باتفآ  نوچ 

دش میظع  يرارش  هعیش  بلق  هب  تغاد 

دش میحج  لها  هنیک  تلد ز  رب  نوخ 

دش میقم  یهلا  تشهب  رد  وت  حور 

دش میتی   u يدهم ترضح  وت  نتفر  اب 

نامالا دادیب ، همه  نیا  زا   u نسحلا نب  ای 

u نامزلا ¬ بحاص ای  كروهظ  یلع  لّجع 

ایب يرتسگ   ¬ متس لاوز  وت  لدع  يا 

ایب يرگنشور  همه  رب  هدرک  هدیدان 

ایب يرثوک  فدص  رُد  نیرخآ  يا 

ایب يرگسع  نسح  هدید  رون  يا 

دنز ناج  هب  شتآ  وت  يور  قارف  یک  ات 

دنز نابز  مخز  وت  مصخ  هعیش  هب  یک  ات 

تادتقم ریپ و  کلم  سنا و  ّنج و  هدناوخ  يا 

تادف ام  ناج  یملاع و  ناج  ناج  وت 

تادخ هولج  یبن  قلخ  u و  یلع قلُخ 

تادن دهد  وکین  عرصم  ود  نیا  هب  مثیم 
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نک باتش  تروهظ  هب  نامزلا  ¬ بحاص ای 

نک باکر  رد  اپ  وت  تفر  تسد  ملاع ز 

-------- ----------

يرتشم نسُح  ار  وت  ناوراک  درگ  يا 

( حدم ) يرتشم نسُح  ار  وت  ناوراک  درگ  يا 

يرترب زین  ار  وت  يادگ  ناورسخ  رب 

« نسح : » تشوخ مان  دّمحمابا » : » هینک

« يرکسع : » هرهش ادخ ، ِّیلو  اضرلا ،» نبا  »

يوسیع ضیف  ار  وت  سدق  میرح  كاخ 

يرورپ هدنب  ِشور  ار  وت  رد  دبع 

ناتسآ سوب  نیمز  هراتس  نامسآ  کی 

يرتشم هتشگ  تا  يرتشم  رازه  اهدص 

« ار نم  ّرس   » تمرح نامسآ ، رد  تیاپ 

»ت آر نم  ّرس   » زا
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يربهر كالفا  رب 

تا یهلا  لالج  ردق و  رادتقا و  اب 

يردیح يوزاب  دّمحم و  شوخ  قلخ 

مان وت  زا  لیلجت  هب  دنرب  ناروآ  مان 

يربمیپ ترهم  هب  دننک  ناربمغیپ 

باتفآ ددرگ  نیمز  شقن  خرچ  ماب  زا 

يربارب فال  وت  هب  دنز  رگا  دهاوخ 

یتسود نالعا  دنک  منمشد  وت  اب  رگ 

يردارب ناج  لد و  وا ز  رب  منک  یم  نم 

دنک یم  رخف  ردپ  وت  نوچ  هب  مسق  هللااب 

يردام هدجس  دربن  را  سجرن  كاخ  رب 

تفرگ ناوت  یم  تا  هرماس  میسن  کی  اب 

يرتسب رامیب  مد  زا  حیسم  ضیف 

دنرب مردام  ردپ و  رگا  وت  رهم  یب 

يرب مَا  ود  ره  زا  نم  هک  مروخ  یم  دنگوس 

دوش يرکسع » نسح   » نسح ره  هک  اشاح 

يرگید دننارگد  یتسا و  رگید  وت 

رسپ دَوب  يدهم  یشاب و  وت  ردپ  دیاب 

يرهوگ تسین  یسک  وت  زج  هب  رهگ  نیا  رب 

ار وت  لدگنس  ِدمتعم  تشک  هک  ادرد 
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يرگمتس زا  تسخن  عیبر  متشه  رد 

رهز رارش  زا  ترگج  ات  تفرگ  رزآ 

يرذآ ربا  نانچ  هعیش  کشا  دیراب 

بش زور و  دنیرگ  وت  يارب  را  دراد  اج 

يرپ يروح و  نامز  نیمز و  کلم  ّنج و 

بیرغ دش  همولظم  سجرن  بیرغ و  يدهم 

يرسمه رخف  وت  هب  تشاد  هک  ییوناب  نآ 

يدش نازخ  یناوج  راهب  رد  هک  ادرد 

يرغاس وت  رب  مغ  یقاس  درک  هک  سب  زا 

داب هتسویپ 
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وت راثن  مثیم »  » ۀیرگ

يرکون طخ  امش  كاخ  هب  دَوب  ار  واک 

----------

يرواد نسح  ةولج  تخر  زا  یلجتم  يا 

( حدم ) يرواد نسح  ةولج  تخر  زا  یلجتم  يا 

يرترب تادخ  هداد  ایبنا  هب  یبن  ریغ 

يرورس تامس ، هب  مه  تماما و  نیمز  هب  مه 

يردیح تسا و  یمطاف  همه  تتنیط  تقلخ و 

يربلد هدیدن  هدرک  همه  زا  تیوکن  نسح 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

****

ییوت شرهوگ  هناگی  تفرعم  ملع و  طیحم 

ییوت شرونم  هم  دهد  رگا  رون  رهپس 

ییوت شربهر  ماما و  هدش ، کلم  رگا  کلم 

ییوت شرتسگ  هیاس  هک  هرماس  هب  ام  مالس 

يرتسگرون هدومن  نیمز ، نآ  رد  وت  رازم 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

ییوت رمق  ییوت ، سمش  تفرعم  نامسآ  رد 

ییوت رمث  ییوت ، هشیر  ار  ملع  لخن  مامت 

ییوت رهگ  ییوت ، فدص  همه  ار  رون  راحب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5656 

http://www.ghaemiyeh.com


ییوت رحس  ییوت ، حبص  ار  رجه  هایس  بش 

ییوت رسپ  ییوت ، ردپ  یلو  کی  ماما و  هد  هب 

يرترب وت  يرتهب ، وت  ام ، حدم  ز  ام ، فصو  ز 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

****

یتیالو ِمی  هَد  قح ز  مولع  ۀمشچ  وت 

یتیاهن یب  لامج  ار  راگدرک  نسح  وت 

یتیاور ره  قرف  وت  یثیدح و  زا  رترب  وت 

یتیاده لعشم  وت  یتقیقح ، رهظم  وت 

یتیآ گرزب  نآ  وت  یترضح  هدوتس  نآ  وت 

يربلد وت  قلاخ  وت ز  لامج  دنک  یم  هک 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

تا ینادواج  غورف  دمد  نیمز  رد  هچ  رگا 

نسح هب  نایسدق  هدجس  دننک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5657 

http://www.ghaemiyeh.com


تا ینامسآ 

تا ینازخ  ۀلال  وچ  ندب  دش  فیح ، رازه 

تا یناگدنز  باتک  لد ، نوخ  هب  دش  هتشون 

يرکیپ وت  زا  دنامن  هتخوس  عمش  ناسب 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

****

ترهطم رکیپ  هب  ایلوا  حور و  مالس 

ترکیپ هب  دز  هرارش  نانمشد  رهز  هک  دش  هچ 

ترونم ضراع  هب  نایع  دش  گرم  ناشن 

ترب رد  تفرگ  ناج  وچ  تا  يدهم  گرم  تقو  هب 

ترس افق ، زا  هدیرب  بل  هنشت  تشگن  رگد 

يرس ره  افج ز  دشن  ترس ، رب  هزین  هب  رگد 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

ترهطم ِرکیپ  هب  تا  يدهم  دناوخ  زامن 

ترهطا مسج  كاخ ، هب  ناهن ، دش  مارتحا  هب 

ترهاوخ ریسا ، دشن  اهرهش  نایم  رگد 

ترس ین  كون  تفرن  بل و  رب  بوچ  دروخن 

ترکیپ بسا ، مس  رگد ز  ایتوت  تشگن 

يرجنخ غیت و  ریت و  نوخ ز  ِقرغ  وت  نت  دشن 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 
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****

وت يازع  لفحم  هب  ملد  دنز  رپ  هرامه 

وت يارب  زا  مزوس  هک  نکف  ملد  رب  هرارش 

وت يارماس  رهش  هب  منک  رفس  دوش  یم  هچ 

وت يافص  اب  ِنحص  هب  نم ، دورد  نم ، مالس 

وت ياپ  كاخ  و  مثیم » ،» وت تسد  ِلذب  دوجو و 

يرد مرح ، نیا  ِرد  زج  منز  یمن  منز  یمن 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

-------------------

وت يارماس  مرح  مارحلا  دجسم  يا 

( حدم ) وت يارماس  مرح  مارحلا  دجسم  يا 

وت يافص  اب  مرح  لد  يالولا  تیب 

وت يانث  حدم و  رتفد  هناگی  نآرق 

رتوبک کلم  حور 
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وت يارس  نحص و 

يدمرس دنوادخ  لامج  هنییآ ي 

يدمحم هس  یلع  راچ  كاپ  دنزرف 

ترد لئاس  فرش  لالج و  نادب  ناوضر 

ترهطم نحص  هب  هب  هدرب  هدجس  دیشروخ 

ترورپ حور  سفن  رد  تساضر  حور 

ترس ات  ياپ  نسح  هکلب  هن  نسح  تمان 

تیداه تیاده ز  رون  دهز و  ثاریم 

تیداوج دوجو  متشه  ماما  ملع 

ننملاوذ هللا  یلو  هدزیس  موصعم 

نسح نیمود  یموس و  ياضرلا  نبا 

نمچ نمچ  تکاخ  هب  تشهب  زا  دزیر  لگ 

نخس یکچوک  زا  وت  يانث  رد  هدنمرش 

اجک يرهوگ  بل  لعل  مالک و  رد 

اجک يرگسعلا  ندمحم  ابا  فصو 

وت يور  دشخرد ز  ماما  هد  راونا 

يوخ قلخ و  ادخ  لوسر  روآدای 

وت يوگتفگ  کلم  ياعد  نیرتابیز 

وت يوک  كاخ  دوب  سنا  نج و  دوجسم 

ییوت درورپ  ناج  رد  فدص  رد  هک  يرحب 
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ییوت درورپ  نامز  ماما  شنماد  رد 

نامسآ دوجسم  وت  رازم  هناریو ي 

ناج فاطم  تنحص  لد و  ¬ي  هبعک وت  ربق 

نامزلا بحاص  تمرح  بش  ره  راوز 

ناهج هلبق ي  يا  تنمشد  مشچ  يروک 

تسا وت  راید  ملاع  همه  هرماس  هن  اهنت 

تسا وت  رازم  ام  لغب  رد  میور  اج  ره 

دش بارخ  هچ  رگا  وت  رهطم  ربق 

دش باسح  یب  متس  وت  میرح  رب  ای 

دش بارت  رد  ناهن  حیرض  ابرلد  نآ  و 
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دش بابک  مغ  نیا  زا  هعیش  بلق  دنچره 

دوش رت  هدنزورف  وت  هبق ي  زور  ره 

دوش رت  هدنز  تا  هبترم  لالج و  هاج و 

تتدابع عیفر  شرف  رهپس  هن  يا 

تتداع لذب  تمحرم و  دوج و  فطل و  يا 

تتدایس رب  وت  نمشد  هدرک  رارقا 

تتداهش یناوج  لصف  هب  مدمآ  دای 

تا هراتس  زا  نوزف  هرامه  لد  مخز  يا 

تا هراپ  هراپ  رگج  رب  مالس  ام  زا 

اه لاس  وت  يدوب  هرصاحم  رد  هک  نآ  اب 

اه لالم  جنر و  مغ و  نانمشد  يدید ز 

اه لادج  نایغط  هر  زا  وت  اب  دندرک 

اه لالج  ردق و  تزع و  هعیش  هب  يداد 

تفگش يا  سبح  لد  تتیالو ز  رون 

تفرگ ار  قافآ  هرس  کی  باتفآ  نوچ 

دش میظع  يرارش  هعیش  بلق  هب  تغاد 

دش میجح  لها  هنیک ي  تلد ز  رب  نوخ 

دش میقم  یهلا  تشهب  رد  وت  حور 

دش میتی  يدهم  ترضح  وت  نتفر  اب 

نامالا دادیب  همه  نیا  زا  نسحلا  نب  ای 
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نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ایب يرتسگ  متس  لاوز  وت  لدع  يا 

ایب يرگنشور  همه  رب  هدرک  هدیدان 

ایب يرثوک  فدص  رد  نیرخآ  يا 

ایب يرگسع  نسح  هدید ي  رون  يا 

دنز ناج  هب  شتآ  وت  يور  قارف  یک  ات 

دنز نابز  مخز  وت  مصخ  هعیش  هب  یک  ات 
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تادتقم ریپ و  کلم  سنا و  نج و  هدناوخ  يا 

تادف ام  ناج  یملاع و  ناج  ناج  وت 

تادخ هولج ي  یبن  قلخ  یلع و  قلخ 

تادن دهد  وکین  عرصم  ود  نیا  هب  مثیم 

نک باتش  تروهظ  هب  نامزلا  بحاص  ای 

نک باکر  رد  اپ  وت  تفر  تسد  ملاع ز 

----------

هللا مالس  تام  زا  رورپ ، ناهج  رهم  يا 

( حدم ) هللا مالس  تام  زا  رورپ ، ناهج  رهم  يا 

هللا مالس  تام  زا  رواد ، ۀنیآ  يا 

هللا مالس  تام  زا  رترب ، ناگمه  زا  ياو 

هللا مالس  تام  زا  ربمغیپ ، ةداز  يا 

يدهع مه  تیار  اب  اه ، ملاع  ةدنامرف 

يدهملاابا يالوم  هللا ، لوسر  دنزرف 

****

وت يرادم  خرچ ، رب  وت ، یماما  شرع ، رد 

وت يرای  همه  رب  مه  ییالوم ، همه  رب  مه 

وت يراهن  لیل و  رد  ناج ، کلم  رگنشور 

وت يراد  هرماس  کی  هعیش ، ره  ۀنیس  رد 

ینامیا یمالسا و  ینآرق ، يدیحوت و 
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یناکما ِملاع  رد  بیغ ، ِلامج  ِدیشروخ 

****

يراد نت  بلاق  رد  ار ، نابوخ  همه  ناج 

يراد نخس  ماگنه  ییاحیسم  زاجعا 

يراد نهد  جرُد  رد  رُد ، نارازه  هتکن  ره 

يراد نلع  ِورس  رب  يدنوادخ ، نامرف 

يراد نسح  يور  مه  يراد ، نسح  مان  مه 

يراد نسح  يوخ  مه  يراد ، نسح  قلُخ  مه 

****

رظنم ادخ  ِنسُح  يا  امیس ، ادخ  ِدبع  يا 

ربمغیپ ۀناحیر  مراچ ، یلع  لجن 

رهوگ ار  وت  تسا  يدهم  رهاط ، فدص  تبلص 

رترب همه  حدم  زا  الوا ، همه  فصو  زا 

رتخا مهدزای  مه  دیشروخ ، مهدزای  مه 

مهدزای مه  الوم ، مهدزای  مه 
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رتخا

****

یهاگآ همه  وت  زا  تلفغ ، همه  تسام  زا 

یهارمه همه  وت  زا  یهارمگ ، همه  ام  زا 

یهار تا  « هرماس » رد مد ، ره  لد  هلفاق  دص 

یهاش ناهج  ود  ره  رب  تدنوادخ ، هداد  يا 

الوم يرمق  کشر  الوم ، يروص  نسح 

الوم يرس  مهو ، زا  الوم ، يرصب  يرون 

مراشرس وت  رهم  زا  متسد ، یهت  دنچ  ره 

مرآ تمرح  رد  ور  متسب ، تمرک  رب  لد 

مراک دَوب  وت  حدم  متسه ، دَوب  وت  رهم 

مراد ار  وت  رشح  رد  میوج ، ار  وت  دلخ  رد 

وت ياپ  فک  كاخ  وت ، يالو  مییام و 

وت يادف  هب  اه  ناج  وت ، ياطع  لومشم 

****

دش ینازخ  هظحل  کی  ترمع ، لگ  هک  ادرد 

دش یناوج  ّنس  رد  مومسم ، ترگج  رخآ 

دش یناج  ِنمشد  زا  وت ، رب  متس  هظحل  ره 

دش یناهن  ياه  مغ  نوفدم  وت  رکیپ  اب 

وت بیبط  دوب  مغ  مه ، رخآ  ۀظحل  ات 
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وت بیرغ  ربق  رب  ام  مالس  هتسویپ 

****

الوم تمک ، رمع  اب  يدید ، متس  هتسویپ 

الوم تمغ ، يایرد  تساهلد  ازج  حبص  ات 

الوم تمتس ، ملظ و  سابعلا ، ینب  دمآ ز 

الوم تمرح ؟ رگید  ناریو  ارچ  دیدرگ 

يدوب ردپ  دننام  تبرغ ، رد  وت  هتسویپ 

يدوب رظن  ِتحت  رد  ناراکمتس ، روج  زا 

****

مرآ يور  هرماس  رد  يزور  یبش  هک  دشاب 

مراذگب وت  كاخ  رب  ور  نایرگ ، ةدید  اب 

مراد رگج  ِبانوخ  لگ ، ياج  وت  ربق  رب 

مراک امش ، ریغ  اب  دَوبَن ، ممثیم و  نم 

زا الوم ، مدب  دنچ  ره 
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نک ملوبق  فطل ،

نک ملوسر  ِلآ  اب  روشحم ، ازج  زور  رد 

تسایربک شرع  ای  تسا و  هرماس  رهش  نیا 

( حدم  ) تسایربک شرع  ای  تسا و  هرماس  رهش  نیا 

تسایبنا ياهلد  سدقم  ۀبعک  ای 

باتفآ ود  تسا و  هم  ود  علطم  هک  يرهش 

تسایض لد  لها  لد  مشچ  هب  ناشرون  زک 

تسا يرگسع  ّيداه و  ترضح  رازم  اجنیا 

تسایربک بوبحم  ود  كاپ  میرح  اجنیا 

قح ّیلو  يداه  ترضح  ربق  تساجنیا 

تساضترم كاپ  فلخ  یلع  اضّرلا  نبا 

تسا جئاوحلا  باب  هک  هاوخب  وا  زا  تجاح 

تسافش شرد  كاخ  هک  ریگب  وا  زا  نامرد 

سوبب لد  ناج و  زا  يرکسع  ماما  ربق 

تسالو ۀبعک  لد و  هاگ  هلبق  هک  اریز 

رظتنم ّيدهم  دلاو  قلخ  يالوم 

تسادخ تّجح  ممُآ ، ماما  الولا ، سمش 

دوب نامز  بحاص  ۀّمع  رازم  اجنیا 

تساحّضلا ُسمّشلاو و  رتخد  هک  يرتخا  نآ 

تسا تیالو  ّرس  مرحم  هک  ییوناب  نآ 
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تسایح ۀسمش  نانز  رخف  همیکح  شمان 

تسا نماد  هزیکاپ  سجرن  رازم  اجنیا 

تسام رصع  يالوم  ردام  هک  ییوناب  نآ 

شردام ّيدهم و  هب  داب  مالس  ام  زا 

تساقب تّزع و  فرش و  ار  تیبلها  ات 

داهن مدق  ملاع  هب  رصع  ماما  اجنیا 

تساگداز هبعک  وا  رب  هک  یضترم  دننام 

تسا همطاف  لجن  نآ  تبیغ  ناکم  اجنیا 

تساعد هیرگ و  همزمز و  ّلحم  اجنیا 

مرح نیا  رد  ار  جرف  ياعد  ناوخب  مثیم » »

تساور قح  فطل  زا  هک  هاوخب  دوخ  تاجاح 

----------

يرورپ حور  مسفن  زا  دزیخ  هتسویپ 

( حدم ) يرورپ حور  مسفن  زا  دزیخ  هتسویپ 

يرثوک ضیف  منهد  زا  هرامه  دزیر 

یلو دنک  یم  تکرح  نابز  نم  ماک  رد 

مسک رگید 
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يرتسگ حدم  نورد  هب  دنک 

دمد یم  حور  مسفن  رد  حیسم  ییوگ 

يرعاش مرگ  مدش  یحو  نیما  اب  ای 

نخس ِرهوگ  منهد  زا  هرامه  دزیر 

يرکسع فاصوا  رد  راهب  تمحر  نوچ 

یضترم لجن  اضق  ریما  اضّرلا  نبا 

يربکا دنوادخ  لامج  هنییآ ي 

هام رهم و  هک  تماما  نامسآ  دیشروخ 

يرتشم وچمه  شا  هرماس  رود  دندرگ 

ماما هد  لجن  یلع  راچ  مشچ  ود  رون 

يرفعج تآرم  دّمحم و  هس  دنزرف 

ئوا مالک  نسُح  هب  دنمزاین  نآرق 

يرورپ حور  شسفن  اب  هدرک  دیحوت 

نسح وُخ  قلُخ و  نسح  دوجو  نسح  شمان 

يرواد نسح  هنیآ ي  شاپ  هب  ات  رس 

وگب ارو  يالو  ياهب  رگا  دنسرپ 

يرترب نینوک  تعاط  ّلک  هب  دراد 

تسین سنا  ّنج و  هکیالم و  تعاط  اب 

يرگید هار  ارو  مصخ  میحج  زا  ریغ 

دننک یم  نعل  وا  رب  سنا  ّنج و  هک  ناطیش 
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يرب وا  مصخ  زا  دوب  ازج  هصرع ي  رد 

وا ماقم  لالج و  ریقح  نایساّبع 

يرگ متس  افج و  رادتقا و  جوا  رد 

دروآ مک  شلالج  هاگراب  دزن  رد 

يربارب دیامن  مارحلا  دجسم  رگ 

یگدنب يور  شا  هرماس  هب  دوب  ار  ام 

يرترب داجیا  ملاع  هب  دوب  ار  وا 

راگزور ناماما  هرامه  وا  يابآ 

يربهر قلخ  همه  هب  دنک  وا  دنزرف 

يدّمحم شلیمج  لامج  هنییآ ي 

يردیح شیوزاب  تردق و  تسد و  ریشمش و 

تسین تفگش  نیا  ام  هدیقع ي  بتکم و  رد 

يرگایمیک شرد  يادگ  زا  رگ  دیآ 
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رادتقا تساروا  رگشل  سنا  ّنج و  رد 

يروحم تساروا  رکسع  تانیاک  رب 

تسد هب  اصع  شلالج  ناتسآ  رد  یسوم 

يربمیپ شیالو  نمی  هب  دنک  یسیع 

قح میلک  مه  دوب و  ّقح  مالک  مه  وا 

يرماس دیک  شا  هرماس  طیحم  زا  رود 

ور دنروآ  شمرح  رب  زاین  رهب 

يرپ يروح و  هکیالم و  رشب  ّنج و 

راگزور رمع  وا  هتوک  رمع  نوهرم 

يرضخا خرچ  وا  مئاد  ضیف  نونمم 

داوج هناحیر ي  يداه و  مشچ  رون  يا 

يرو نخس  دودح  يارو  وت  فصو  يا 

ضحم ِرفک  وت  يالو  رهِم و  نودب  نامیا 

يرفاک كرش و  تا  یتسود  ياوس  تعاط 

ردپ نماد  زا  هب  تسوت  رهم  شوغآ 

يردام فطل  زا  هب  تسوت  فطل  ناماد 

یکی دوب  نایصع  تعاطا و  وت  ضغب  اب 

يرس دوخ  نینوک  تدابع  وت  رهم  یب 

هرماس نحص  يوس  هب  ملد  دنز  یم  رپ 

يرئاز قوش  تمرح  رد  هرامه  مراد 
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تشادن ار  وت  حدم  نتفگ  ِناوت  مثیم » »

يروای درک  ارم  وت  تیانع  فطل و 

----------

تسا يرکسع  ماما  دابآ  دیحوت  نشلگ 

( حدم ) تسا يرکسع  ماما  دابآ  دیحوت  نشلگ 

تسا يرکسع  ماما  دای  اب  رون  تشهب  لد 

تسا يرکسع  ماما  داعیم  دوعوم  ّتنج 

تسا يرکسع  ماما  دالیم  دیع  نارای  هدژم 

تساضترم ّیلع  دنزرف  دولوم  نیا  تسیک 

تساضّرلا نب  داوج  نب  یلع  نیعلا  هّرق 

ادخ بان  رُد  کی  رحب  ایرد و  هد  ّرُد 

يدهلا حابصم  نسح  باتفآ  يداه  لجن 

ادتقم ار  ناربهر  امنهر و  ار  ناورهر 

اهتنا زا  دعب  ّرس 
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ادتبا زا  لبق  رون  و 

نسح شیوکین  مان  مه  يرکسع  مه  یکز  مه 

نسح شقلَخ  نسح  شقلُخ  نسح  خُر 

نت جنپ  نسح  دیشروخ  فرش  جرب  هد  هام 

ننملاوذ ِّیلو  دوخ  کیالم  ّنج و  يرکسع 

ندب رد  نیریش  ناج  زا  تسا  نیریش  وا  رهم 

نسحلاوب غارچ  مشچ و  نسح  شیوکین  مان 

تسوا دنخبل  رد  دیحوت  هلال ي  تشهب  دص 

تسوا دنزرف  مدقم  راظتنا  رد  یملاع 

دوی دیعبت  نانمشد  نایم  رد  يرمع  هچ  رگ 

دوب دیحوت  ملاع  رد  امنهر  ار  ناتسود 

دوب دیشروخ  یگ  هریت  ياهربا  نورد  رد 

دوب دیّما  وترپ  تملظ  جوم  رد  ار  هعیش 

هرهاط لوتب  لجن  نیهب  نآ  دوجو  اب 

هرماس دش  یملاع  قلخ  دیّما  هبعک ي 

وا دننام  یب  نسُح  مظعا  هللا  هجو  شقن 

وا دنخبل  رد  رون  دّمحم  کی  دشخرد  یم 

وا دنب  رد  دبا  ات  تقلخ  میلست  ندرگ 

وا دنزرف  منم  دیوگ  يرکسعلا  نب  هجح 

شمک نارود  دیعبت و  همه  نآ  دوجو  اب 
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شملاع دش  فرش  لضف و  هرفس ي  راوخ  هزیر 

هرماس باجح  رد  ملاع  هام  دنزرف  يا 

هرماس باتفآ  ترازم  رب  هتشگ 

هرماس بارت  رد  یبارتوب  بارتوب 

هرماس باحس  تضیف  زا  هتشگ  تمحر  ربا 

دناوت راوید  لظ  رد  نامسآ  نارتخا 

دناوت راّوز  ناسوب  نیمز  اه  ینامسآ 

لغب رد  دراد  دیحوت  نامسآ  کی  هرماس 

لغب رد  دراد  دیّما  ۀبعک  کی  هرماس 

لغب رد  دراد  دیشروخ  ود  هام و  ود  هرماس 

لغب رد  دراد  دید  ناوتن  هک  یهام  هرماس 

زور
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ترواد ِّیحو  قلخ  مالس  مالس  مئاد  بش  و 

ترسمه رب  هّمع و  رب  وت و  باب  وت و  رب 

درورپ ننملاوذ  هللا  هجو  وت  نوچمه  وت  باب 

درورپ نمیا  روط  ناج  يداو  رد  تا  هّمع 

درورپ نمشد  بلق  رد  افو  رهم و  بتکم 

درورپ نماد  هب  يدهم  نوچ  هناحیر  تسگرن 

ترئاح درِگ  دندرگ  یم  شرع  رد  نایشرف 

ترئاز ياعد  ضیف  زا  دنریگ  یم  حور 

نسح ای  ترارق  یب  دش  لد  هک  لد  رارق  يا 

نسح ای  تراثن  رسکی  ناهج  نابوخ  ناج 

نسح ای  ترازم  زا  دریگ  هسوب  سگرن  هام 

نسح ای  تراسخاش  رد  یکچوک  غرم  حور ،

يا هنیس  رورس  ار  مظعا  هللا  یلو  هد 

يا هنییآ  ار  دیشروخ  هدراچ  لامج و  کی 

دش زاغآ  تفرعم  راهب  بل  يا  هدوشگ  ات 

دش زاورپ  رد  ملع  راسخاش  رب  ناج  غرم 

دش زار  فشک  هتسویپ  ار  ملع  ناورهر 

دش زاب  اراصن  تشم  دش و  اشفا  رفک  ّرس 

وت ملع  لامک و  لضف و  شناد و  يادف  يا 

وت ماح  زا  یفطصم  يوخ  قلخ و  دوارط  یم 
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تسا رتهب  ربنع  کشم و  زا  ترئاز  هار  كاخ 

تسا رتهب  رهوگ  ّرُد و  لعلز و  تیارحص  گیر 

تسا رتهب  رواد  ياه  تمعن  ّلک  زا  وت  رهم 

تسا رتهب  رکیپ  هب  منیریش  ناج  زا  وت  حدم 

يرکسع ماما  ای  متسه  هک  ره  مدوب  هک  ره 

يرکسع ماما  ای  متسب  وت  رب  ار  نتشیوخ 

امش ناتسب  مدروآ ز  رب  رس  مراخ  هچ  رگ 

امش تایانع  اب 
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امش ناوخ  انث  متشگ 

امش ناتسلگ  غاب و  زا  متفرگب  وب  گنر و 

امش ناسحا  فطل و  نیا  یهت  تسد  نم و  نیا 

مملاع زارف  رس  میامش  ناوخ  انث  ات 

« ممثیم ، » تیالو راد  مثیم  ِسوب  تسد 

----------

ییوت شرهوگ  هناگی  تفرعم  ملع و  طیحم 

( حدم ) ییوت شرهوگ  هناگی  تفرعم  ملع و  طیحم 

ییوت شرونم  هم  دهد  رگا  رون  رهپس 

ییوت شربهر  ماما و  هدش ، کلم  رگا  کلم 

ییوت شرتسگ  هیاس  هک  هرماس  هب  ام  مالس 

يرتسگرون هدومن  نیمز ، نآ  رد  وت  رازم 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

ییوت رمق  ییوت ، سمش  تفرعم  نامسآ  رد 

ییوت رمث  ییوت ، هشیر  ار  ملع  لخن  مامت 

ییوت رهگ  ییوت ، فدص  همه  ار  رون  راحب 

ییوت رحس  ییوت ، حبص  ار  رجه  هایس  بش 

ییوت رسپ  ییوت ، ردپ  یلو  کی  ماما و  هد  هب 

يرترب وت  يرتهب ، وت  ام ، حدم  ز  ام ، فصو  ز 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 
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****

یتیالو ِمی  هَد  قح ز  مولع  ۀمشچ  وت 

یتیاهن یب  لامج  ار  راگدرک  نسح  وت 

یتیاور ره  قرف  وت  یثیدح و  زا  رترب  وت 

یتیاده لعشم  وت  یتقیقح ، رهظم  وت 

یتیآ گرزب  نآ  وت  یترضح  هدوتس  نآ  وت 

يربلد وت  قلاخ  وت ز  لامج  دنک  یم  هک 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

تا ینادواج  غورف  دمد  نیمز  رد  هچ  رگا 

تا ینامسآ  نسح  هب  نایسدق  هدجس  دننک 

تا ینازخ  ۀلال  وچ  ندب  دش  فیح ، رازه 

تا یناگدنز  باتک  لد ، نوخ  هب  دش  هتشون 

يرکیپ وت  زا  دنامن  هتخوس  عمش  ناسب 
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يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

****

ترهطم رکیپ  هب  ایلوا  حور و  مالس 

ترکیپ هب  دز  هرارش  نانمشد  رهز  هک  دش  هچ 

ترونم ضراع  هب  نایع  دش  گرم  ناشن 

ترب رد  تفرگ  ناج  وچ  تا  يدهم  گرم  تقو  هب 

ترس افق ، زا  هدیرب  بل  هنشت  تشگن  رگد 

يرس ره  افج ز  دشن  ترس ، رب  هزین  هب  رگد 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

ترهطم ِرکیپ  هب  تا  يدهم  دناوخ  زامن 

ترهطا مسج  كاخ ، هب  ناهن ، دش  مارتحا  هب 

ترهاوخ ریسا ، دشن  اهرهش  نایم  رگد 

ترس ین  كون  تفرن  بل و  رب  بوچ  دروخن 

ترکیپ بسا ، مس  رگد ز  ایتوت  تشگن 

يرجنخ غیت و  ریت و  نوخ ز  ِقرغ  وت  نت  دشن 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

****

وت يازع  لفحم  هب  ملد  دنز  رپ  هرامه 

وت يارب  زا  مزوس  هک  نکف  ملد  رب  هرارش 

وت يارماس  رهش  هب  منک  رفس  دوش  یم  هچ 
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وت يافص  اب  ِنحص  هب  نم ، دورد  نم ، مالس 

وت ياپ  كاخ  و  مثیم » ،» وت تسد  ِلذب  دوجو و 

يرد مرح ، نیا  ِرد  زج  منز  یمن  منز  یمن 

يرکسع ماما  ییوت  يرکسع  ماما  ییوت 

----------

تبیصم

ترصب کشا  هتخیر  ناگمه  مشچ  يا ز 

( تبیصم ) ترصب کشا  هتخیر  ناگمه  مشچ  يا ز 

ترگج يرمع  هدش  نوخ  نسح  وچ  ینسح و 

بیرغ رمع  ۀمه  تبیرغ  دادجا  وچمه 

تردپ دج و  وچ  مومسم  هدش  یناوج  هب 

افج رهز  زا  دمتعم  رفص  هام  یپ  رد 

ترفسمه نسح  تیمارگ  مع  اب  درک 

هک سب 
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تساهنت بیرغ و  مولظم و  هعماج  رد 

ترسپ دریگب  وت  رب  ازع  هک  نکمم  تسین 

شیوخ هتسب  رد  ۀناخ  يوس  هب  اشگب  مشچ 

تَریس وکین  رسمه  هدش  رادازع  هک 

سبح رد  يدوب  يدوب و  رظن  تحت  اه  لاس 

ترس هب  دمآ  هچ  هک  دنادن  تسنادن و  سک 

زاب ینیب  یم  هتسب و  دش  وت  نیب  قح  مشچ 

ترظن   ِ شیپ هب  تسا  يدهم  تبرغ  اج  همه 

يدش بآ  یتخوس و  تفص  عمش  اه  لاس 

تررش ناج  لد و  هب  دز  افج  رهز  طقف  هن 

نیسح کشخ  بل  دای  اب  هک  دوب  اه  لاس 

ترت مشچ  زا  بش  زور و  ناور  دوب  لد  نوخ 

دشک تسد  ناهج  ود  ره  یگجاوخ  زا  مثیم » »

ترد نایادگ  ءزج  رگا  شیرامشب 

----------

هرامه نآرق  ترتع و  نانمشد  رب 

( تبیصم ) هرامه نآرق  ترتع و  نانمشد  رب 

هرامش یب  نعل  نیرفن و  سفن  ره  رد 

دندوهی اراصن و  زا  رتدب  هک  نانیا 

دندوعس لآ  نید ، مصخ  ناطیش ، دنزرف 
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دندرک هلمح  نامیا  مالسا و  بتکم  رب 

دندرک هلمح  نآرق  هب  نآرق  هیآ ي  اب 

دندیلپ بزح  کی  هک  بهذم  کی  هن  نانیا 

دندیزی ناورم و  نایفسوبا و  لسن 

رون زا  یلاخ  رپ ، یگ  هریت  زا  ناشیاه  لد 

روک ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  ناشنامشچ 

دندرک شیب  دح  زا  ملظ ، نیسای  لآ  رب 

دندرک شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  ریسفت 

دنباتک مصخ  یبن ، مصخ  ادخ ، مصخ 

دنباذع رد  هعیش  یّنس و  ناشرفک  زا 

ار لسر  متخ  رئاز  كرشم  دنیوگ 

لقع تلاهج  زا  هدرم  دنناوخ 
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ار لک 

دندنام دندنام ، یگ  هریت  لهج و  هاچ  رد 

دندناوخن نآرق  نتشیوخ  رمع  هب  ییوگ 

تفای افص  شبلق  رسپ  يوب  زک  بوقعی 

تفای افش  فسوی  نهاریپ  زا  يو  مشچ 

دش اصع  ار  یسوم  هک  یبوچ  هکت ي  نآ 

دش اهدژا  مه  تفاکشب و  ار  رحب  مه 

درک یم  هدنز  ار  ناگ  هدرم  یسیع  هک  يزور 

درک یم  هدنخ  اه  نارچ  رتشا  نیا  لهج  رب 

كرچ هدولآ و  لد ، روک ، هدید  هریت ، ور 

كرش رس  هب  ات  اپ  زا  رفک و  رس  ات  ياپ  زا 

یحو ربنم  زارف  رب  ییاه  هنیزوب 

یحو ربمغیپ  نمشد  نیطایش  رای 

دندرک هلمح  ناماما  كاپ  تبرت  رب 

دندرک هلمح  نآرق  هب  نآرق و  دندناوخ 

دندرک دادیب  یلع  دالوا  ضغب  رد 

دندرک دای  تواقش  رد  ار  دوخ  فالسا 

ناطیش تسد  ياه  هدرورپ  نآ  تسد  اب 

ناسکی كاخ  اب  نسح  كاپ  تبرت  دش 

ار نید  نارای  نید  ّيوعد  اب  دنتشُک 
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ار نیدباعلا  نیز  ربق  ناریو  دندرک 

شراثن ام  ناج  هک  ام  ماما  مجنپ 

شرازم ناسکی  نیمز  حطس  اب  دیدرگ 

ام قطان  باتک  رب  تراسج  دمآ 

ام قداص  ماما  ربق  دش  هناریو 

ار نینمؤملاریما  شاداپ  دنداد 

ار نینبلا  ّما  دقرم  ناریو  دندرک 

دیدرگ هناریو  دُحا  نادیهش  ربق 

دیدرگ هناخ  مغ  رس  هب  رس  هنیدم  رهش 

رگ متس  موق  نآ  دادیب  زا  دش  ناریو 

ربمیپ ّمع  با و  نبا و  ُّما و  ربق 

دوب نیا  هللا  لوسر  رجا  نارفاک ، يا 

مارتحا ای 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5685 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوب نیا  هاگترایز  نآ 

دیدیرخ دوخ  رب  دبا  ات  ار  دبا  نعل 

دیدیزی ناورم و  لآ  رسکی  هک  قحلا 

دوب ناشن  یب  ارهز  ربق  اج  ناک  رکش  دص 

دوب ناهن  ناکاپان  كاپان  هدید ي  زا 

یمارح نارگدادیب  نیا  زا  هنرو 

یمارتحا یب  ادخ  سومان  هب  دش  یم 

هنایزات اب  اهدرمان  نیا  فالسا 

هناخ هب  ار  تیالو  سومان  دنتشُک 

ار الولا  تیب  نیک  هار  زا  دندز  شتآ 

ار البرک  ياه  همیخ  هن  الولا  تیب 

دنتسب دهع  هفیقس  رد  نانیا  دادجا 

دنتسکش ار  ارهز  دنزرف  یناشیپ 

دندیشک رجنخ  كاپان  نیا  فالسا 

دندیرب ربمغیپ  دنزرف  نت  زا  رس 

دنا لوتب  يارهز  بوضغم  همه  نانیا 

دنا لوسر  دنوادخ و  نآرق و  نوعلم 

نآرق مان  اب  رو  هلمح  نآرق  هب  مئاد 

نآرق مادنا  رب  دندییور  هّدُغ  نوچ 

ربمیپ حورجم  ّیناشیپ  هب  برای 
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ردیحو ارهز  هب  نآرق و  هب  برای 

تیالو رای  نیلّوا  نوخ  هب  برای 

تیالو راد  ینابرق  نیرتاهنت 

هتفگ هاچ  اب  یلع  هک  يزار  هب  برای 

هتفهن لد  رد  وا  هک  ییاه  مغ  هب  برای 

شدوبک سای  ردیح و  غاب  هب  برای 

شدود تفر  الاب  هک  یتیب  نآ  هب  برای 

دیاشن ار  ناّبحم  بلق  شتآ  ات 

دناتس ار  تمصع  لآ  ماقتنا  ات 

ناشوپب يدهم  تماق  رب  جرف  تخر 

ناشونب ار  شلاصو  ماج  ناگ ، هنشت  رب 

----------

ناج يدهم  راذگب ، ما  هنیس  يور  هب  رس  ایب و 

( تبیصم  ) ناج يدهم  راذگب ، ما  هنیس  يور  هب  رس  ایب و 

ناج يدهم  رابشتآ ، رهز  منورد  رب  دز  ررش 

ات ایب 
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ار تیور  هام  نتفر ، تقو  منیب  ریس 

ناج يدهم  رادید ، نیرخآ  نیا  ارم  دشاب  یم  هک 

دوخ ناج  مدیدرگ ز  ریس  یناوج  مایا  رد 

ناج يدهم  رازآ ، نانمشد  زا  دیسر  نم  رب  سب  ز 

تبرغ ییاهنت و  رد  وت  نم ، زا  دعب  هک  مسرت  نآ  زا 

ناج يدهم  راوید ، رب  هرهچ  يراذگ  مغ  جوم  هب 

لد ِزیزع  یتشگ ، ردپ  یب  یلفط  مایا  رد  وت 

ناج يدهم  راز ، بلق  هراپ  یناوج  رد  دش  ارم 

منیب یم  هک  دوخ ، مشچ  ود  رون  يا  مزوس  یم  نآ  زا 

ناج يدهم  رای ، يرادن  مه  ندرک  هیرگ  رهب  وت 

يرآ ردپ ، ياه  مغ  دشاب ز  رتشیب  وت  مغ 

ناج يدهم  رایسب ، تنحم  نم  ما  هدید  هچ  رگا 

هیرگ ینک  تبیغ  ةدرپ  رد  اه  نرق  دیاب  وت 

ناج يدهم  رات ، ِماش  لثم  تزور  زور  ره  دوب 

یشاب یلع  تمولظم  دج  نوچ  اه  نرق  دیاب  وت 

ناج يدهم  راخ ، تمشچ  هب  دشاب ، ناوختسا  تقلح  هب 

ار مثیم » » تسد رشحم ، يادرف  تمحرم ، زا  ریگب 

ناج يدهم  رارقا ، دنک  دوخ  هانگ  مرج و  رب  هک 

------------------

نسحلا نیای  رشع  یناث  تّجح  يا  تیلست 
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( تبیصم ) نسحلا نیای  رشع  یناث  تّجح  يا  تیلست 

نسحلا نبای  ردپ  غاد  وت  رهب  زا  دوب  دوز 

دش بآ  نمشد  رهز  رارش  زا  تباب  بلق 

نسحلا نبای  رس  هب  ات  اپ  زا  شناج  مسج و  تخوس 

زامن يدناوخ  ردپ  رب  يدوب  هلاس  شش  كدوک 

نسحلا نبای  رگج  نوخ  دوخ  مشچ  زا  یتخیر 

تسشن تراسخر  هام  رب  یسک  یب  درگ  دوز 

نسحلا نبای  رب  هب  متام  ۀماج  يدرک  دوز 

نیسح تّدج  رب  تسا  نایرگ  وت  مشچ  اه  نرق 

کشا یتخیر  هظحل  هظحل 
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نسحلا نبای  رصب 

دش هتسب  اباب  مشچ  تمشچ  شیپ  يدوب  لفط 

نسحلا نبای  رپ  لاب و  دز  وا  يدرک و  هگن  وت 

تسیرگ اباب  رب  وت  مشچ  همه ، مشچ  زا  یفخم 

نسحلا نبای  رحس  ات  نازوس  عمش  نوچ  یتخوس 

شوگ هب  دیآ  تردام  ارهز  دایرف  اه  نرق 

نسحلا نبای  رد  راوید و  نآ  نیب  هنیدم  زا 

ارچ رخآ  وگب  ام  اب  ایب  ارهز  فسوی 

نسحلا نبای  رظن  زا  یفخم  تسارهز  تبرت 

ناور تمشچ  زا  موصعم  هدراچ  کشرس  يا 

نسحلا نبای  ررش  اه  لد  رب  وت  رجه  هدز  يا 

قارف ماش  زا  دشاب  یم  رت  هریت  مثیم )  ) زور

نسحلا نبای  رگ  هولج  تیور  دیشروخ  دوش  ات 

دینک هیرگ  مرگج  زوس  نم و  رب  ناتسود 

( تبیصم ) دینک هیرگ  مرگج  زوس  نم و  رب  ناتسود 

دینک هیرگ  مرصب  کشا  لد و  رارش  هب 

دنتشک مبابش  نس  رد  مدوب و  ناوج  نم 

دینک هیرگ  مرت  مشچ  هتخوس و  لد  رب 

منسح میومع  لثم  رگج  هراپ  منسح ،

دینک هیرگ  مرگج  نوخ  يومه  رب  نم و  رب 
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دنتشک یناوج  هب  ار  مردپ  دج و  نم و 

دینک هیرگ  مردپ  دج و  نم و  يازع  رد 

یلیس مدروخن  مصخ  زا  یلو  مدیهش  نم 

دینک هیرگ  مریس  وکین  ردام  رب  همه 

سبح مدوب  رظن  تحت  رد  هک  دوب  اه  لاس 

دینک هیرگ  مرظن  تحت  هصق ي  رب  همه 

يرگد عیقب  تشگ  ما  هدش  ناریو  ربق 

دینک هیرگ  مرگد  عیقب  هب  نارادغاد 

دعب
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دنام اهنت  سک و  یب  نم  يدهم  نم 

دینک هیرگ  مرسپ  هناگی  یبیرغ  هب 

تسوا لد  مخز  محرم  نارظتنم  هیرگ ي 

دینک هیرگ  مرظتنم  فلخ  روهظ  رب 

مثیم کنیا  نک  مالعا  نم  نابحم  هب 

دینک هیرگ  مرشع  یناث  تجح  رب  همه 

----------

مرس هب  ات  اپ  رهز ز  زا  تخوس 

( تبیصم  ) مرس هب  ات  اپ  رهز ز  زا  تخوس 

مرگج ایادخ ، هدیدرگ  بآ 

؟ تساجک دوعوم  يدهم  مرسپ 

مرسب دمآ  هچ  هک  دنیبب  ات 

یلو دنداش  همه  منانمشد 

مرسپ يور  هب  تخیر  مغ  درگ 

مد همه  دیوگ  دیرگ و  مرسپ 

مردپ يا  مردپ  يا  مردپ 

مد ره  يدهم  ییاهنت  دای 

مرت نامشچ  ود  نوخ ز  دور  یم 

اّما منانج  اب  یطوط 

مرپ لاب و  ناهجب  بر  ای  تخیر 
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افج رهز  رفص  هام  سپ  زا 

مرفسمه لسر  متخ  اب  درک 

هدش بآ  تفص  عمش  مرکیپ 

مربب هتسشن  گرم  دصاق 

نارای میارب  دیرآ  بآ 

مررش هداتف  تخس  لدب  هک 

نیسح کشخ  بل  دای  ادخ ، يا 

مرتشیب افج  رهز  زا  دزوس 

زونه تسه  شرس  هک  ینیسح  نآ 

مرظن رد  نایع  هزین ، رس  هب 

تفگ یم  لتاق  هب  هک  ینیسح  نآ 

مرگج دزوس  هک  بآ  هد  بآ 

« مثیم  » یناوج ماّیا  هب  نم 

مرپسهر نانج  ناتسلگ  هب 

----------

دایرف دایرف  نیملسملل  ای  دایرف ،

( تبیصم ) دایرف دایرف  نیملسملل  ای  دایرف ،

دایرف دایرف  نید  دنمتریغ  نارای 

دندربن رد  نآرق  مالسا و  اب  هک  نانآ 

دندرک هللا  لوسر  رب  نیهوت  هک  نانآ 
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دندرک دای  ار  دوخ  دادجا  رگد  راب 

دندرک دادیب  آر » نم  ّرُس   » رهش رد 

موصعم ود  ربق  ناشتسد  اب  دش  هناریو 

مولظم هدوب  هشیمه  موصعم  ود  ربق 

نملاوذ هللا  هجو  ود  ربق  دش  هناریو 

نمشد دادیب  زا  بمب  راجفنا  رد 

ار تردام  رازم  رگنب  نسحلا  نبای 

مغ ردام  همیکح  ربق 
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ار ترورپ 

تخیر ورف  مه  رد  ناشربق  مه  هّبق و  مه 

تخیر ورف  ملاع  نیملسم  قرف  هب  ییوگ 

دنا لیف  موق  ناثراو  نایوخ  تشز  نیا 

دنا لیلذ  دننوبز و  تسپ و  هراچیب و 

دنتسه ساّنلا  رش  لسن  رسارس  نانیا 

دنتسه سابّعلا  ینب  موق  نامه  نانیا 

دنا سیل  هساک  اهرگلاغشا  هرفس ي  رد 

دنا سیلگنا  دبع  اکیرما و  رودزم 

دنرون هللا ، نمشد  اه  لد  اه  هریت  نیا 

دنروک دنناد  یمن  دوخ  ماما  دنروک 

دنراد گنهرف  هن  دنراد ، نید  هن  نانیا 

دنراد گنن  تعامج  نیز  هعیش  یّنس و 

دنداسفلا ّما  هدییاز ي  همه  نانیا 

دنداد تسد  نیطایش  اب  تدالو  زا  شیپ 

دنا لآ  ردیح  مصخ  ّیبن و  مصخ 

دنا لالح  لسن  زک  درک  دیاشن  رواب 

يزارفرس اب  نیملسم  ار  اهربق  نیا 

يزاس زاب  ون  زا  هبعک  نوچ  مه  دنزاس 

زاب دش  دابآ  دش  هناریو  رگا  هبعک 
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زاب دش  داش  نامیا  لها  بولق  نآ  زا 

دنتسکش ار  ربمیپ  بلق  نایساّبع 

دنتسب بآ  شنیسح  ربق  رب  هنیک  زا 

دندرک مخت  زا  رس  دنچ  کی  رگا  نوریب 

دندرک مخش  ار  مرح  نآ  نیمز  ّیتح 

سانسن موق  نآز  اهراب  ناریو  دیدرگ 

ساّبع ربق  نادیهش ، مه  نیسح و  ربق 

كاخ هرفح ي  دش  ناشیاج  ّتلذ  هب  نانآ 

كالفا هب  رس  ناشاه  هتسدلگ  دشک  نانیا 

نیّیرکسع ربق  دیدرگ  رگا  ناریو 

نیب زا  هظحل  کی  ناشرون  هتفرن  زگره 

تسام هنییآ ي  رد  هللا  هجو  راونا 

تسام هنیس ي  رد  ناشربق  دّمحم  لآ 
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ام لفحم  عمش  رشح  ات  دوب  نشور 

ام لد  رد  سجرن  ربق  دشاب  هتسویپ 

دنرون دنرون ، ام  مشچ  رد  اهربق  نیا 

دنروک دنروک ، لد  هریت  ياه  شاّفخ 

ُّمق يدّیس  دّمحم  لآ  مئاق  ای 

ُما با و  ّدج و  هّمع و  ربق  هب  رگنب 

تماما غاب  لُگ  هعیش  هتشگ ي  مگ 

تمالس داب ! ترس  ارهز  فسوی  يا 

تنیع ود  ره  زا  کشرس  دزیر  را  دراد  اج 

تنیدلاو فیرش  ربق  دش  هناریو 

هتشون نوخ  اب  مرح  نیا  كاپ  كاخ  رب 

هتشرف رب  بلاغ  وید ، ددرگن  زگره 

ییام يالوم  وت  میتفگ  همه  اب  ام 

ییایم یک  ارهز  نبای  ام  بحاص  يا 

دنیشن لِگ  رد  وزرآ  کُلف  دنچ  ات 

دنیب غاد  دزیر ، گشا  هعیش  دنچ  ات 

دزیخ هدیربب  رس  زا  دایرف  دنچ  ات 

دزیرب بنیز  لمحم  زا  نوخ  دنچ  ات 

هدیدز دیآ  تیب  لها  گشا  دنچ  ات 

هدیرب ياه  گرز  دشوج  نوخ  دنچ  ات 
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تناتم ربص و  ار  وت  نارای  دنچ  ات 

تناها مرکا  ربمغیپ  رب  دنچ  ات 

تیاکح ردیح  یمولظم  زا  دنچ  ات 

تیالو تیب  زا  دزیخ  شتآ  دنچ  ات 

هنیس هب  نادنز  همطاف  هآ  دنچ  ات 

هنیدم رد  مگ  همطاف  ربق  دنچ  ات 

دیارس ناجه  رد  رعش  مثیم »  » دنچ ات 

دیآرس نارجه  نیا  هک  ات  نک  اعد  دوخ  وت 

----------

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما 

تدالو

نیبب ار  یلاعت  قح  لامج  بشما  نامسآ 

لوا دنب 

( تدالو  ) نیبب ار  یلاعت  قح  لامج  بشما  نامسآ 

نیبب ار  ارهز  هام  دمحم ، هام  ۀمین 

ماما انالوم  تسد  زارفرب 
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يرگسع

نیبب ار  ارآ  ملاع  باتفآ  سگرن ، هام 

وش هنیئآ  وش  هنیئآ  رس ، هب  رس  رس ، ات  ياپ 

نیبب ار  ابیز  راسخر  نآ  هنیئآ  يدش  نوچ 

فاوط روآ  نیمز  رود  ناگراّیس  همه  اب 

نیبب ار  العا  ِشرع  ِدادماب  ِباتفآ 

نک زاورپ  هرماس  رهش  ماب  رب  وش ، حور 

نیبب ار  اهرظن  زا  بیاغ  دیشروخ  وش ، مشچ 

نک زاورپ  يدهم  دهم  زارف  رب 

نیبب ار  اهاط  لآ  عمج  عمش  هظحل  هظحل 

وش زاب  مه  زا  دنخبل  لگ  اب  سگرن  وچمه 

نیبب ار  یلاعت  قح  نسح  رون ، ضایر  رد 

يدش رتابیز  دیشروخ  زا  هام ، غارچ  يا 

يدش رس  ات  اپ  قح ز  نسح  راونا  رد  قرغ 

مود دنب 

يدش ارآ  ناهج  بشما  هرماس ! تشهب  يا 

يدش او  مه  زا  سگرن  ِهام  ِدنخبل  ِلگ  اب 

تسم وت  يوب  زا  دیدرگ  یملاع  رگ  بجع ، ین 

يدش ارهز  ِسگرن  ِيوب  ِتسم  بشما  هکنآز 

نیمز رد  یتفکش  سگرن  ۀلال  ینامسآ 
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يدش ارماس  دیشروخ  نایشرع ، مزب  هام 

باتفآ دیآرب  قرشم  زا  حبص  عولط  اب 

يدش ادیپ  رحس  تقو  همطاف  باتفآ 

نسح تسد  رد  هاگ  سگرن  ناماد  رد  هاگ 

يدش اه  لفحم  هام  يدرک  لذب  ار  دوخ  رون 

لزا زا  دندوب  وت  سوب  نیمز  اه  ینامسآ 

يدش ام  اب  نیشنمه  اه  ناهج  ناج  يا  هچ  زا 

یتسین ادیپ  هدید  رد  يرضاح ، لفاحم  رد 
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يدش ارآ  نمجنا  یبیاغ و  اهرظن  زا 

ایب يدهم  ای  دابآ ! تمدقم  زا  دوجو  يا 

ایب يدهم  ای  داب ! كرابم  تدالیم  دیع 

موس دنب 

روهظ ياّلجت  دش  ادیپ  دالیم  بش  رد 

روهظ يارآ  ملاع  رهم  برغ ، زا  دنزرس 

وا يامیس  رد  هک  يدوعسم  دولوم  نآ  دمآ 

روهظ يامیس  دندید  ناربمغیپ  لزا  زا 

ربخ شیوزاب  يور  رب  دهد  قحلاءاج »  » ِشقن

روهظ يابیز  حبص  زا  يدهم و  مایق  زا 

دنونشب ملاع  قلخ  ّلک  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 

روهظ ياوآ  نکر ، ياپ  هبعک  رانک  رد 

دیرگنب دیونشب و  ناراظتنا ! مشچ  همه  يا 

روهظ ياضما  رصع ، ِّیلو  يوزاب  ود  رب 

دنلبرس یهوک  وچمه  تبیغ  مایا  رد  هعیش 

روهظ ياپ  ات  هداتسا  رادیاپ  ثداوح  رد 

! ناتنابرق ام  ناج  دمحم  لآ  امش  يا 

روهظ ياّنمت  زج  دشابن  ار  ام  امش  زا 

جرف ماب  رب  دیحوت  مچرپ  دشخرد  یم 

جرف مایا  تسا  کیدزن  دیشاب ، رظتنم 
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مراهچ دنب 

راظتنا يارس  متام  نیمز  دش  رگ  روخم  مغ 

راظتنا ياهزور  نایاپ  هب  يزور  دسر  یم 

تسا دهاش  ناراظتنا  مشچ  ۀیرگ  هآ و  کشا و 

راظتنا يالب  دمآ  راضتحا  زا  رت  تخس 

تشذگ ام  رمع  شاب ، دهاش  وت  ارهز ! فسوی 

راظتنا ياوه  لاح و  رد  میدیدرگ  ریپ 

« نیسحلا نیَا  نسحلا ، نیَا   » هدش مرکذ  اه  هعمج 

راظتنا ياه  هظحل  رسکی  هتشگ  میاه  هظحل 
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« نیسحلا ءانبا  َنیأ   » يادن مدادرس  هک  سب 

راظتنا يالبرک  ار  لد  يارحص  ما  هدرک 

« روهُّظلل لّجع  مهللا   » رکذ نینط  زا 

راظتنا ياون  ین  رسکی  هتشگ  مدنب  دنب 

وگب نیمآ  وت  میدرک  اعد  ام  ارهز ! نبای 

راظتنا يافق  رد  دیآ  لصو  راهب  ات 

ایب ییارهز  لآ  يوزرآ  مامت  وت 

ایب ییآ  یم  هک  مناد  یم  هعیش  دیما  يا 

مجنپ دنب 

يرکسعلا نبای  رایسب  يا  هدرب  نم  زا  لد  وت 

يرکسعلا نبای  راب  کی  متخانشن  ار  وت  نم 

نیمظاک هگ  هرماس  هگ  البرک  هگ  فجن  هگ 

يرکسعلا نبای  رادید  تترضح  اب  متشاد 

دوب انیبان  وت  يور  ندید  زک  يا  هدید 

يرکسعلا نبای  راوید  رب  شقن  زا  تسا  رتمک 

ایب ناج  زا  رتبوخ  يا  متسین ، قیال  هچرگ 

يرکسعلا نبای  راذگب ، مرک  زا  ممشچ  هب  اپ 

تسین هعیش  اب  ینمشد  زج  ناشراک  تنانمشد 

يرکسعلا نبای  رای ، درادن  وت  زا  ریغ  هعیش 

ایب الوم  ام ، نیب  درادن  اج  يداش  وت  یب 
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يرکسعلا نبای  رادرب  ام  شود  زا  مغ  هوک 

دندهاش ناتسب  غاب و  رد  اه  هلال  گرب  گرب 

يرکسعلا نبای  راخ ، ممشچ  هب  دش  مه  لگ  وت  یب 

ار وت  مرابرهگ  نامشچ  دندرک  مگ  هچرگ 

ار وت  مراد  ار  وت  اهنت  طقف  منیب  یم  زاب 

مشش دنب 

تمدید ررکم  اما  متخانشن ، ار  وت  نم 

تمدید ربمیپ  كاپ  ۀضور  رد  مدحبص 
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عیقب راوید  تشپ  مداتسیا  ترانک  رد 

تمدید ربارب  رد  هگ  نتشیوخ ، رانک  هگ 

همطاف ربق  تسا  ناهنپ  دنتفگ  یم  هچرگ 

تمدید ردام  ناهنپ  تبرت  رانک  نم 

فجن نابایب  زا  مدینش  ار  ترطع  يوب 

تمدید رثوک  یقاس  دقرم  رانک  رد 

هاگلتق رانک  رد  يداتسیا  مدید  هاگ 

تمدید رس  یب  ياه  نت  نآ  ربق  رانک  هگ 

لغب رد  تحیرض  مدید  رس  يالاب  رد  هاگ 

تمدید ربکا  ربق  اب  اپ ، نیئاپ  رد  هاگ 

ییوت متسنادن  ارهز  ۀتشگمگ  يا  هچ  رگ 

تمدید روالد  سابع  ربق  رانک  رد 

متخاب لد  مدرک و  اشامت  ار  تیور  هام 

متخانشن ار  وت  رمع و  همه  رد  مدوب  وت  اب 

متفه دنب 

يدیس یئام ، عمج  رد  بش  زور و  یبیاغ و 

يدیس ییاجک ؟ مناد  یمن  اما  ینم  اب 

تسوت رادید  طقف  مّجح  ما ، هدرک  جح  اسب  يا 

يدیس ییافص ، یعس و  وت  هبعک  وت  مرح  وت 

ادف ددرگ  امنور  رب  تملاع  ناج  شاک 
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يدیس ییامن ، ور  ملاع  قلخ  رب  یمد  ات 

ماش حبص و  ره  ترس  تشپ  همطاف  ياعد  يا 

يدیس ییآ ؟ یم  یک  ییآ ؟ یم  یک  ییآ ؟ یم  یک 

تسوت ياربک  تبیغ  اهنت  مالسا  لکشم 

يدیس ییاشگ ، لکشم  دوخ  وت  دوخ  روهظ  اب 

وت هک  دیوگ  یم  شاف  ینیسح  خرس  مچرپ 

يدیس ییالبرک ، دیهش  نوخ  ثراو 

؟ فجن ای  ؟ هنیدم رد  ای  ؟ يا هبعک  فاوط  رد 

ای مق ؟ هرماس ؟
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يدیس ییاضر ؟ نامهم  هک 

ایب يدهم ! ای  موصعم ! هدراچ  مامت  يا 

ایب يدهم ! ای  مولظم ! ۀلان  باوج  يا 

متشه دنب 

تیب لها  رارق  یب  ياهبلق  رارق  يا 

تیب لها  رات  ياهبش  رد  حبص ، عولط  يو 

روهظ زاغآ  حبص  دشاب  هک  یحبص  دمد  یم 

تیب لها  راظتنا  نایاپ  هب  يزور  دسر  یم 

« روّهظل لّجع  مهللا   » دایرف اهنرق 

تیب لها  راعش  يربک  تبیغ  نیا  رد  هدوب 

ینک یم  یک  ات  لدع ! راقفلاوذ  تتسد  هب  يا 

؟ تیب لها  راثن  ار  تنینزان  مشچ  کشا 

نیتسآ زا  رآ  رب  یهللادی  تسد  يدیس !

تیب لها  رادتقا  هرابود  دیآ  تسد  هب  ات 

افج هار  زا  دنتشک  ار  موصعم  هدزیس 

تیب لها  رادن  راد و  ییوت  ارهز  فسوی 

نک دوبان  ار  زییاپ  رگشل  تمایق  ات 

تیب لها  راهب  ملاع  دوش  یم  تروهظ  اب 

تسوت دایرف  ۀلعش  ام  ۀنیس  رد  اهنرق 

تسوت داد  لدع و  غیت  راظتنا  رد  یملاع 
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مهن دنب 

ایب دیوگ  ادخ  نوخ  ادخ ! نوخ  ثراو 

ایب دیوگ  يدهلا  حابصم  سأر  ین ، رس  رب 

رجح دایرف  هبعک و  نکر  راچ  مزمز ، کشا 

ایب دیوگ  افص  هوک  هورم و  ياه  گنس 

دنز یم  تیادص  بش  ره  یلع  نینوخ  قرف 

ایب دیوگ  یبتجم  ناهد  زا  يراج  نوخ 

لد زوس  مشچ و  کشا  اب  تا  همولظم  ردام 

ایب دیوگ  اعد  بش  ره  دنک  یم  تروهظ  رب 

بآ اونین  خرس  تشد  ياه  لخن 
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تارف

ایب دیوگ  البرک  دیهش  خرس  مچرپ 

دنز يدهم » ای   » دایرف ناگتشک  ياه  مخز 

ایب دیوگ  اونین  زارف  رب  تدج  سأر 

نیسح رادملع  نوخ  رد  هدیتلغ  تماق 

ایب دیوگ  ادج  رکیپ  زا  تسد  یلاخ ، کشم 

تسوت ریگ  ملاع  لدع  راظتنا  مشچ  یملاع 

تسوت ریشمش  بل  رد  رغصا  دنخبل  خساپ 

مهد دنب 

دوش لئاز  اه  هنیس  زا  مغ  گنز  ات  نک  هولج 

دوش لماک  نید  لامکا  ینعم  تروهظ  اب 

ینکشب ار  مرح  ياهتب  زاب  ات  نک  هولج 

دوش لطاب  نایباهو  کلسم  ات  نک  هولج 

تیرای يارب  میرم  یسیع  ات  نک  هولج 

دوش لزان  نامسآ  زا  نامزمه  تروهظ  اب 

ودع زا  يریگب  ار  نسحم  داد  ات  نک  هولج 

دوش لصاح  همطاف  دارم  ات  اشگب  هرهچ 

لجخ ددرگ  تتعلط  زا  باتفآ  ات  نک  هولج 

دوش لفحم  ره  عمش  تیور  هام  ات  نک  هولج 

اضف زا  ددنب  تخر  لطاب  ربا  ات  نک  هولج 
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دوش لصاو  قح  هب  نآرق  تما  ات  نک  هولج 

وت رادید  لباق  ام  ةدید  دَوبن  هچرگ 

دوش لباق  ام  مشچ  تهاگن  زک  نک  هگن  وت 

نک هولج  ملاع  قلخ  رب  همطاف  باتفآ 

نک هولج  مثیم "  " کیرات لد  رب  تمارک  زا 

----------

بشما تسا  ناتسلگ  سگرن  لگ  زا  شنیرفآ 

( تدالو ) بشما تسا  ناتسلگ  سگرن  لگ  زا  شنیرفآ 

بشما تسا  نارفغ  يایرد  یلو  ایرد  نامسآ 

بشما تسا  ناوضر  غاب  زا  رتزبسرس  هرماس 

هسوب شماگ  ماگ 
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بشما تسا  ناملغ  روخ و  هاگ 

هتفگ یحو  لیئربج  هتفنش  نیا  مناج  شوگ 

هتفکش سگرن  هلال  هتفخ  ياهلد  يا  اوموق 

ار ننملاوذ  ینیبب  ات  ار  نسحلا  تیب  نک  هلبق 

ار نیمالا  حور  یحاّدم  يونشب  ات  وش  شوگ 

ار نیقیلا  قح  هنیئآ  يرگنب  ات  وش  مشچ 

ار نید  غاب  ياه  هلال  مامت  ناتسب  ورس 

ار نیملاعلل  همحر  سورع  دنبلد  لفط 

نیا تسربمغیپ  رگم  ای  نیا  تسا  رواد  رس  ات  ياپ 

نیا تسا  رگید  نیسح  ای  نیا ، تسا  ردیح  نیا ، تسا  ردیح 

ار نسح  ارهز  نوچ  هتفرگب  لغب  رد  سگرن  هک  ای 

يدهم دای  اب  هرئان  دش  ادخ  رون  زا  یتسه 

يدهم دای  اب  هرطاخ  اهدص  دنراد  اه  هظحل 

يدهم دای  اب  هرهاط  لوتب  هدناشفا  هلال 

يدهم دای  اب  هرماس  رودب  ددرگ  یم  هبعک 

دمآ دوج  شخبدوج  دمآ ، دوصقم  دهاش 

دمآ دوعوم  يدهم  دمآ ، دوبعم  تجح 

ار نمجنا  هام  دیئوج  هدش  مجنا  نمجنا 

سگرن ماغیپ  زا  دیآ  یم  ناتسوب  رد  لگ  يوب 

سگرن مان  زا  اه  هلال  نینوخ  دندیدرگ  هدنز 
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سگرن مادنا  رب  دندناشوپ  رون  ياه  هّلُح 

سگرن ماب  زا  نامسآ  رب  دور  یم  يدهم  رون 

هرایّزلاراد نآ  درگ  هراتس ، نوچ  اه  نامسآ 

هراشا کی  اب  رگم  ات  هراپ ، هام  نآ  رئاز 

ار نهک  خرچ  دنک  دوخ  هاگن  جوم  رد  قرغ 

توارط شنسُح  اب  داد  ار  نسح  يور  لگ  ات 

توالت نآرق  یلع  شّدج  نوچ  درک  دوشگ و  بل 

توالح مه  تحالم  مه  دش  وا  تسم  دش  وا  وحم 

نک تواضق  نک  تواضق  تفگ  ار  هلال 
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تواضق

؟ دنارب بل  رب  نخس  لگ  دناشف ؟ لگ  يدید  ورس 

دناوخب نآرق  نمسای  دناتس ؟ یتسه  نرتسن 

ار نمسای  نآرق  مرگ  مدید  شیوخ  مشچ  هب  نم 

شروش هتفرگ  ربب  ار  ملاع  هک  نایریش  نآ  دمآ 

شروط یسوم ز  هدروآ و  مالس  نودرگ  زا  یسیع 

شروبز رد  ار  وا  لاخ  سکع  دواد  هتفای 

شروهظ زور  ناج  راثیا  هدامآ  ایبنا 

شرادغاد نارارق  یب  شرارقیب  نارادغاد 

شراپسهر ناراسکاخ  شراسکاخ ، ناراپسهر 

ار نزحلا  تیب  نیا  قلخ  رورسلاراد  دنک  یم 

تنیرفآ نسُح  زا  نسُح  رب  نیرفآ  نارازه  يا 

تنیبج رب  مظعا  هللا  هجو  هسوبلگ  هدز  يا 

تنیما لیئربج  هناورپ  خر  عمش  درگ  هب  يا 

تنیشن لد  يادص  هار  رد  مشچ  يرمع  هبعک 

نک يرگنشور  امن  خر  نک ، يربلد  اشگ و  رپ 

نک يرواد  نک  يرواد  نک ، يرورس  رآ و  رب  رس 

ار نتف  لخن  هشیر  يرآ  رب  ات  نک  يرواد 

هبعک ناعنک  هتشگ  مگ  فسوی  يا  امن  خر 

هبعک ناماد  زا  نسُح  باتفآ  يا  نک  هولج 
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هبعک ناج  رکیپ  هب  ینادرگزاب  ات  آزاب 

هبعک نارجه  مغ  دیآرس  هب  ات  روآرب  رس 

تتافص وحم  کلم  يا  تتاذ  ادیپ ز  ادخ  يا 

تتالص قاتشم  هبعک  تتام  جاّجح  همه  يا 

ار نت  ناج و  مزاس  وت  میدقت  هک  هناپ  رس  رب 

ییاجک مناد  یمن  ییارآ  ملاع  باتفآ 

ییاجک مناد  یمن  یئام  اب  یئام و  زا  رود 

ییاجک مناد  یمن  ییاهنت  یعمج و  لد  رد 

ییاجک مناد  یمن  ییاوآ  مه  نم  اب  نم  شیپ 

ینیع نیع  یناج  ناج  ینیملاع ، ماما  وت 
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ینیسح ربق  رئاز  نیمظاک ، ای  هرماس 

ار نسحلاوب  رازم  ای  تقوش  هب  مدرگ  ار  هبعک 

ترابکشا مشچ  ضیف  زا  راهب  نید  نازخ  يا 

ترادغاد نینوخ  ياه  لد  اه  هلال  ناسب  يا 

تراهب یئاهلگ  دای  شنیرفآ  رّطعم  يا 

تراظتنا مشچ  یملاع  يا  ایب  ملاع  حلصم 

تّورم ناتسب  ورس  تّوبن  کلم  ثراو 

تّوتف رحب  رهوگ  توّخا  مزب  لعشم 

ار نمز  مه  ار  نیمز  مه  دریگ  وت  لدع  دوش  یک 

؟ میوب وت  رطع  نوخ  غاب  ياه  هلال  زا  یکب  ات 

؟ میوشب خر  زا  مغ  درگ  نارجه  کشا  اب  یکب  ات 

؟ میوج وت  يور  مدرگ و  مگ  دوخ  کشا  رد  یکب  ات 

؟ میوگ وت  يابیز  يور  فصو  هدیدان  یکب  ات 

ییادتقم دبیز  وت  زا  ییادف ، ناج  كاخب  يا 

ییادخ فال  دنز  تب  ییادج ؟ کشا  یکب  ات 

نکش ر تب  تسد  هرابکی  نیتسآ  زا  نورب  نک 

؟ یک ات  راب  رهوگ  کشا  زا  دوب  رپ  هعیش  مشچ 

؟ یک ات  راوید  رد و  نیب  زا  دیآ  ارهز  هآ 

؟ یک ات  رابنوخ  بل  زا  ین  رس  رب  تدج  توص 

؟ یک ات  راز  دیرگ  مالسا  یمولظم  رب  هعیش 
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؟ یک ات  هام  هدرپ  تشپ  یک ؟ ات  هآ  ار  اه  هنیس 

؟ یک ات  هاچ  ردنا  فسوی  یک ؟ ات  هللا  هجو  رجه 

ار نَحَم  کشا  تمثیم »  » ناگدید زا  نک  كاپ 

----------

تسادیپ رون  ناوراک  ایرد  بلق  زا 

( تدالو ) تسادیپ رون  ناوراک  ایرد  بلق  زا 

تسادیپ رود  زا  ییتشک  نابات  رهم  نوچ 

دیشروخ صرق  نآ  هشرع  رب  یلو  یتشک 

دیشخرد دیشخرد و  دیشخرد و  اجره 

ایرد هنیس  زا 
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درک یم  كاچ  نابیرگ 

درک یم  كاخ  يوس  هب  هر  یط  بآ  رد 

رون زا  یئایرد  شنماد  نکیلو  یتشک 

رود زا  رود  زا  دیسر  یم  لحاس  کیدزن 

تخادنا رهوگ  شیاپ  هب  ایرد  یلو  یتشک 

تخادنا رگنل  لحاس  دزن  تفرگ و  ولهپ 

نامیلس نب  رشب  هداتسا  راظتنا  مشچ 

ناهنپ دوب  نازینک  نیب  شا  هتشگ  مگ 

دیوجب ار  دوخ  هتشگ  مگ  ات  تشگ  یم 

دیوشب ار  لد  هنیئآ  وا  ضیف  زو 

سح نتشیوخ  رد  یمطاف  ضیف  درک  یم 

سجرن هب  شیوج  قح  مشچ  هگ  ان  داتفا 

دوب يا  هماگنه  شبل  رد  يداش  روش و  زا 

دوب يا  همان  شیاضرلا  نبا  بناج  زو 

یهاوگ لد  ار  ربماغیپ  نآ  داد  یم 

یهلا رارسا  دوب ز  يرّس  همان  ناک 

دیلام مشچ  رب  ار  همان  نآ  تفرگ  سکرن 

دیسوب دیسوب  یه  دناوخ و  ار  نآ  طخ  یه 

هدیرپ یهاگ  هتخورفا  هگ  گنر  اب 

هدید هب  هگ  شبلق  يور  رب  هگ  تشاذگب 
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زاورپ درک  نامیلس  رُشب  رس  زا  شوه 

؟ زاب وگب  يدید  نآ  رد  يرارسا  هچ  شتفگ 

؟ تسیچ تندیسوب  ار  همان  بحاص  هدیدان 

؟ تسیچ تندییوب  اه  هلال  گرب  گرب  نوچ 

مّسبت شقن  شبل  رب  دش  نایع  هگ  ان 

مّلکت شوخ  يافص  اب  كاپ  ریپ  ياک 

مدید وت  زا  شیپ  ار  همان  نیا  بحاص  نم 

مدیچ هلال  نارازه  شنسح  نشلگ  زو 

نم رتخا  زا  يا  هّرذ  دشاب  دیشروخ 

نم رهوش  ردام  تسا  يربک  هقیدص 

نم ینارون  خر  دراد  ادخ  گنر 

نم یناشیپ  رب  تسارهز  هسوب  لگ 

مناهن يدید  یم  هچرگ  نازینک  نیب 
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مناهج هاش  رتخا  کین  رتخد  نم 

دنتسب دقع  مّمع  نبا  رب  ارم  يزور 

دنتسشن نیسّیسق  هلمج  متخت  ياپ  رد 

دندوشگ مه  زا  اه  لیجنا  فرط  ره  رد 

دندورس مه  اب  ارم  دقع  هبطخ  سپ 

تخب نوگن  داماد  دیزرل و  نیمز  هگان 

تخت زا  داتفا  لجا  ماک  رد  هرابکی 

مدوب شیوخ  دیعس  تخب  زا  لفاغ  نم 

مدوب شیوشت  رد  هظحل  ره  ارجام  نیز 

مدیمرآ باوخ  رتسب  رد  دمآ و  بش 

مدید زان  باوخ  هب  ار  دّمحم  يور 

تراشب نیا  یسیع  هب  شدوب  نز  دنخبل 

تراشب ارذع  میرم  مشچ  رون  ياک 

ار انشآ  رای  ود  مدنب  یم  دقع  نم 

ار افصلا  نوعمش  تخد  ار  دوخ  دنزرف 

دنمدرخ ریپ  ياک  تفگ  نوعمش  هب  یسیع 

دنویپ هفرط  نیا  داب  وت  رب  كرابم  کنیا 

ار يرواد  نسح  تآرم  متفای  نم 

ار يرگسع  لامج  دیشروخ  باوخ  رد 

ار ملد  فک  زا  دوبر  هگ  ان  نینزان  نآ 
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ار ملصاح  یهاگن  قرب  اب  دنازوس 

مدوب زوس  اپارس  متشگ  نوچ  رادیب 

مدوب زورفا  ناهج  هام  نآ  قاتشم 

دش یم  درد  مدوجو  اپ  ات  رس  زور  ره 

دش یم  درز  مخرس  گنر  هایس و  مزور 

مدرک هجنر  مئاد  تسود  قشع  هب  ار  لد 

مدرک هجنپ  یناوج  ّنس  رد  گرم  اب 

مدرد نامرد و  زا  زجاع  یبیبط  ره  دش 

مدرز راسخر  رتدرز  دش  یم  هتسویپ 

دریگب ناج  ممسج  یباتیب ز  تساوخ  یم 

دریگب نایاپ  رگد  مرمع  ات  تفر  یم 

ار مرت  مشچ  مه  هب  نوچ  مداهن  بش  کی 

باوخ هب  مدید 
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ار مرهوش  مام  زان 

مداتِس اپ  رب  بدا  اب  متسج  ياج  زا 

مداتف شیاهمرق  يور  رب  هیرگ  اب 

متفس رابرهوگ  مشچ  زا  خرس  توقای 

متفگ زاب  ارهز  هب  نینوخ  لد  زار 

ار ملد  ناج و  ما  هداد  فک  زا  ردام  ياک 

ار ملصاح  نارجه  تدنزرف ز  هدنازوس 

درک يربهر  مغ  يداو  رد  ارم  ارهز 

درک يرگسع  لاصو  رب  مراودیما 

يراد رای  لاصو  مزع  رگ  دومرف 

يرآ مالسا  ییوگ و  تداهش  دیاب 

مدرک رافغتسا  شیوخ  مارم  زا  نم 

مدرک رارقا  مدنار و  تداهش  بل  رب 

دناشفا تسد  ینابرهم  فطل و  ارهز ز 

دنابسچ هنیس  رب  ارم  بنیز  شرتخد  نوچ 

ار مینارون  هنیس  نیکست  دیشخب 

ار میناشیپ  وربا و  نیب  دیسوب 

منابرهم سورع  راک  اتفگ  هدنخ  اب 

مناج مارآ  ترب  رد  دیآ  بشما  زا 

نم اب  رادلد  مدوب و  نم  رگد  بش  نآ  ز 
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نم اب  رای  تیانع  زا  وا  وا  رای  نم 

درک افص  نم  اب  ناج  مارآ  نآ  بش  کی  ات 

درک اطع  يرادیب  هب  ملصو  هدعو  شوخ 

ار منتفر  يریسا  فاصوا  دومرف 

ار منتفخ  ناریسا  اب  یتشک  نیب  رد 

دشاب رای  لاصو  طخ  رس  همان  نیا 

دشاب رادلد  نم و  دنویپ  نامیپ 

شماقم زا  هاگآ  وچ  دش  نامیلس  رُشب 

شمارتحا اب  هرماس  يوس  دروآ 

شیاضترم ضایر  رد  اج  دش  دوب و  لگ 

شیاضّرلا نبا  رسپ ، رب  نیباک  تسب  ات 

نابعش هام  زا  هدراچ  بورغ  دش  نوچ 

نامهم دوب  همیکح  ار  تیالو  تیب 
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زاب نتشیوخ  تیب  يوس  ددرگ  تساوخ  یم 

: زاوآ هفرط  نیا  يرگسع  ماما  شداد 

ام هناخ  رد  نامب  ار  بشما  هّمع  ياک 

ام هناحیر  دفکشب  سگرن  بشماک ز 

نارمع نبا  یسوم  ردام  ناس  هب  سگرن 

ناهنپ تسا  دنوادخ  نامرف  هب  شلمح 

دریگب نایاپ  بش  رمع  مک  مک  تساوخ  یم 

دریگب ناج  نادادماب  ضیف  یتیگ ز 

باوخ زا  دوخ  مشچ  سگرن  سگرن  دوشگب 

بات زا  تفر  هگان  هب  بش  زامن  زا  دعب 

ردب نوچ  تخورفا  شا  هرهچ  نداز  درد  زا 

ردق هروس  دوخ  شا  هنادرُد  اب  دناوخ  یم 

رون الولاراد  نآ  رد  ار  شرود  تفرگب 

رون یلع  رون  یلع  رون  یلع  رون 

همیکح الوم  يوس  تریح  اب  تفاتشب 

همیرک تایآ  هب  تفصو  قح  تفگ  ياک 

دش مگ  روش  طاشن و  نآ  اب  لد  دیّما 

دش مگ  رون  ياه  هدرپ  نایم  سجرن 

ینیمغ نوزحم و  هچ  زا  هّمع  دومرف 

ینیبب ار  يدهم  راسخر  ات  درگرب 
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هّمع درگ  رب  هدمآ  ارهز  دنزرف 

هّمع درگرب  هدمآ  ایند  هب  يدهم 

همیکح سح  هگان  درک  ار  یشوخ  يوب 

همیکح سجرن  هرجح  يوس  تشگرب 

دمرس راداد  تمصع  نآ  مشچ  دوشگب 

� دّمحم لآ  مئاق  يور  هام  رب 

كاخ نماد  رد  نامسآ  يامنهر  نآ 

كالفا هب  یتسد  نیمز  يور  رب  شیتسد 

درک یم  دیحوت  رب  رارقا  وا  ياهبل 

درک یم  دییأت  ناج  ار ز  تّوبن  مکح 

ناراودیما لد  دیّما  هب  ّبر  ای 

ناراد هدنز  بش  هدید  کشا  هب  بر  ای 

ناشوپم ام  رب  ار  رای  لاصو  ماج 

رب جَرَف  تخر 
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ناشوپب يدهم  تماق 

----------

اهراز هلال  هب  ناور  اهرازه ، الا  الا 

( تدالو ) اهراز هلال  هب  ناور  اهرازه ، الا  الا 

اهراگن هویشب  دنزیم ، هدنخ  هلال  هک 

دمدیم دلخ  میمش  ناج  ماشم  رب  هرامه 

اهراسخاش قرفب  لگ ، كاچ  كاچ  يابق 

نز هدنخ  وت  اب  غاب  هک  نم  راگن  ناوخب  لزغ 

اهرات هتفرگ  فکب  نمچ ، هتشر  هتشر  ز 

ناتسوب هب  همه  همه  ناتسودب ، وگب  وگب 

اهرابیوج بآب  ناج ، يوشتسش  دینک 

نیمز زا  دزیخ  رورس  امس ، زا  دزیر  طاشن 

اهراذگهر رابغ  زا  دیآ  حور  میمش 

یلبلب هتفکش  ره ، هک  یلگ  مدحبص  هدیمد 

اهراهب سفن  سفن  هتخیر ، هنیس  نورب ز 

يربلد درک  دیمد و  يرگسع ، روط  یهم ز 

اهراب هدنخ  هدنخب  ار  حیسم  ار  میلک 

هدمآ رصع  ماما  هدمآ ، رصن  دیون 

اهراعش ارم  ارم  اهدورس ، ار  وت  ار  وت 

رسپ نیرتهب  لامج  رگن  تفرعم ، مشچ  هب 
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اهرابت نیرتهب  ز  ردپ ، نیرتهب  تسدب 

سب هتفرگ  هداد و  هک  سرداد  رای و  ماما و 

اهرارق ءایبنا  ز  اهدیما ، ءایلواب 

شسگرن تسا و  سگرنب  همطاف ، لآ  دیما 

اهراگزور ماشم  دوش ، وا  رطع  رپ ز  هک 

ادتقم هتسجخ  نیدب  ادخ ، ادخ  ادخ  ادخ 

اهرادتقا ماقم و  ادج ، ادج  امب  دهد 

شتوالح توالت و  شتوالت  یهز  یهز 

اهراب هتفرگ  ردپ  وا  ناهد  زا  هسوب  هک 

نمچ نمچ  قبط  قبط  نم  يارب  لگ  رایب 

اهراثن ناج  راثن  منک  وا  يوکب  نم  هک 

نابز دصب  لگ  دورس  نامزلا  بحاص  حدمب 

اهراسهوک گنس و  نامسآ ز  جواب  دسر 

کلف هرماسب  کلم  درب  یم  موجه 
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کلف

اهرابغ زا  دنرب  دوخ  مشچ  رهب  همرس  هک 

لعتشم دیوش  نم  وچ  لد  نایدانم  الا 

اهران رون  ماج  لصّتم ز  دنهدیم  هک 

اضتقا ّزع و  نیبچ  اضق  زا  تسوا  ياپب 

اهرایتخا مامز  ردق  زا  تسوا  تسدب 

لگ ياج  تخیر  هراتس  وا  هاگداز  مابب 

اهرازه نوچ  هتشرف  شا  هراوهاگ  درِگب 

شتیاکح لد  يافص  شتیاور  لد  ثیدح 

اهرابتعا هعیش  هب  شتیالو  اب  هداد  هک 

وا زا  نایشرف  شرفب  وا  زا  نایشرع  شرع  هب 

اهراختفا دننک  وا  زا  ناج  سنا و  رهدب 

دروآ رپ  ناج  يامه  دروآرب  لد  تخرد 

اهرامد نانمشد  دروآرب ز  وا  غیت  هک 

نارتسگ لدع  ماما  ناربمیپ  هلالس 

اهرارش دروآرب  نارگمتس  هنیس  ز 

اهرانب دهد  افص  اهراخ  دروآ ز  لگ 

اهراک تسوا  تسدب  اهرات  تسوا  گنچ  هب 

اهدیما وا  ياپب  اهدیلک  وا  تسدب 

اهراگن وا  يوکب  اهدیون  وا  يورب 
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نم راهب  ایب  ایب  نم  رارق  تمغ  الا 

اهراظتنا لصفب  نم  راب  گرب و  تخیر  هک 

ملتاق تسا  وت  قارف  ملصاح  تسا  وت  يالو 

اهرازم رد  هدرم  وچ  ملد  دش  وت  یب  هک  ایب 

ام تسد  تسا  وت  يوسب  ام  تسلا  يدانم 

اهرادج رب  شقن  وچ  ام  تسه  تسا  وت  نودب 

وت قشع  راید  ناهج  وت  قشع  رادم  کلف 

اهرادب رس  هاگن  وت  قشع  رادب  دوب 

دوخ ّدقب  نک  مایق  دوخ  ّدحز  مغ  تشذگ 

اهراد هزین  تسد  دوخ ز  دج  سأر  ریگب 

هد راهب  ار  ریوک  هد  رارق  ار  دوجو 

لگ رآرب  هدراب  کشخ  لخن  هب 
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اهراخ ز 

ناتس ملا  ما  هنیس  ناتس ز  مغ  شخب و  رورس 

اهرای هلمج  گنچ  ناتس ز  ملد  ناتسلد  وت 

یط رمع  دنام و  قارف  ین  وچ  لدز  منز  اون ،

اهراسهوک تشدب و  یکبات  رصم  زیزع 

نک زاب  باقن  خر  نک ز  زاب  باب  دلخ  هب 

اهرادغاد تسد  نک ز  زاب  بانط  ایب 

نوخ بآ  ياجب  دروخ  نود  مصخ  غیت  زونه 

اهراذع لگ  راذع  نوگلین  تسه  زونه 

مَاوت مغ  يدانم  مَاوت  مثیم »  » هک منم 

اهراعش ما  هداد  هک  مَاوت  مد  دّیؤم  -

----------

رگید يرحس  دراد  مرادیب  لد  بشما 

( تدالو ) رگید يرحس  دراد  مرادیب  لد  بشما 

رگید يرثا  دنام  لد  رب  ما  همزمز  زو 

رگید يرمق  صرق  منیب  یم  هرماس  رد 

رگید يربخ  مراد  بل  رب  الو  تیب  زو 

يرشبلا ریخ  دمآ  یلع  لسن  زا 

رگید يربماغیپ  هدروآ  هنمآ  ای 

هدروآ رجش  انیس  هدروآ  رمث  ابوط 
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هدروآ رسپ  سجرن  نشور  ناگمه  مشچ 

منیب یم  هرماس  رد  ار  دحیب  تمحر  نم 

منیب یم  هرماس  رد  ار  دّلخم  دلخ  نم 

منیب یم  هرماس  رد  ار  دمرس  هولج ي  نم 

منیب یم  هرماس  رد  ار  دّیؤم  دبع  نم 

منیب یم  هرماس  رد  ار  دمحا  تعلط  نم 

منیب یم  هرماس  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نسح  نم 

دیزیوآ رد  مصخ  اب  دیزیخ  نارظتنم  يا 

دیزیر لد  ةراپ  زا  لگ  يدهم  مدقم  رد 

نیب ار  قح  شیادیپ  وش  ادیپ  هدشمگ  يا 

نیب اتکی  هنیئآ ي  هگنآ  وش و  هنییآ 

خر نآ  رد  فسوی  دص  ود  راسخر 
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نیب ابیز 

نیب الاب  دق و  نآ  رد  مدآ  دص  ود  يالاب 

نیب ایرد  نماد  رد  ار  ربمیپ  حون  مه 

نیب انیس  يداو  رد  ار  نارمع  یسوم  مه 

ار ملاع  ود  نابوخ  نیب  ابیز  خر  کی  رد 

ار متاخ  ربمغیپ  هن  ملاع  ود  نابوخ 

سگرن لگ  يوک  رد  میتشگ  لد  نم و  بشما 

سگرن لگ  يوجلد  يور  لگ  درگرب 

سگرن لگ  يوخ  رد  میدید  يوبن  قلُخ 

سگرن لگ  يوج  زا  ررون  بارش  میدروخ 

سگرن لگ  يور  رد  میدید  ادخ  يور  ات 

سگرن لگ  يوب  زا  لگ  تشهب  هتشگ  لد 

هللا مالس  تام  زا  سگرن  لگ  هتسد  يا 

هللا مالس  تام  زا  سلجم  ره  تنیز  يا 

شدولوم سجرن و  رب  ام  زا  دورد  هتسویپ 

شدوعوم يدهم  رب  شدولوم  سجرن و  رب 

شدوبعم تّجح  رب  شدوعوم  يدهم  رب 

شدوصقم دصقم و  رب  شدوبعم  تّجح  رب 

شدومحم تریس  رب  شدوصقم  دصقم و  رب 

شدوج مرک و  فطل و  شدومحم  تریس  رب 
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شمزع نخس و  مکح و  شدوج  مرک و  فطل و 

شمزر مَلَع و  غیت و  شمزع  نخس و  مکح و 

دیبات رحس  ماگنه  شیوجلد  خر  رهم 

دیبات رمق  صرق  زا  رتابیز  رتنشور و 

دیبات رشب  مشچ  رد  دز  رس  کلم  بلق  زا 

دیبات رهگ  هزیکاپ  ار  یتسه  می  یتفگ 

دیبات رجش  خاش  زا  روط  هوک  هب  هلعش  نوچ 

دیبات ردپ  تسد  رب  رجف  عولط  ماگنه 

ار دمحا  هنیئآ ي  دندید  وا  تعلط  رد 

نآرق دناوخ  یم  یلع  دننام 
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ار هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

تفگ ربکا  قلاخ  زا  دیحوت  نخس  لّوا 

تفگ ربمیپ  فصو  مه  درک  یهلا  دمح  مه 

تفگ ردیح  تحدم  مه  دناوخ  نآرق  هیآ ي  مه 

تفگ رسارس  شیوخ  ات  ار  ناماما  مان  مه 

تفگ رخآ  لّوا و  زا  تفگ  نطاب  رهاظ و  زا 

تفگ رواد  تّجح  نآ  لد  نابز  هب  هگنآ 

مدوبعم تّجح  نم  مدوهشم  دهاش و  نم 

مدوعوم يدهم  نم  مدوصقم  دصقم و  نم 

منادیهش رازلگ  يایوگ  یطوط  نم 

منادیهش رادیب  مشچ  ینشور  نم 

منادیهش راسخر  خرس  هنیآ  نم 

منادیهش راثآ  راثیا و  ییحم  نم 

منادیهش راصنا  مولظم  ثراو  نم 

منادیهش رالاس  نوخ  مقتنم  نم 

مریگناهج تسد  رب  قحلا  ءاج  هژاولگ ي 

مریشمش هغیت  رب  لطابلا  قهز  شقن 

مریگ ناهج  کلم  ات  هداد  نم  هب  هدعو  قح 

مریگ ناما  مصخ  زا  مشخب  ناما  تسود  رب 

مریگ ناج  مشخب و  ناج  مرآ  مشخ  مرآ و  رهم 
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مریگ ناگمه  داد  مشاب  ناگمه  رای 

مریگ ناکم  هبعک  رد  میآ  نابش  کلس  رد 

مریگ نانچ  هجنپ  رد  ار  رگمتس  موقلح 

یماک دوخ  نمیرها  ددرگ  نیمز  شقن  ات 

یمان دوبن  یقاب  زگره  متس  ملظ و  زو 

نارادلدز هدرب  لد  هدیدان  وت  يور  يا 

نارای همه  يرای ز  یناهنپ  وت  راک  يا 

ناراب رد  هک  هلال  نوچ  تمان  زا  لد  هتفکشب 

نارایشوه یتسم  رس  تیّالوت  ماج  زا 

ناراکمتس داینب  يزادنارب  هک  آزاب 

ناراوخنوخ ۀنیس  زا  نوخ  دزیر  وت  غیت  اب 

رد تخر  دیشروخ 
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يدهم ارچ  هدیشوپ  ربا 

يدهم آرد  هبعک  زا  تیور  لد  ۀبعک  يا 

اهنت اج  همه  رد  يا  سنوم  ناگمه  اب  يا 

اه نماد  هدش  ایرد  لد  نوخ  وت ز  یب  يا 

اهنزهر هطلس ي  رد  نید  مامز  دنچ  ات 

اه نویش  هیرگ و  زا  زیربل  ناهج  دنچ  ات 

اه نشلگ  نماد  رد  مکاح  نازخ  دنچ  ات 

اه نمشد  هزین ي  رب  نآرق  دوب  دنچ  ات 

يدهم ای  وت  شوگ  رد  نامولظم  ۀلان  يا 

يدهم ای  وت  شود  رب  هللاراث  مچرپ  يا 

ار ابیز  خر  ام  رب  یئامنب  هک  يآزاب 

ار ایند  هصرع ي  ُرپ  لدع  زا  ینک  هک  آزاب 

ار ارآ  لد  يور  نآ  دننیب  همه  هک  آزاب 

ار ام  ةدشمگ  ود  ادیپ  ینک  هک  آزاب 

ار ارهز  تبرت  مه  ار  نسحم  تبرت  مه 

ار الوم  وت  راسخر  دبع  دنیبن  تسا  فیح 

میوگ ار  وت  فاصوا  میوک  نیا  مثیم »  » نم

میوج ار  وت  لصو  ات  میوگ  ار  وت  فاصوا 

----------

سگرن لگ  يوب  هرماس  زا  دسر  بشما 
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( تدالو ) سگرن لگ  يوب  هرماس  زا  دسر  بشما 

سگرن يوس  هب  دنا  مشچ  همه  اه  لگ 

سگرن لگ  يوخ  هب  يوخ  همه  هتفرگب 

سگرن لگ  يور  هب  دنخبل  هدز  سگرن 

كاخ هرک ي  یهلا  راونا  رد  هتشگ  مگ 

كالفا هب  هدرب  رس  هک  تسا  تاولص  توص 

روک دوش  مصخ  ات  هدنخ و  دنز  تسود  ات 

رون قبط  نودرگ  رس  رب  نیمز  هدیدرگ 

روط الو  تیب  مه  هدش  انیس  هرماس  مه 

لاب و نیمز  هب  لگ  ضوع  دزیر 
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روح رپ 

همین بش  دز  رس  يدهم  خر  دیشروخ 

همیکح دنخبل  هتخادنا  لگ  هرهچ  رب 

بشما نمچ  هوکز و  دیحوت  لگ  دیور 

بشما نطو  میقم  رصم ، زا  هدش  فسوی 

بشما نهریپ  يوب  تسا  هدینش  بوقعی 

بشما نسح  يور  هب  دنهبل  هدز  يدهم 

ار نسح  ناتسلگ  دینیب  هب  دیزیخ و 

ار نسح  ناتسب  هلال ي  نسح  تسد  رد 

دیناشفب لگ  لد  هراپ ي  زا  هک  دیزیخ 

دیناشنب ار  لد  شتآ  رون  رثوک  زو 

دیناسرب شوخ  ربخ  نیا  نارظتنم  رب 

دینادب ردق  همه  تسا  ردق  بش  بشماک 

دیشروخ یناشیپ  هب  دنتشون  رون  اب 

دیشخرد دوب  شرظتنم  ناهج  هک  یهام 

تسا رون  تیآ  ای  دیحوت و  تروص  نیا 

تسا روط  هلخن ي  ای  تسابوط و  تماق  نیا 

تسا روبز  تایآ  بل  هب  ار  یبن  دواد 

تسا روهظ  زور  زا  نخس  يدهم  بل  رب  ای 

تسیدهم برای  همزمز ي  رب  همه  شوگ 
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تسیدهم بش  بشما  هک  هدژم  نارظتنم  يا 

بشما همتاخ  مغ  هتفای  نارظتنم  يا 

بشما همه  مشچ  هدش  نشور  هک  کیربت 

بشما همزمز  فعش و  قوش و  هب  تفکشب 

بمشا همطاف  ینب  دنخبل  لگ  زا  لگ 

يدهم هراوآ ي  هدش  یتشهب  ناغرم 

يدهم هراوهگ ي  ِرب  رود و  هب  دندرگ 

تسا نیسح  نوناق  رگایحا  هک  تسا  يدهم 

تسا نیسح  نویدم  شریشمش  هک  تسا  يدهم 

تسا نیسح  نوگلگ  نهاریپ  ثراو  وا 

تسا نیسح  نوخ  مقتنم  مسق  هللاو 

تسا رون  طخ  اب  نایع  شقن  نیا  شمچرپ  رب 

يا
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تسا روهظ  ماگنه  هک  هدژم  نارظتنم 

دیآ نطو  يوس  هک  تسارهز  فسوی  نیا 

دیآ نمجنا  رد  هک  تسارآ  لد  هام  نیا 

دیآ نت  هب  کنیا  هک  تسا  ناهج  ناج  نیا 

دیآ نسحلا  نبای  خساپ  نارظتنم  رب 

بشما همطاف  رسپ  روضح  دیزیخ 

بشما همه  يدهم  هب  دییوگب  کیّبل 

دیآ رشع  یناث  تّجح  سفن  يوب 

دیآ رحس  يدوز  هب  هک  نک  تکرح  بش  يا 

دیآ رس  هب  نارجه  بش  ات  ایب  حبص  يا 

دیآ رب  هبعک  زا  همطاف  ینب  دیشروخ 

میرادن ربص  ام  آزاب ، کلفز  یسیع 

میراذگب يزامن  رای  رس  تشپ  ات 

نک يرگ  هولج  ارحز  یناث  دمحا  يا 

نک يربماغیپ  ربمغیپ ، ثراو  يا 

نک يردپ  ار  ام  ارهز  رسپ  اهنت 

نک يربهار  ار  هدش  مگ  هلفاق  نیا 

یک ات  همر  نیا  ناشف  گشا  نابش ، رجه  رد 

یک ات  همطاف  رسپ  قارف  نارود 

يدهم وت ، شوغآ  مه  مالسا  هّصغ ي  يا 
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يدهم وت ، شوگ  رد  ناشوماخ  هلان ي  يا 

يدهم وت ، شود  رب  هللاراث  مچرپ  يا 

يدهم وت ، شون  رصب  گشا  لد و  نوخ  يا 

یفاصم هب  ات  دوش  هچ  نارمع  یسوم  يا 

یفاکش نوعرف  لد  ایرد  هنیس ي  نوچ 

ام رحس  ماش و  شوخ  رکذ  وت  مان  يا 

ام ردپ  ام و  ردام  تهر  كاخ  يا 

ام رگج  نوخز  هلال  ار  وت  غاب  يا 

ام رَظتنم  ییوت  میتسا و  رظتنم  ام 

دشاب وت  راسخر  همه  غارچ  هک  آزاب 

دشاب وت  رادید  شرعش  هلص ي  مثیم » »
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----------

يدمآ شوخ  تلاسر  دیما  نیرخآ  يا 

( تدالو ) يدمآ شوخ  تلاسر  دیما  نیرخآ  يا 

يدمآ شوخ  تلادع ! نامسآ  دیشروخ 

يدمآ شوخ  تلالج ! ردق و  تاپ  هب  ات  رس 

يدمآ شوخ  تلالض ! ساسا  نک  ناینب 

نامسآ کشر  نیمز  تشگ  وت  مدقم  اب 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

تفرگ ناج  زاب  وت  تدالو  اب  مالسا 

تفرگ نامسآ  زا  لد  وت  ةدیدن  يور 

تفرگ نادواج  فرش  تتیالو  اب  نید 

« تفرگ ناهج  تحالم  قافتا  هب  تنسح  »

نایناهج شوگ  هب  دیسر  تقحلا  ءاج 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

وت ناج  هب  مسج و  هب  مالس  ادخ  زا  يا 

وت نابز  زا  مونش  یم  یحو  ياوآ 

وت نایب  تحالم  ردپ ز  زا  هدرب  لد 

وت ناهد  رب  دنز  هسوب  هک  ناوخب  نآرق 
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نادواج هتشگ  تسفن  زا  یحو  رمع  يا 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

تسا ملاع  نابوخ  تدالو  وت  دالیم 

تسا میرم  نب  یسیع  یسوم و  رازه  دیع 

تسا مرکم  لوسر  تیب  لها  دالیم 

تسا مرکم  يادهش  رگید  دالیم 

ناشن دهد  ار  ادهشلادیس  دالیم 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

تسوت هب  ناش  مشچ  ادخ  يایلوا  هک  آزاب 

تسوت هب  ناش  مشچ  ادهشلادیس  نارای 

تسوت هب  ناش  مشچ  ادج ، هتشگ  هنشت  ياهرس 

تسوت هب  ناش  مشچ  الب  برک و  هنیدم ، هکم ،

نانچمه وت  هار  هب  مشچ  هدوشگ  هبعک 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

تسام نیب  هتسویپ  وت  ياج  رود و  وت  زا  ام 

تسام نیع  رون  اج  همه  تا  هدیدن  يور 

تسام نیِد  نید و  ام  ندنام  راظتنا  مشچ 
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تسام نیسحلا  نیا  ۀلان  هاوگ  هعمج 

نابز زا  هداتفین  لاوس  نیا  هعمج  کی 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

تسوت راظتنا  رد  همر  نیا  نابش و  دوخ  وت 

تسوت راظتنا  رد  همه  نایناهج  مشچ 

تسوت راظتنا  رد  همطاف  هک  ایب  الوم !

تسوت راظتنا  رد  همقلع  رهن  دیشروخ 

ناوخب ار  هلمج  نیا  دوخ  يومع  يوزاب  رب 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

تسوت روضح  رد  ناهج  قلخ  یبیاغ و  وت 

تسوت رون  قرغ  لجوزع  يادخ  کلم 

تسوت رون  رپ ز  ناهج  تسا و  یلاخ  وت  ياج 

تسوت روهظ  زور  همه  اهدیع  ياقآ 

نایع یملاع  رد  یناهن و  ام  مشچ  زا 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ام راگزور  هدش  هایس  بش  وت  یب 

ام راخ  شین  لگ  هدنخ  تسا  هدش  وت  یب 

ام راهب  رسارس  هتفرگ  نازخ  گنر 
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ام رارق  یب  لد  رارق  يا  يآزاب 

نامالا ثوغلا  هدش  ام  رکذ  هک  آزاب 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

؟ یهن رشب  مشچ  هب  ياپ  هک  دوش  یم  یک 

یهن رس  هب  ار  ادخ  لوسر  ۀمامع 

یهن ررش  تیالو  نانمشد  بلق  رب 

یهن رظن  لها  بناج  هب  رظن  کی  ات 

ناشن یهد  تنارظتنم  مامت  رب  خر 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

وت رارق  یب  ادهش  رکیپ  مخز  يا 

وت راقفلاوذ  وت و  تسد  هب  یلع  مشچ 

وت راعش  نادیهش  ماقتنا  دایرف 

وت راوخریش  يومع  دنز  یم  دنخبل 

! ناکمال دنوادخ  ماقتنا  تسد  ياک 

ای كروهظ  یلع  لجع 
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نامزلا بحاص 

ییوت ملق  حول و  بتاک  یّقح و  تسد 

ییوت ملع  ناماما  نیب  روهظ ، رهب 

ییوت مما  لک  يداه  هک  خر  ياشگب 

ییوت مرح  ماما  هک  ایب ! ایب ! الوم !

ناذا مرح  ماب  هب  وت  رب  لالب  دیوگ 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

****

تنماد هب  یهلا  يایلوا  تسد  يا 

تنشوج راکیپ  فص  رد  ریبک  نشوج 

تنت ةدنزارب  نیسح ، نهاریپ 

تندید رهب  هدش  مشچ  مامت  مثیم » »

ناور خر  هب  شکشا  وت ، هار  هب  دوب  شمشچ 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

----------

نیچ فلز و  ّطخ و  لاخ و  هتسب ز  يا 

( تدالو ) نیچ فلز و  ّطخ و  لاخ و  هتسب ز  يا 

نیئآ دص  ود  ملد  هنیآ  رد 

یتیگ تکرابم  سفن  کی  زا 

نیدرورف راهب و  دص  ود  هدروآ 
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مسرت یم  وت  رب  فیطل و  وت  ياپ 

نیرسن هلال و  هب  مدق  راذگم 

تیاپ نینزانب  دور  راخ  رگ 

نیرفن منک  ناتسلگ  لگ و  رب  نم 

امرف یشزاون  تمغ  ریت  اب 

نیکسم قشاع  راز  هنیس  زا 

دبای تتمارک  نیدب  هک  دشاب 

نیکست ما  هراپ  هراپ  هنیس  نیا 

یخلت ما  هدیشک  همه  رمع  کی 

نیریش دوش  نم  ماک  وت  لصو  زک 

نت رب  هرز  يا  هدیشک  هّرط  زا 

نیبوز فک  هب  يا  هتفرگ  فلز  زو 

مکحم نتشیوخ  ناگدش  لد  اب 

نیک گنج و  زیتس و  رمک  یتسب 

وداج هنتف و  باتک  وت  مشچ 

نینوخ يرجنخ  وت  مخ  يوربا 

نآ اب  ار  قلخ  هدومن  رحس  هگ 

نیا اب  مه  يور  هدنکف  هتشک  هگ 

خرچ هک  نکم  بوشآ 
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ددرگیم

نید رایرهش  لدع  روحم  رد 

ناکما هشنهش  نامز  ناطلس 

نیکمت رد  هشیمه  دوب  خرچ  شک 

اهاط رکیپ  حور  هناحیر 

نیسای ترتع  ناج  هناجرم 

هتسب نتشیوخ  يالو  وکنآ ز 

نیزآ ار  راگزور  هناریو 

مجنا شمکبا  هاپس  مزر  رد 

نیورپ شکچوک  غارچ  مزب  رد 

ناشیدنا هریت  بلقب  تسا  ریت 

نیب نشور  ناگدیدب  تسا  رون 

شیابیز لامج  هنیئآ  یب 

نیّجس ناتسلگ  تسا و  ران  ّتنج 

اهناریوب شمغ  دروخ  هک  يدغج 

نیّیلع غابب  دنک  زان  سب 

یتسه يارب  شتمدخ  يارب  تساخرب 

نیشنب شدمآ ، يادن  بیغ  زا 

تمادنا رب  نارگ  دوب  هماج  نیا 

نیگنس تا  هدرگب  دوب  راب  نیا 
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درادرب هدرپ  هرهچ  هک ز  يزور 

نییآ يدّمحم  هنیآ  نآ 

اه یماک  خلت  مامت  زور  نآ 

نیریش دوش  نایناهج  ماک  رد 

ارهز فسوی  لامج  یتیگ ز 

نیماینب مشچ  وچ  ددرگ  نشور 

دریگرب رارق  تفص  دیشروخ 

نیز ربا  تشپ  هب  نید  يرای  رب 

شنارای هتسجخ  مدق  شرف 

نیعلاروح فلز  تسا و  کلم  لاب 

شرهق هجنپ  هب  دتفا  نمشد 

نیهاش لگنچ  هب  یکشجنگ  نوچ 

دزیر ورف  وا  مشخ  ردنت  زا 

نیز رب  رذآ  مصخ  هنیس  رب 

ناسحا مدبمد  قلخب  وت  زا  يا 

نیسحت ادخ  زا  مادم  وت  رب  يو 

وت يور  قارف  رد  هک  يآ  زاب 

نیچرپ دش  راگزور  یناشیپ 

نایرگ ام  مشچ  وت  هرب  یک  ات 

نینوخ ام  بلق  وت  مغ  یک ز  ات 
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ناشنب دوخ  مصخ  ياجب  يآ و  زاب 

زاب
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نیشنب ناتسود  مشچ  هب  يآ و 

نزرب کلف  رب  لدع  تیار  مه 

نیچرب نیمز  زا  ملظ  هشیر  مه 

وت مصخ  بّحم و  رب  هدش  مثیم » »

نیرفن رد  هاگ  اعدب و  یهاگ 

شلآ دمحا و  ماقم  هب  بر  ای 

نیمآ وا ، لصوب  ناسرب  ار  ام 

----------

تمناوخ اّلجت  روط  هرماس  نیمز  يا 

( تدالو  ) تمناوخ اّلجت  روط  هرماس  نیمز  يا 

تمناوخ الاعت  يراب  ترضح  تشهب  ای 

تمناوخ احطب  رازلگ  ای  هّکم  نیمزرس 

تمناوخ العا  شرع  اب  نامسآ  تفه  ههبج 

تمناوخ انیس  روط  ای  ناربمغیپ  هبعک 

تمناوخ ارهز  نادنزرف  دیما  هلبق 

تمناد یم  ناج  يانیس  لد  روط  یتسه  هچ  ره 

تمناد یم  نامز  بحاص  يدهم  هاگداز 

يا هداز  دّمحم  بشما  همطاف  سورع  ون 

يا هداز  دمحا  یمور و  هشنهاش  رتخد 

يا هداز  دجما  هام  ییالو ، جرب  رتخا 
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يا هداز  دّرجم  حور  ای  دیحوت  لکیه 

يا هداز  دیؤم  يدبع  ای  دوبعم و  يدباع 

يا هداز  دمرس  راداد  رهظم  رس  ات  ياپ 

رسپ نیا  تسا  ناج  ناج  ار ، ایلوا  ار  ایبنا 

رسپ نیا  تسا  نامزلا  بحاص  يدهم  لک  حلصم 

تسا مدآ  ریپ  هک  شرادنپم  سرون  یکدوک 

تسا ملاع  يادتقم  تسا و  مدآ  يامنهر 

تسا متاخ  ار  ایلوا  تسا و  لّوا  ار  ایبنا 

تسا مکحم  باتک  مه  تسا و  مربم  باطخ  مه 

تسا محرم  ار  لد  مخز  مه  اود  ناج  دردب  مه 

تسا مد  یسیع  نایب ، یسوم  اقل ، فسوی  لد ، حون 

شدناد یم  رشب  ّلک  حلصم  اهنت  هعیش 

شدناد یم  رظتنم  ماما  تقلخ  ملاع 

شاب رادیب  بش  غرم  اب  رحس  ات  بشما  سگرن 
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شاب رادید  هدعو  راظتنا  مشچ  مدحبص 

شاب رادلد  خر  ياشمت  رد  اشگب  هدید 

شاب راداد  هولج  وحم  رادلد  خر  رد 

شاب رازلگ  نماد  رد  لگ  دنخبل  دهاش 

شاب رای  ار  نابغاب  يداش  روش و  طاشن و  رد 

دنک یم  توالح  قرغ  ار  حور  تیاعد  بش 

دنک یم  توالت  نآرق  ترب  رد  يدهم  حبص 

هلماکلا مولعلا  ما  همطاف  سورع  يا 

هلماح يدهمب  يا  تلمح  نابرق  ناهج  يا 

هلباق یتشهب  ياهنز  تاداس  ار  وت  يا 

هلفان زامن  روآ  اجب  اج و  زا  زیخ 

هلصاف همیکح  مشچ  وت و  نیب  دش  رون 

هلفاق دیما  دمآ  اپ  هب  لد  ناوراک 

هدمآ رای  هدمآ  رای  هدمآ  رای  اّذبح 

هدمآ رازاب  هب  ارهز  هتشگ  مگ  فسوی 

يا هدروآ  روط  رون  اب  یئِسوم  بشما  سگرن 

يا هدروآ  روب  زاب  رگید  رواد  رگم  ای 

يا هدروآ  روح  هکنآ  ای  کلم  ای  نیا  تسا  مدآ 

يا هدروآ  رون  هللا  رهظم  نمادب  ای 

يا هدروآ  روش  دجو و  قوش و  هب  ار  شنیرفآ 
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يا هدروآ  رودبلا  ردب  ار  داهشالا  دیس 

لغب رد  يراد  دیحوت  نامسآ  کی  نیمز  زا 

لغب رد  يراد  دیشروخ  ددرگ و  ترود  هام 

نیا تسام  ناج  ناج  نامیا ، نکر  ناکما ، بلق 

نیا تسایند  حلصم  نید  یتشک  يادخان 

نیا تسایرد  لحاس و  جوم و  نافوط و  رگنل و 

نیا تساسیع  یسوم و  لیلخ و  حون و  مدآ و 

نیا تساهاط  رثوک و  ردق و  رجف و  روط و  رون و 

نیا تسارهز  فسوی  شیادف  فسوی  دص  ود  يا 

نیمز لها  زا  شمان 
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درب یم  لد  نامسآ  و 

درب یم  لد  ناهج  قلخ  زا  هدیدان  شا  هرهچ 

هدمآ دولوم  شقن  رد  ادخ  قلخ  دلاو 

هدمآ دوبعم  نسُح  ادیپ ، دبع  لامج  رد 

هدمآ دودمم  ّلظ  ای  ناج  ّلظ  باتفآ 

هدمآ دوصقم  ّرُد  ار  وزرآ  ياهرحب 

هدمآ دومحم  دیباتشب  دمح  ياول  اب 

هدمآ دوعوم  يدهم  اپب  نامولظم  يآ 

دیسر يدهع  مه  راثیا و  تدحو و  قشع و  زور 

دیسر يدهملا  انا  دایرف  هبعک  رانک  زا 

ایب ناج  ملاع  ناج  یب  نت  رب  تدوجو  يا 

ایب نامرد  نیرتشوخ  ار  اهدرد  تروهظ  يا 

ایب نآرق  یمولظم  هلان  باوج  يا 

ایب نابرق  تمدقم  كاخب  اهناج  همه  يا 

ایب نامولظم  رای  يا  ناسک  یب  دیما  يا 

ایب ناسنا  هتشگمگ  يا  یتسه  تاجن  يا 

ار وت  دناوخ  یم  رازاب  رس  اربک  بنیز 

ار وت  دناوخ  یم  راوید  رد و  نیب  همطاف 

؟ یکب ات  ناهنپ  هدرپ  رد  تتعلط  اباتفآ 

؟ یکب ات  نارجه  ياهبش  يا  هولج  اباتهام 
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؟ یکب ات  ناتسلگ  بآ  نوخ  وت  یب  انابغاب 

؟ یکب ات  ناعنک  مورحم  تندید  زا  افسوی 

؟ یکب ات  نآرق  عمج  نایم  اهنت  ادمحا 

؟ یکب ات  نادیهش  ياهرس  هزین  رب  ایدهم 

ایب يدهم  ای  هک  دشوج  یم  هآ  اهرگج  زا 

ایب يدهم  ای  هک  دشوج  یم  هللاراث  نوخ 

تمیوج یم  ناور  کشا  اب  هبعک  رود  هاگ 

تمیوج یم  ناتسوب  رد  نز  همغن  لبلب  وچ  هگ 

تمیوج یم  ناهج  درگرب  هناخ  رانک  هگ 

تمیوج یم  نامسآ  نیمز و  رد  نم  ینم  رد 

تمیوج یم  ناتسود  اب  ناتسود  مزب  هب  هک 

ناج دننام  نتشیوخ  نورد  هگ 
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تمیوج یم 

ار وت  منیب  یمن  نشلگ  نیا  رد  مدرگ  یم  هچره 

ار وت  منیب  یمن  نم  اّما  ینیب  یم  ارم  وت 

دناؤت رادید  حبص  رامش  رتخا  اه  هدید 

دناؤت راسخر  هام  راد  هنیئآ  نارتخا 

دنأوت رازلگ  ریس  رارق  یب  ناراذعلگ 

دنأوت راّوز  ياپ  راسکاخ  نارایرهش 

دنأوت راثیا  راد  رادیاپ  نارادبرس 

دنأوت راکیپ  حبص  راظتنا  مشچ  ناتسود 

یفطصملا یبنلا  نب  ای  یلعلا  انالوم  نب  ای 

افص اب  مثیم »  » مظن نوچ  دوش  یم  ملاع  وت  زا 

----------

يا هدروآ  رگد  رون  مدحبص  عولط  يا 

( تدالو  ) يا هدروآ  رگد  رون  مدحبص  عولط  يا 

يا هدروآ  رمق  سمش و  زا  رتهب  یباتفآ 

يا هدروآ  رتبوبحم  لد  ناج و  زا  يدهاش 

يا هدروآ  رظن  لها  رب  هللا  هجو  هک  ای 

يا هدروآ  رشع  یناث  تّجح  لک  حلصم 

مالس ار  وا  ادخ  قلخ  زک  دوعوم  يدهم 

هدش یناحور  وت  يامیس  هچ  بشما  نامسآ 
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هدش ینارون  كاپ و  سگرن  بلق  نوچ  تنماد 

هدش ینّابر  راونا  زا  زیربل  تا  هنیس 

هدش یناوضر  زبس  رس  ۀضور  تیاه  هنحص 

هدش یناشفا  رون  مرگ  دنخبل ، اب  هام 

مادم ددرگ  هرماس  رود  حبص  عولط  ات 

نیا تسا  ناناج  هک  اشگب  ناج  شوغآ  نیمز  يا 

نیا تسا  نآرق  هک  ار  دوخ  نک  ریهطت  هرماس 

نیا تسا  ناج  ناهج  کی  شریگب  رب  رد  نامسآ 

نیا تسا  ناحیر  تسا و  حور  ار  موصعم  هدزیس 

نیا تسا  نامیا  نکر  نید ، یتسه  نآرق ، بلق 

ماما شموصعم  ءابآ  هدزای  ماما و  دوخ 

ناوخب نآرق  رختفم  نآرق  وت  ياوآ  يا ز 

یسیع ضیف  زا  تمد  يا 
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ناوخب نآرق  رتبوخ 

ناوخب نآرق  رحس  غرم  تا  هناورپ  هدش  يا 

ناوخب نآرق  رشب  ّلک  حلصم  هناگی  يا 

ناوخب نآرق  ردپ  رب  ناج ، زا  رتشوخ  تیاون  يا 

مارتحا اب  ار  وت  ياهبل  لعل  دسوبب  ات 

تسا نم  ناناج  دازون  نیا  هک  دش  ناج  هرماس 

تسا نم  ناحیر  تفگ  ناماد  هزیکاپ  سجرن 

تسا نم  نآرق  هک  شیاه  بل  دیسوب  يرکسع 

تسا نم  ناج  نیا  هک  دمآ  دجو  هب  میرم  یسیع 

تسا نم  نازورف  هام  نیا  داد  رد  ادن  بش 

ماب هب  مدیشروخ  دیبات  نیمز  زا  اتفگ  حبص 

مام كاپ  باب و  كاپ  ناج و  كاپ  مسج و  كاپ 

مالک نیریش  بل  زیگناروش  هرهچ  لگ  دق  رس و 

ماقم ردیح  تنیط و  دمحا  هاج و  ییایربک 

مایق هللاراث  ملح  ییابتجم  وخ  یمطاف 

ماهس شناگژم  ریشمش و  شیوربا  دنمک و  وم 

ماد هب  دتفا  شا  هک  ات  راکش و  ددرگ  شا  هک  ات 

تسا نم  رد  شروهظ  زاغآ  هک  ددنخ  یم  هبعک 

تسا نم  رد  شروبع  راثآ  هک  دلاب  یم  هّکم 

تسا نم  رد  شروضح  فیرشت  هک  دزان  یم  هفوک 
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تسا نم  رد  شروش  زوس و  کشا و  هک  دیوگ  البرک 

تسا نم  رد  شرون  دیشروخ  نیاک  داد  رد  ادن  لد 

مارحلا تیب  رئاز  نوچ  ادهم و  فوط  هب  ناج 

دشک یم  شراظتنا  ربمیپ  نادند  ّرُد 

دشک یم  شراظتنا  ردیح  نینوخ  تروص 

دکش یم  شراظتنا  ردام  حورجم  ۀنیس 

دشک یم  شراظتنا  رگید  زوس  اب  یبتجم 

یم شراظتنا  رکیپ  هب  هللاراث  مخز 
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دشک

مایتلا نآرق  مخز  دباین  وا  دیاین  ات 

رون دیشروخ و  ار  قلخ  تبیغ  ربا  تشپ  يا ز 

روهظ ملاع  تقلخ  زا  شیپ  هدرک  تغورف  يا 

روضح رد  تناهج  قلخ  بیاغ و  تدوجو  يا 

روط نبای  نیسای  نبای  اهاط  نبای  رثوک  نبای 

رود وت  زا  ام  ییام و  زا  رتکیدزن  ام  هب  وت 

مامت هام  زا  رتادیپ  وت  یمعا و  وت  ام ز 

درگ زاب  ناتسلگ  رد  رگید  راب  انابغاب 

درگ زاب  ناعنک  يوس  ناعنک  هاچ  زا  افسوی 

درگ زاب  ناماه  نوعرف و  نتشک  رب  ایسوم 

درگ زاب  ناج  یب  مسج  رب  یهد  ناج  ات  اییسیع 

درگ زاب  نآرق  مالسا و  يرای  رب  ادمحا 

ماقتنا غیت  تسابیز  وت  تسد  رد  اردیح 

مرح نکر  افص  شخب  افص  هبعک  هبعک ي 

مرک ربا  اطع ، ناراب  دوج ، نامسآ 

مرا کشر  ناهج  تلدع  لگ  زا  يا  يآ  زاب 

مرتحم هتشگ  رفک  مارتحا و  یب  هدش  نید 

مرد يدارفا  نید  ءاسن و  یموق  ۀلبق 

مارح ار  یلالح  ره  لالح و  نیب  یمارح  ره 
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تسا سب  نارجه  ناتسود ، يوزرآ  تلاصو  يا 

تسا سب  نارجه  نابغاب ، شنیرفآ  غابب  يا 

تسا سب  نارجه  ناج  رصم ، باتفآ  ناعنک ، هام 

تسا سب  نارجه  نامالا ، ثوغلا  ثوغلا  يدّیس 

تسا سب  نارجه  نامز ، بحاص  يدهم  لک  حلصم 

ماج هب  لد  نوخ  وت  یب  دزیرب  مثیم   »« یک هب  ات 

----------

ممالکز دزیخ  هک  تسا  تشهب  رطع  نیا 

( تدالو ) ممالکز دزیخ  هک  تسا  تشهب  رطع  نیا 

ممایپز دزیر  هک  تسا  حیسم  ضیف  نیا 

رجا یسفن  ره  رد 
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ممایص تسا و  تالص 

ممایق تسا و  دوجس  رکذ  یمدق  اب 

ممالس ًادرب و  هیآ ، لد  شتآ  دش 

مماشم هب  سگرن  ۀلال  شوخ  يوب  دز 

كرابم رصن  نخس  قیالخ  شوگ  رب 

كرابم مالسلا ) هیلع   ) رصع یلو  لامج  راونا 

تسا مالسلا ) هیلع   ) يدهم بت  بات و  ۀلعش  ملد  هب  بشما 

تسا مالسلا ) هیلع   ) يدهم بکوک  زا  میئاهنت  بش  نشور 

تسا مالسلا ) هیلع   ) يدهم بل  رب  ادخ  رکذ  مونش  یم  نم 

تسا مالسلا ) هیلع   ) يدهم بر  ای  ۀمزمز  زا  رپ  كالفا 

تسا مالسلا ) هیلع   ) يدهم بتکم  ادخ  شرع  یلا  شرف  زا 

تسا مالسلا ) هیلع   ) يدهم بش  بشما  هک  دیرآرب  دنخبل 

دیآ نمچ  فرطز  هک  نارازَه  توص  نوچ 

دیآ نسحلا  نبای  ۀمغن  امس  ضرا و  زا 

سجرن ۀناخ  زا  دمد  یم  ادخ  راونا 

سجرن ۀناورپ  هدش  یتشهب  ياه  نز 

سجرن ۀناشرس  هب  دشخرد  دیشروخ 

سجرن ۀناشاک  هب  تسا  هدیمد  هام  ای 

سجرن ۀنامیپ  هدش  رثوکز  زیربل 

سجرن ۀناحیرز  زان  دشک  سودرف 
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دیرایب دوعو  لگ  رطع و  اجز  دیزیخ 

دیرایب دوعوم  مالسلا ) هیلع   ) يدهم مدق  رد  ناج 

شروط شتآ  ۀتفیش  نیمز  هب  یسوم 

شروهظ زور  رظتنم  کلف  هب  یسیع 

شرون وترپ  زا  هتفای  هگن  بوقعی 

شروضح ضیف  ۀتخابلد  هدش  فسوی 

شروبز هب  یئارس  حدم  دنک  دواد 

شروم تبحص  مه  هدش  نامیلس  هدنخ  اب 

شیادخ نوخ  مقتنم  همه  دنناوخ 

شیادف هب  ملاع  همه  ناج  نم و  ناج 

تسام رگداد  سرداد و  ربهار و  نیا 

یناث تّجح  قح ، رهظم  نیا 
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تسام رشع 

تسام ردپ  تسا و  رسپ  ار  لسر  متخ  نیا 

تسام رحس  غارچ  ردق و  بش  هام  نیا 

تسام رصب  کشا  لد و  نوخ  مدقمه  نیا 

تسام رظَتنم  ام  يدهم  ام  بحاص  نیا 

تسا نیع  ود  هب  شکشا  مزلق  بل  هب  دنخبل 

تسا نیسح  نوخ  بلط  رد  نبل  هدروخان 

شیامس يوس  رگد  تسد  نیمز  هب  یتسد 

شیادخ هب  لّسوت  زاب و  ردپ  هب  شمشچ 

شیازف حور  سفن  رد  ادخ  ياوآ 

شیارس دیحوت  بل  رب  یبن  تایآ 

شیاعد رکذ  وس  همه  زا  نینط  دنکفا 

شیادص دوب  ادهش  مامت  هب  خساپ 

دوب یلزا  دهع  هّصق  ادص  هفرط  نیا 

دوب یلع  نب  نیسح  دایرف  روآدای 

دیآ رگ  هولج  شخر  هبعک  زا  هک  زور  نآ 

دیآرب دیشروخ  وچ  دنوادخ  تیب  زو 

دیآ رد  هب  ارهز  فسوی  خر  هدرپ  زو 

دیآ رشع  یناث  تجح  نابش  کلس  رد 

دیآ رشب  تاجن  رهب  لسر  متخ  نوچ 
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دیآ رَظَتنم  نارِظتنم  همه  دننیب 

ار وا  يدهع  مه  ۀّصق  همه  دنناوخ 

ار وا  مالسلا ) هیلع   ) يدهملا انا  گناب  دونش  ملاع 

وا رظن  شیپ  هب  تسد ، فک  وچ  ملاع 

وا رپس  ثداوح  غیت  مد  هب  نودرگ 

وا رفظ  ياول  ریز  لسر  حاورا 

وا رد  كاخ  تفص  هدنب  کلم  جاوفا 

وا رس  هب  مرکا  ربمغیپ  ۀماّمع 

وا رب  هب  نادیهش  رالاس  نهاریپ 

موهفم همه  يارب  تسوا  سفن  ره  زا 

مولظم ود  داتفهز و  دایرف  ود  داتفه و 

دناشف رون  ادخ  يور ، نآ  هک  زور  نآ 
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دناهرب ار  رشب  لهج ، یگریت  زا 

دناسرب تکاله  هب  ار  نارگدادیب 

دناتسب ملاظز  مولظم  لد  داد 

دناردب ناطیش  ۀنیس  ادخ  غیت  اب 

دناوخب هبطخ  یلع  وچ  هفوک  دجسم  رد 

تسوا نهد  لقنهک  هتفگان  تیآ  سب 

تسوا نخس  ناشومخ  ناشورخ  دایرف 

ترتع تلود  دوش  تبث  وا  تلود  رد 

ترتع تماق  دوش  تسار  شجک  غیت  اب 

ترتع تعجر  نایملاع  همه  دننیب 

ترتع تّزع  ناگمه  رب  دوش  مولعم 

ترتع تعاط  رب  همه  رس  ورف  دنرآ 

ترتع تیار  دنز  هیاس  ناهج  ماب  رب 

شبان بتکم  دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زور  نآ 

شباتک تسا  ناهج  نیناوق  روشنم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناعنک  ۀتشگ  مگ  فسوی  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نآرق  ترتع و  يوزرا  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناج  يا  ملاع و  همه  ناج  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناتسلگ  دیما  ۀلال  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ناتسب  مکاح  نازخ  دنچ  ات 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نامرف  اپ ، ریز  هب  دنچ  ات 

ارحص هب  هتشگ  مگ  ۀلال  يا  دوش  یم  یک 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز يدهم  ای  خساپ  تبلز  دزیخ 

تمان هب  هّکس  دنزب  یتیگ  هک  يآزاب 

تمالک ضیف  زا  یهد  ناج  قح  هب  هک  آزاب 

تمایق هب  اپ  زا  دتف  لطاب  هک  يآزاب 

تمالس دنیوگ  همه  نادیهش  هک  آزاب 

تماقم دنسانشب  قیالخ  هک  آزاب 

تماظنز دریگب  مظن  ناهج  هک  آزاب 

هک يآزاب 
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یئابرب لد  ناگمه  زا  زاب 

یئادزب مثیم )  ) ۀنیئآ زا  مغ  گنز 

----------

تشهب يوب  نیمز  كاخ  زا  دسر  یم  کلف  هب 

( تدالو ) تشهب يوب  نیمز  كاخ  زا  دسر  یم  کلف  هب 

تشهب يونیم  نشلگ  اج  همه  ملاع  هتشگ 

تشهب يور  ینشور  دوب  هک  مرای  شیپ 

تشهب يوجلد  خر  زا  دکچ  مرش  قرع 

يدهع مه  یتسود و  اب  همه  ملاع  قلخ 

� يدهم ای  همزمز  ناشبل  درو  هتشگ 

نیب هرماس  رد  كاخ  زا  لد  غرم  هناد 

نیب هرئان  ادخ  ياّلجت  ار ز  شا  هنیس 

نیب هریاد  ره  نماد  رد  هرئان  نآ  رون 

نیب هرهاط  لدکاپ و  نز  كاپ  نآ  دجو 

دونش یم  رحس  غرم  همزمز  همغن و 

دونش یم  رسپ  ياهبل  حیبست ز  گناب 

سگرن یتفرگ  هناخ  الو  لها  لد  رد 

سگرن یتفرگ  هناناج  لفحم  هناخ 

سگرن یتفرگ  هناوید  لقاع و  رهز  لد 

سگرن یتفرگ  هنادرُد  همطاف  میزک 
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ترشع ینثا  يدهم  خرب  نشور  هدید 

ترسپ لامج  هام  وت و  نابرقب  ناج 

دشاب یم  ادخ  يور  هنیئآ  رسپ  نیا 

دشابیم يده  راونا  لعشم  رسپ  نیا 

دشاب یم  ادعس  عمج  دّیس  رسپ  نیا 

دشابیم ادهش  نوخ  بلاط  رسپ  نیا 

تسوا هناوید  همه  اهلد  هک  تسا  نامه  نیا 

تسوا هناورپ  همه  اهناج  هک  تسا  نامه  نیا 

دش ادیپ  يرمق  ار  یلع  لسن  قفا 

دش ادیپ  يرظن  بحاص  ربهر  ار  قلخ 

دش ادیپ  يرسپ  ار  درخ  ریپ  ردپ 

دش ادیپ  يردپ  نآرق  ّتلم  رب  هکلب 

دنیب دمحا  هدنبات  خر  دهاوخ  هک  ره 

دنیب  � دمحم لآ  ممتنم  هرهچ 

لد و شخبافش  شخبافص و  يا 
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همه ناج 

همه نامرد  يرواد  يا  بیبط  يا 

همه نازورف  عمش  وت  هناورپ و  همه 

همه ناناج  وت  قشع  هتخاب  ناج  همه 

تسود يا  یئاشگب  اهلد  هدقع ز  دوش  هچ 

تسود يا  یئآ  ردب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا 

یک ات  ندینش  تسود  يا  تنمشد  زا  هنعط 

یک ات  ندیرد  ربص  نهریپ  ندب  هب 

یک ات  ندیدن  وت  يور  ندوب و  ور  شیپ 

یک ات  ندیشک  شود  رب  وت  نارجه  راب 

میدش رادید  بلاط  ار  وت  هدیدان  هک  ام 

میدش راتفرگ  وت  فلز  رس  دنمکب 

تسا سب  رایغا  هنعط  ار  وت  نارای  شوگ 

تسا سب  رازآ  همهنیا  ار  وت  راز  قشاع 

تسا سب  راتفرگ  غرم  نیا  رب  گنت  سفق 

تسا سب  راسخر  ندیدان  ندوب و  ور  شیپ 

؟ ارچ منیچن  وت  نسح  نشلگ  زا  یلگ 

؟ ارچ منیبن  وت  لامج  میریمب و  ام 

میا هتخوس  تمغ  درگ  تفص  هناورپ  هک  ام 

میا هتخورفا  رب  هنیس  رد  وت  قشع  شتآ 
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میا هتخومآ  لزا  زا  ار  قشع  هصق 

میا هتخود  لد  هدید  تخرب  تدالو  زک 

تسام لد  رد  دبا  ماش  ات  وت  نسح  وترپ 

تسام لفحم  رد  وت  ياج  ینک  يور  فرط  ره 

----------

دش ادیپ  باحس  ار  ناگنشت 

لوا دنب 

( تدالو  ) دش ادیپ  باحس  ار  ناگنشت 

دش ادیپ  باسح  یب  تمحر 

هدیفت ریوک  نیا  لد  رد 

دش ادیپ  بآ  دیشوج و  رهب 

نشور اهراظتنا  مشچ   ِ مشچ

دش ادیپ  باقن  یب  قح  يور 

هام کی  ِرونم  لامج  رد 

دش ادیپ  باتفآ  هدراچ 

لگ کی  تهکن  نادادماب ز 
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دش ادیپ  بالگ  ناتسلگ  کی 

ار نید  ِیناهج  بالقنا 

دش ادیپ  بالقنا  ربهر 

وا مدقم  بارت  ملاع  همه 

دش ادیپ  بارتوب  تبیه 

ناناملسم يا  نشور  ناتمشچ 

دش ادیپ  بان  مالسا  حور 

نآ رد  تشگ و  هکم  رهش  هرماس 

دش ادیپ  باتک  اب  يدمحا 

دنتفگ یم  هک  ار  بیغ  تعلط 

دش ادیپ  باقن  یب  مدحبص 

ناراکمتس رس  زارف  رب 

دش ادیپ  باذع  ياه  هیآ 

دمآ ناتناما  نامیا  لها 

دمآ ناتنامز  ماما  هک 

مود دنب 

تسا ننملاوذ  تاذ  هجو  نامه  نیا 

تسا نمجنا  غارچ  ار  یملاع 

تسادخ لاصو  هبعک  نامه  نیا 

تسا نز  درم و  فاطم  شدوجو  هک 
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ادخ یحو  مالک  شنابز  رد 

تسا نسح  ۀسوب  ياج  شبل  رب 

ادخ لیلخ  نوچ  هناختب  هب  هن 

تسا نکش  تب  تسا ، تب  اج  ره  هب  نیا 

تسادخ نوخ  يوزرآ  نامه  نیا 

تسا ندب  رد  شادخ  نوخ  هکلب 

ادخ تسد  راقفلاوذ  نامه  نیا 

تسا ننملاوذ  يادخ  تسد  هکلب 

تسادهشلادیس بلق  نامه  نیا 

تسا نت  هب  ناقشاع  ناج  نامه  نیا 

مشچ رد  دَوب  یلع  هاگن  مه 

تسا نهد  رد  شادخ  مالک  مه 

تسادخ مالک  مد  هب  مد  شبل  رب 

تسا نخس  مه  هحظل  هظحل  ادخ  اب 

میدید نطو  زا  شرود  ام  هچ  رگ 

تسا نطو  فسوی  تسا و  رصم  هام 

دوجو کلم  مامز  شتسد  هب  مه 

تسا نم  ماما  مه  وت ، ماما  مه 

شنامرف هب  دوب  شنیرفآ 

شنابرق هب  مردام  ردپ و 
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دنب
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موس

: داب كرابم ، ۀمغن  نیا  درآ 

داب كرابم  ناتدیع  ادهش 

دیزیخ اپب  ایبنا  همه  يا 

داد يدهم  ماما  ناتادخ  هک 

ملاع رد  میتشاد  اهدیع 

دای درادن  سک  دیع  نینچ  نیا 

دیع نیا  رد  تساهدیع  ۀمه 

دالیم هدراچ  دیع  دَوب  نیا 

دیبات قح  لامج  باتفآ 

داتفا دوجو  رس  رب  شا  هیاس 

ام يدهم  ماما  روهظ  اب 

داد تلادع و  زا  ملاع  دوش  رپ 

ماد هب  داتف  نیربکتسم  ياپ 

دازآ دنب  نیفعضتسم ز  تسد 

نسح ماما  ای  تفگ  نامسآ 

داز رگید  نیسح  بشما  سجرن 

شلآ دّمحم و  يوزرآ 

داهن دوجو  ملاع  رد  ياپ 

نشور شیدهم  هب  ارهز  مشچ 
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دابآ شسگرن  هب  سجرن  غاب 

بشما البرک  خرس  مچرپ 

دایرف دنز  یم  هاگرحس  ات 

تسادخ ماقتنا  تسد  رسپ  نیاک 

تسادهشلادیس نوخ  بلاط 

مراهچ دنب 

وا رظنم  هام  هب  ملاع  مشچ 

وا رگید  روهظ  ياوه  هب 

تسد رد  دَوب  یلع  راقفلاوذ 

وا رکیپ  هب  یفطصم  هر  ز 

لابقتسا هب  یبن  شیور  شیپ 

ارهز رداچ  تسد  رس  مه 

وا رب  رد  نیسح  سابل  مه 

وا ردام  ياعد  وا  هرمه 

درم ییادخ  هدزیس  دصیس و 

وا ربارب  فک  هب  ناج  فص  هتسب 

« نیسح نیسح   » ۀتسویپ رکذ 

وا رورپ  حور  ياه  سفن  رد 

منیب یم  مشچ  ود  اب  ایئوگ 

وا رکشل  ِریم  سابع  هتشگ 
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هفوک شتموکح  هاگیاپ 

وا رضحم  هب  دَوب  ملاع  همه 

تسوا همطاف  ِدیما  باتفآ 

وا رس  رب  تسایربک  ۀیاس 

رتشیپ
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اربک تمایق  زا 

وا رثوک  تسم  دندرگ  همه 

ناریا هن  قارع ، زاجح و  هن 

وا رّخسم  دوش  ملاع  همه 

تسا کیربت  رورس  دجو و  بش 

تسا کیدزن  تیبلها  جرف 

مجنپ دنب 

ینکردا راهب - ار  نازخ  يا 

ینکردا رابب - تمحر  ربا 

یتسه ۀشیب  ِهللادسا 

ینکردا راگدرورپ - ِتسد 

؟ يراج اه  کشا  لیس  یک  هب  ات 

ینکردا راظتنا ؟ یک  هب  ات 

دَوب راظتنا  وت  یب  ار  هعیش 

ینکردا راضتحا ، زا  رتدب 

ثوغلا یلع - یضترم  رسپ 

ینکردا راقفلاوذ - ثراو 

! دیحوت شکرت  ریت  نیرخآ 

ینکردا رآرب - رس  نامک  زا 

تسارهز تردام  نرق  هدراچ 
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ینکردا راودیما - وت  هب 

هدش وت  یب  هک  نیبب  اباتفآ 

ینکردا رات ، ماش  ام  زور 

رگد راب  نیسح  حانجلاوذ 

ینکردا راوس ، دهاوخ  وت  نوچ 

یتسد ار  راگدنوادخ  وت 

ینکردا رادم - ام  زا  تسد 

یناج ملاع  دیشروخ  هک  وت 

یناهنپ ربا  تشپ  یک  هب  ات 

مشش دنب 

( تدالو ) وت یب  نامز  هن  داب  نیمز  هن 

وت یب  نامسآ  تسا  تشز  هچ  هو 

هللا مارم  نم  مهس  نیرخآ 

وت یب  نامک  دش  لدع  تماق 

دیهش مخز  وچ  وت  نارای  مشچ 

وت یب  ناشف  نوخ  هتسویپ  هتشگ 

متس ملظ و  موجه  رد  ام  رکذ 

وت یب  نامالا » ثوغلا   » هتشگ

سفن ياج  قارفلا »  » ۀلعش

وت یب  ناهج  هنیس  زا  دزیخ 
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منک تادف  ناج  هک  ییآ  متفگ 

وت یب  ناج  هدنامن  مدوجو  رد 

مرادید ِمشچ  تسه  لگ  هب  هن 

وت یب  ناتسوب  ِقوش  لد  هب  هن 

حبص مه  رود 
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یک ات  اه  هعمج 

؟ وت یب  ناتسود  دندرگ  عمج 

شربص تقاط  ریپ  رگد  هن 

؟ وت یب  ناوج  رد  تسا  طاشن  هن 

شرایسب غارچ  دشاب  هچرگ 

وت یب  نارکمج  کیرات ، هدنام 

ارهز تردام  ناهنپ  ربق 

وت یب  ناشن  یب  هدنام  نانچمه 

ایب هنیس  مخز  شخبافش  يا 

ایب هنیدم  ۀلان  خساپ 

متفه دنب 

دیآ ناج  ِناج  هک  دیآ  يزور 

دیآ ناهج  نت  رد  ون  ناج 

ام رب  ناهج  نیا  هک  دیآ  يزور 

دیآ نانج  نشلگ  زا  رتشوخ 

دنور رانک  همه  اه  یگریت 

دیآ نایم  رد  رون  دهاش 

دندنب یم  رون  مارحا  همه 

دیآ نایع  مرح  رد  مرح  هک 

وا يرای  رهب  هک  دیآ  يزور 
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دیآ نامسآ  زا  میرم  روپ 

یتسه ملاع  هک  دیآ  يزور 

دیآ ناما  ۀبعک  همه  رب 

ملاع یجنم  هک  دیآ  يزور 

دیآ نایناهج  تاجن  رب 

دورمن شتآ  زک  دیآ  يزور 

دیآ ناتسوب  وچ  نوریب  هلال 

دییوگ ار  هدنرد  ياه  گرگ 

دیآ نابش  ار  هلگ  نیا  رخآ 

دنیوگ یم  هدنخ  هب  اه  لگ  همه 

دیآ نابغاب  غاب ، رد  زاب 

دراد یبحاص  هعیش  ادخ  هب 

دیآ نامزلا  بحاص  ادخ  هب 

نارظتنم مامت  يا  فک  هب  ناج 

نارظتنم ماما  دیآ  هر  زک 

ترظتنم تسام  مشچ  طقف  هن 

ترظتنم تساهتنا  یب  کلم 

دش لزان  یحو  هک  بش  نامه  زا 

ترظتنم تسایبنالا  متاخ 

ماقم رجح و  هبعک ، ناکرا  راچ 
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ترظتنم تسافص  مزمز ، هورم ،

هللا لوسر  تلحر  بش  زا 

ترظتنم تساضترم  ِیلع 

دنیوگ یم  هنیدم  ياه  هچوک 

ترظتنم تسابتجم  نسح 
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تسکش هراوشوگ  هک  ینامز  زا 

ترظتنم تساسنلاریخ  مشچ 

دنگوس مروخ  یم  دنوادخ  هب 

ترظتنم تسادخ  نوخ  نوخ 

نیسح رازم  ۀبق  رس  رب 

ترظتنم تسالبرک  مچرپ 

هار هب  مشچ  تسد  کشم و  ملع و 

ترظتنم تساونین  یقاس 

بنیز ۀبطخ  ياپ  ین  كون 

ترظتنم تسادج  نت  زا  رس 

ادهشلادیس نآرق  توص 

ترظتنم تسادج  نت  زا  ِرس 

دراب نامسآ  زا  شتآ  رگا 

دراد ار  وت  ار  وت  اهنت  هعیش 

مهن دنب 

ایب دیما  ناربمغیپ  هب  يا 

ایب دیون  ار  دنوادخ  يا 

ادهشلادیس نوخ  بلاط 

ایب دیهش  ره  مخز  مهرم 

وت یب  ناتماق  تسار  تماق 
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ایب دیمخ  همطاف  دق  نوچ 

بوقعی ةدید  وچمه  افسوی 

ایب دیفس  دش  مالسا  يوم 

نیبب مامت  دش  مالسا  ربص 

ایب دیسر  بل  هب  هعیش  ناج 

يدید ام  کشا  هعمج  ره  هب  وت 

ایب دیدن  ار  وت  ام  ةدید 

رد سپ  رد  هک  يا  هلان  نامه  هب 

ایب دیشک  رگج  زا  همطاف 

روهظ زور  راظتنا  رد  همه 

ایب دیما  ۀلاه  رد  همه 

زاغآ ار ز  وت  ادخ  هک  ادخ  هب 

ایب دیرفآ  زور  نینچ  رب 

نیسح يازع  رد  هک  یکشرس  هب 

ایب دیکچ  تا  هدید  زا  مئاد 

هدش هدیرب  افق  زک  يرس  هب 

ایب دیرد  نانس  زک  یلد  هب 

ییآ زاب  وت  ات  دنمشچ  همه 

ییاشگب هدید  دیشروخ  وچمه 

مهد دنب 
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يرظتنم ماما  هناگی  وت 

يرشب ره  ِتاجن  ِدیون  وت 

وت اه ز  عمج  یعمج و  نیب 
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رود

یناهنپ هشیمه  راکشآ 

يرگ هولج  هشیمه  باتفآ 

ارهز ةدید  ود  غورف  وت  d

يربمایپ لد  دیما  وت 

ردپ هناگی  نید  مالسا و  هب  وت 

يرسپ ار  همئا  مامت  وت 

یلع ریظن  دمحا و  یناث  a

يرگد ربیخ  ردب و  حتاف 

دیشروخ هدراهچ  غورف  وت 

يرمق هدراچ  يالجت  وت 

ایرد هدزای  بان  ِرُد  وت 

يرحس ةراتس  ار  نسح  وت 

یسوم وزرآ  يانیس  هب  وت 

يرجش اهدیما  روط  هب  وت 

، دهشم فجن  هرماس  البرک 

؟ يرپس هر  هنیدم  يوس  هب  ای 

میربخ یب  میلفاغ و  وت  ام ز 

يربخاب هظحل  هظحل  ام  وت ز 

ییوت تسا  ملاع  يالوم  هک  نآ 
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ییوت تسا  مک  ام  عمج  رد  هک  نآ 

مهدزای دنب 

رازلگ تمدقم  ملاع ز  ود  يا 

راذگب ام  مشچ  هب  مه  یمدق 

دیشروخ وت  یگریت و  همه  ام 

راهب ربا  وت  هنشت و  همه  ام 

بل هب  روهظ » یلع  لجع   » دنچ

رای تلود  راظتنا  مشچ  دنچ 

مرح رانک  وت  ام و  ةدعو 

رارق میتشاذگ  لّوا  زور 

ییآ یم  وت  مسق  دّمحم  هب 

راسخر زا  باقن  ییاشگ  یم 

تیدهملا انا  ۀمغن  دسر  یم 

راسی نیمی و  زا  قلخ  همه  هب 

ناوخب نیسح  ۀضور  ایب  وت 

رابب کشا  هدید  ود  زا  ایب  وت 

ار همطاف  نیلتاق  ایب  وت 

رآ رد  ربق  همطاف ز  رسپ 

ریگب هورگ  نآ  زا  ارهز  داد 

رادرب یلع  لد  زا  مغ  راب 
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روهظ زور  رهب  دنیوگ  همه 

دیاب ربص 
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« رادلا یبقع  مِعن  «و 

بیکش تسد  ما ز  هداد  منک  هچ 

رارق هدنامن  ملد  رد  منک  هچ 

ییاشگب هرهچ  هک  مد  نآ  مسرت 

ییآ ما  هزانج  رانک  رد 

مهدزاود دنب 

تسا يدهم  تبحص  مزب  ره  لقن 

تسا يدهم  تلود  لدع  تلود 

میتسه وا  روضح  رد  همه  ام 

تسا يدهم  تبیغ  نارود  هچرگ 

ادخ کلم  دودح  یب  تعسو 

تسا يدهم  تموکح  هاگیاپ 

دننک هلمح  برغ  قرش و  همه  وگ 

تسا يدهم  تیار  ّلظ  رد  هعیش 

ناراکمتس تردق  تکوش و 

تسا يدهم  تردق  لاماپ  همه 

ادیپ يدّمحم  طخ  لاخ و 

تسا يدهم  تروص  ياشامت  رد 

ملاع حلصم  تسین  سکچیه 

تسا يدهم  تماق  فقو  ابق  نیا 
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دییوگ نایلاوم  مامت  هب 

تسا يدهم  تیالو  تیالو ، هک 

راهن لیل و  نیمز و  نامسآ و 

تسا يدهم  تموکح  هانپ  رد 

دنشکب نارفاک  دیراذگب 

تسا يدهم  تبحم  هعیش ، مرج 

رشب قوقح  يدازآ و  لدع و 

تسا يدهم  تلادع  ماظن  رد 

شناماد هب  دَوب  مثیم »  » تسد

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

----------

نابعش همین ي  مامت  هام  يا  یبات  یم  شوخ  هچ 

( تدالو ) نابعش همین ي  مامت  هام  يا  یبات  یم  شوخ  هچ 

نابرق ناهج  رمع  همه  ار  تیاه  هظحل  يا  باتب 

ناشفا رون  دیشروخ  لغب  رد  يراد  هک  بشما  باتب 

نآرق مدحبص  ات  نارتخا  اب  ناوخب  بشما  باتب 

دمآ راهب  لد  غاب  هب  دمآ  رای  هک  نم  اب  ناوخب 

دمآ راب  هب  سگرن  لگدمآ  رارق  ناج  کلم  هب 

یلعالا هّنج  دش  ناهج  شرطع  زا  هک  سگرن  لگ 
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شیوب زا  دنتسم  دبا  ات  تقلخ  هک  سگرن  لگ 

شیور ندید  يامن  ور  اه  ناج  هک  سگرن  لگ 

شیوس اعد  تسد  دروآ  ناوضر  هک  سگرن  لگ 

شیوگانث دمآ  نابغاب  غاب و  هک  سگرن  لگ 

شدنباپ دبع  تلالج  شدنخبل  تسم  کیالم 

شدنوادخ رکذ  بل  هب  شدنموزرآ  تلادع 

ایرد شلد  رثوک ، شبل  یبوط ، شدق  ّتنج ، شخر 

ار دّلخم  دلخ  نیبب  هم  يا  نیمز  زا  آدورف 

ار دمرس  راداد  هولج ي  دلخن  دلخ  نیا  رد 

ار دمحا  يور  دمرس  راداد  هولج ي  نورد 

ار دّمحم  ارهز ، ردیح و  یبتجم و  نیسح و 

هدنشخرد رهم  بش و  هدنز  دش  هدرم  ِناهج 

هدنخ هرماس  رب  نزب  هدنبات  هام  يا  باتب 

اّرماسز بشما  همطاف  باتفآ  دیبات  هک 

شراسخر هام  رب  دز  هدنخ  مراچ  خرچ  زا  حیسم 

شرادید هب  هدوشگب  هدید  انیس  ِروط  زا  میلک 

شرادیرخ فسوی  دوش  ناج  فالک  اب  درگ  دزس 

شرادهگن ّقح  نیا ، تسا  ترتع  يوزرآ  مامت 

وا راد  هدنز  بش  رحس  وا  رارقیب  تمالس 

وا رایتخا  رد  نامز  وا  راظتنا  رد  ناهج 
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ارآ ناهج  رهم  وا  تشگنارس  اب  ددرگب 

ار اه  نامسآ  غارچ  دنادرگ  زان  دهم  هب 

ار اه  ناهن  ار  اه  نایع  دنیب  یم  هتسب  مشچ  هب 

ار اه  نامز  ار  اه  ناکم  دنادرگب  ّقح  رما  هب 

ار اه  ناشکهک  نودرگز  درآ  ریز  هب  دهاوخ  رگا 

نیا تسا  مایق  ره  لامک  نیا  تسا  ماظن  ار  ملاع  ود 

نیا تسا  ماوق  ار  تلادع 

نیا تسا  ماما  يرصع  ره  هب 

ماما
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ایوپ شا  هیاس  ریز  رصع  ینعی  رصع 

وا رون  قرغ  وا  تبیغ  ربا  تشپ  رد  نیمز 

ار روط  شوهدم  اه  هللا  میلک  هدید  نامز 

وا روضح  رد  مخ  دنک  رس  شنیرفآ  مامت 

وا روهظ  زور  هظحل ي  راظتنا  مشچ  مرح 

شدابآ لدع  تشهب  شداد  هیاس ي  رد  ناهج 

شدایرف تسا  يدهملاانا  شدادما  هب  ددرگ  کلف 

اهناسنا ّلک  شوگ  هب  ششخب  ناج  ياوآ  دسر 

يدهملانا ملاع ! مدرم  درآرب  لد  زا  شورخ 

يدهملانا مدآ ! هّیرذ ي  رس  هب  رس  يا  الا 

يدهملانا مکحتسم ! ياهژد  رد  ناراک  متس 

يدهملانا متاخ ! ربمغیپ  تّما  مامت 

نم مماما  ار  قیالخ  نم  ممایق  درم  ربا 

نم مماقتنا  گندخ  نم  ماوق  ار  تلادع 

ایند حلصم  دمآ  هک  نامولظم  دیزیخ ! اپ  هب 

دمآ نینح  ردب و  حتاف  لجن  دیزیخ ! اپ  هب 

دمآ نیع  رون  ار  یلع  ارهز و  دیزیخ ! اپ  هب 

دمآ نیملاع  ماما  هبعک  زک  دیزیخ ! اپ  هب 

دمآ نیسحلا  تاراثلای  زور  دیزیخ ! اپ  هب 

يدهم يدهلارون  منم  يدهم  ادخ  فیس  منم 
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يدهم ای  دیرآ  شورخ  يدهم  اب  دیزیخ  اپ  هب 

ارهز مردام  ماقتنا  رهب  دیزیخ  اپ  هب 

ار تلالض  رفک و  هشیر  درآرب  نم  روهظ 

ار تلاهج  دیق  رشب  زا  دریگب  نم  روهظ 

ار تلادع  دزورفارب  دزارفا  رب  نم  روهظ 

ار تلاسر  نوناق  لیمکت  دنک  نم  روهظ 

مدآ تبیه  دنیب  هب  ملاع  رد  تساوخ  وک  نآ  ره 

متاخ ترضح  دنیب  هب  میرم  یسیع  دنیب  هب 

ادیپ ایبنا  نسح  تسه  نم  رد  هک  دنیب  ارم 
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یک ات  ادج  ام  زا  ام  ناناج  ام  ناج  يا  الا 

یک ات  ادص  یب  ضغبز  دشاب  رپ  هعیش  يولگ 

یک ات  يدهلا  حابصم  نینوخ  رس  ین  زارف 

یک ات  ادخ  نوخ  نسحلا  نبای  هلان ي  درآ  رب 

نک تماعز  ناج  سنا و  هب  نک  تمایق  ون  زا  ایب 

نک تمارک  نک  تمارک  نک  تماما  اه  ناسنا  رب 

انکردا ثوغلا  لجعلا  ارهز  نبای  انثغا 

تشوهدم وحم و  نارمع  روپ  نارازه  دص  يا  ایب 

تشوغآ مه  ناورد  ره  هب  نامولظم  درد  يا  ایب 

تشوگ رد  هتسویپ  ناییاروشاع  گناب  يا  ایب 

تشود رس  رب  ینیسح  خرس  مچرپ  يا  ایب 

نآرق ترتع و  دیما  ناّنم  رداق  ّیلو 

ناتسب يردیح  غیت  هب  ناسنا  هدید ي  غورف 

اروشاع ناروشحلس  داد  ناینایفسوبز 

دزان یم  وت  رب  تیالو  نید ، تقیقح ، نامیا ، فرش ،

دزان یم  وت  رب  تماما  نید ، ّتبحم ، يدرم ، ناوج 

دزان یم  وت  رب  تقلخ  هکلب  ناسنا ، روح ، کیالم ،

دزان یم  وت  رب  ترتع  ّلک  دّمحم ، ارهز ، یلع ،

ملاع رد  هللا  نیما  مکحتسم  هللا  باتک 

« مثیم  » بناج یهاگن  میرم  یسیع  ماما 
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ایحا امش  فاصوا  هب  ددرگ  مد  هب  مد  شعبط  هک 

----------

سگرن لگ  راهب  غاب و  لد 

( تدالو ) سگرن لگ  راهب  غاب و  لد 

سگرن لگ  رازه  غرم  ناج 

لبلب سفن  لگ و  دنخبل 

سگرن لگ  راثن  هتسویپ 

ناج تشهب  هب  لد  هلفاق  دص 

سگرن لگ  رانک  دیئور 

ارهز همطاف  لد  بشما 

سگرن لگ  رازم  هدیدرگ 

لیربج
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يداش زا  هدش  نیما 

سگرن لگ  رارق  ربص و  یب 

نیب سگرن  هسوب  لگ  ياج 

سگرن لگ  راذع  غاب  رب 

لد يا  درگب  تشهب  غرم  اب 

سگرن لگ  راید  رهش و  رد 

متسب لد  وت  ياعد  هب  سگرن 

متسم دنک  وت  لگ  يوب  ات 

نیسای رگ  هولج  هم  يدهم 

نیسای رحس  مجن  يدهم 

اهاط فدص  رد  هزیکاپ 

نیسای رهگ  نیرت  هدنشخر 

رثوک رمث  ینعی  يدهم 

نیسای رسپ  ینعی  يدهم 

هللا لوسر  ادخ و  ریشمش 

نیسای رفظ  جرف و  زمر 

ربمغیپ شوخ  قلُخ  شقلُخ 

نیسای رمق  صرق  شیور 

اهاط ندب  زا  يا  هعطق  مه 

نیسای رگج  زا  يا  هراپ  مه 
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نآرق همه  مکح  شمکح 

نیسای رگد  مان  شمان 

دزان وا  تماما  هب  نآرق 

دزان وا  تمارک  هب  یتسه 

يدروآ نمچ  رد  لگ  سگرن 

يدروآ نسح  نسحا  نسحا 

ار ترتع  دمحم و  نآرق و 

يدروآ ندب  رد  ناج  ون  زا 

ارهز هدشمگ  فسوی  زا 

يدروآ نهریپ  يوب  بشما 

نماد يور  هب  لسر  متخ  مه 

يدروآ نکش  تب  ردیح  مه 

نومضم رهگ  نماد  نماد 

يدروآ نم  رعش  رتفد  رب 

يداز لد  لفحم  لعشم  مه 

يدروآ نمجنا  دهاش  مه 

يداد رگد  روش  ار  ناعنک 

فسوی
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يدروآ نطو  رد  ار 

لماک وا  يوزاب  هب  هتشونب 

لطابلا قهز  قحلا و  ءاج 

دراد رب  هب  سای  لگ  سگرن 

دراد رمق  تسد ، رس  رب  ای 

هعیش نامز  ماما  دیع  رد 

دراد رگد  يارهزلا  دیع 

ارهز همطاف  هرماس  رد 

دراد رسپ  لامج  رادید 

ردام محر  رد  هک  تسا  يدهم 

دراد رحس  ياعد  ياوآ 

دوخ روهظ  زور  هک  تسا  يدهم 

دراد رمک  هب  یلع  ریشمش 

نوگلگ نهریپ  هک  تسا  يدهم 

دراد رب  هب  نیسح  نوخ  زا 

ییاهنت همه  اب  هک  تسا  يدهم 

دراد ربخ  هعیش  تبرغ  زا 

دراد بتکم  هعیش  هعیش 

دراد بحاص  مسق  هللاو 

هعمج ره  وت  ياعد  میئام و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5800 

http://www.ghaemiyeh.com


هعمج ره  وت  ياقل  قاتشم 

ام ِياون  اج ِز  همه  ییوگ 

هعمج ره  وت  يادن  هدیچیپ 

دوخ کشا  رهوگ  هک  راذگب 

هعمج ره  وت  ياپ  هب  میزیر 

ار نارجه  تبرغ و  مغ و  درد 

هعمج ره  وت  يارب  میتفگ 

يرمع جرف  ياعد  میدناوخ 

هعمج ره  وت  ياول  ریز  رد 

ام رب  درذگ  یم  هک  رکش  دص 

هعمج ره  وت  ياوه  لاح و  اب 

هظحل ره  وت  قارف  مزوس ز 

هعمج ره  وت  يافق  میآ ز 

وت هاگن  هب  موش  هک  دشاب 

وت هاپس  ياپ  فک  كاخ 
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الوم تمرح  کلف  ماب  يا 

الوم تملع  کلم  شود  رب 

هدنز ام  لد  دوش  هک  آزاب 

الوم تمد  ضیف  هظحل ز  کی 

مدوب ادخ  فطل  هب  هک  مداش 

الوم تمغ  ریسا  رمع  کی 

ییاپ یهن  هک  دوش  هچ  رخآ 

الوم تمرک  زا  ما  هدید  رب 

ینکردا منز  ادص  دنچ  ات 

الوم تمسق  مهدب  یک  ات 

میآک يرذگ  اجک  بشما ز 

الوم تمدق  يور  هب  متفا 

ناشطع نم  هب  دوش  هچ  رخآ 

الوم تمی  یمن ز  دنشخب 

مروک نم  نم و  يور  هب  ور  وت 

مرود یسب  وت  زا  وت  کیدزن 

تنا یسفنب  تساود  وت  مسا 

تنا یسفنب  تسافش  وت  رکذ 

تمحر اج  همه  دوب  وت  لصو 

تنا یسفنب  تسالب  وت  رجه 
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مدید منک  تاعد  هک  متفگ 

تنا یسفنب  تساعد  وت  دای 

وت یب  درذگ  ام  هب  هک  يدیع 

تنا یسفنب  تسازع  رتدب ز 

ینیب ام  بل  رب  هک  هدنخ  نیا 

تنا یسفنب  تسام  لد  مخز 

دسرپ نم  هنعط ز  هب  وت  مصخ 

تنا یسفنب  تساجک  تاقآ 

دزیر ام  هدیدز  هک  یکشا 

تنا یسفنب  تسادهش  نوخ 

بآ زا  رود  یهام  وچ  مییام 

بایرد ار  ام  ام ، بحاص  يا 

مهاوخ یمن  روش  وت  قوش  یب 

یمن رون  وت  يور  یب 
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مهاوخ

لگ مدنهدب  رگ  وت  رهم  یب 

مهاوخ یمن  روط  هلخن  زا 

مرمع هم  لاس و  هتفه و  زا 

مهاوخ یمن  روهظ  زور  زج 

ناتسب ار  وت  هدیدن  هک  یمشچ 

مهاوخ یمن  روک  هدید  نم 

مدنب یمن  تشهب  هب  لد  نم 

مهاوخ یمن  روصق  روح و  نم 

ارهز همطاف  فسوی  زا 

مهاوخ یمن  روضح  ضیف  زج 

وخ متفرگ  وت  مغ  هب  يرمع 

مهاوخ یمن  رورس  وت  یب  نم 

مروجهم هتفرگ و  نیگمغ و 

مرورسم وت  لاصو  هب  اهنت 

ییابیکش تسد  هداد ز  لد 

ییایرد هدید  مدنام و  نم 

تیعمج همه  نادب  وت  یب  ام 

ییاهنت تبرغ و  هب  هدرک  وخ 

ام عمج  هرامه ز  هدرک  يا 
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ییارآ لد  هدیدن  يور  اب 

ملاع نیا  رد  تسین  وت  يور  زج 

ییاشامت هدیدن  راسخر 

زگره دوبن  وت  هدنخ  یب 

ییافوکش دوجو  غاب  رد 

متشگ تیدمحم  يور  یب 

ییارهز هیرگ  زیربل ز 

مثیم نخس  دوب  هاتوک 

ییاریگ همه  اب  وت  فصو  رد 

مراد نابز  هب  ار  وت  حدم  نم 

مراعشا رتفد  هدش  مبلق 

----------

يرتابیز رگد  ياه  بش  بشما ز  هرماس 

( تدالو  ) يرتابیز رگد  ياه  بش  بشما ز  هرماس 

يرگید يارقلا  ّما  فرش  رد  لالج و  رد 

يربمغیپ لگ  رطع  زا  زیربل  رس  هب  رس 

دّمحم غاب  ای  سودرفلا  هّنج 
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يرورپ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

يردیح رهش  هک  ای  ناج  ۀلبق  لد  ۀبعک 

يرب یم  ملاع  ود  قلخ  زا  لد  وت  وت  زا  يدهم 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  ایربک  دوب  تسه و 

يا هتفرگب  لغب  رد  ار  ایبنالا  متخ  ناج 

يدشاو مه  زا  هلال  غاب  وچ  بشما  هرماس 

يدش اهلد  ۀلبق  یتفرگ  رب  رد  ار  هبعک 

يدش انیس  زا  رت  مّرخ  مرح  زا  رتافص  اب 

يدش یسوم  دص  روط  یسیع  حور  شخبحور 

يدش ارآ  ناهج  دیشروخ  مشچ  شخب  رون 

يدش ارهز  فسوی  هاگداز  هللا  هللا 

نک لابقا  دهاش  لامج  وحم  ار  شیوخ 

نک لاح  سگرن  نادنخ  هلال  اب  نز  هدنخ 

رسپ نیا  تسا  تیبلها  مایق  درم  نیرخآ 

رسپ نیا  تسا  تیبلها  مامت  نوخ  ثراو 

رسپ نیا  تسا  تیبلها  ماش  حبص و  يوگتفگ 

رسپ نیا  تسا  تیبلها  ماقم  ّلک  بحاص 

رسپ نیا  تسا  تیبلها  ماین  زا  نوریب  غیت 

رسپ نیا  تسا  تیبلها  ماقتنا  تسد  هکلب 

نید تسوا  نید  هب  نامولظم  نوخ  ماقتنا 
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نیسحلا تاراثلای  دیوگ  دالیم  بش  زا 

دیونشب ناناج  گنابلگ  ناج  لذب  اب  ناقشاع 

دیونشب ناّنم  ّیح  يادخ  زا  کیربت  گناب 

دیونشب ناتسب  غاب و  لخن و  قحلا ز  ءاج  رکذ 

دیونشب ناملسم  ره  نابز  زا  يدهم  مان 

دیونشب ناحلا  شوخ  ناغرم  زار  لگ  نآ  فصو 

دیونشب نآرق  توص  شنابز  زا  نآرق  لها 

هتخادنا نینط  وا  ناهد  زا  ردق  ةروس 

هتخادنا نیمز  رد  نامسآ و  رد  اهروش 

تسا مدآ  نامدود  يوزرآ  غارچ  نیا 
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تسا مکحم  باتک  ینعم  رد  هک  تیآ  کی  هن  نیا 

تسا متاخ  ار  ایلوا  تسا و  لّوا  ار  ایبنا 

تسا مظعا  شرع  ریپ  ینیمز  لفط  کی  هن  نیا 

تسا مد  یسیع  هدزای  زیزع  ياحیسم  نیا 

تسا ملاع  ناج  هک  نک  شمارتحا  همیکح  يا 

تسا يرکسع  ماما  تسه  مه  دوب و  همه  نیا 

تسا يرکسع  ماما  تسد  رس  رب  نآرق  وچمه 

يدش ردام  همطاف  لآ  تیب  سورع  يا 

يدش ربمغیپ  لآ  دینا  اهنت  ردام 

يدش رثوک  رثوک  یتفرگ  ییارهز  رطع 

يدش رس  میرم  نداز ز  رسپ  رد  هللا  هللا 

يدش رهوگ  فرش  زا  ار  فرش  جاّوم  رحب 

يدش رظنم  ادخ  یهام  يدمحا  نامسا 

يا هدروآ  لالجلاوذ  تاذ  تآرم  اذّبح 

يا هدروآ  لامج  کی  رد  ار  موصعم  هدراچ 

وت راب  تمحر  ربا  زا  راهب  لد  ریوک  يا 

وت راسخر  زا  نشور  شنیرفآ  غارچ  يا 

وت رازلگ  نماد  زا  راظتنا  يافص  يا 

وت راوید  هیاس  رب  رس  هدروآ  باتفآ 

وت رازاب  هدَرب ي  نارایرهش  ارایرهش 
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وت رادید  ۀظحل  نهآ  هظحل ، کی  ام  دیع 

دوش یم  ثرون  بولغم  تبقاع  اه  یگ  هریت 

دوش یم  تروهظ  دیشروخ  رون  زا  حبص  ماش 

یک هب  ات  تراهب  ياهلگ  هنشت  انابغاب 

یک هب  ات  تراز  هلال  رب  نازخ  داب  ۀلمح 

یک هب  ات  تراسخاش  درگ  تشز  ياه  غاز 

یک هب  ات  ترارق  یب  هبعک  هبعک ، باتفآ 

یک هب  ات  ترابکشا  ملاع  نامولظم  مشچ 

یک هب  ات  تراظتنا  مشچ  یهّللاراث  مچرپ 

وت لدع  دوش  یک 
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دوش لماک  نیمز  ّلک  رد 

دوش لماک  نید  لامکا  هیآ ي  تروهظ  اب 

نک ریشمش  رب  تسد  وزاب  تسد و  ار  ادخ  يا 

نک ریسفت  همه  رب  ار  نیبم  ًاحتف  ۀیآ 

نک ریبکت  ةژاولگ  زا  رپ  ار  شنیرفآ 

نک ریجنز  ۀقلح  رد  اپو  تسد  ار  ناشکرس 

نک ریخست  دوخ  لدع  غیت  هب  ار  ملاع  ّلک 

نک ریگملاع  رون  ار  نایئاروشاع  ران 

نیع رون  ار  یلع  يا  تردق  تسد  ار  ادخ  يا 

نیسحلا نیا  نسحلا  نیا  ام  دایرف  یک  هب  ات 

ریگب ار  ربمیپ  نادند  داد  اهاط  نبای 

ریگب ار  ردیح  داد  نآرق  داد  ترتع  داد 

ریگب ار  ردام  داد  نسحم  داد  دمحا  داد 

ریگب ار  ربکا  هللاراث  داد  بنیز  داد 

ریگب ار  رس  یب  مسج  نآ  لغب  رد  نآرق  وچمه 

ریگب ار  رغصا  ساّبع و  ربکا و  ماقتنا 

نک داد  مکح  دادبتسا و  خاک  نک  ور  ریز و 

نک دازآ  ار  شیوخ  ياه  هّمع  تراسا  زا 

دنز یم  تیادص  اروحلا  ُهّیسنا  يدّیس 

دنز یم  تیادص  ارهز  رد  راوید و  نآ  نیب 
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دنز یم  تیادص  اروشاع  نینوخ  هنحص ي 

دنز یم  تیادص  اربک  بنیز  لتقم  رود 

دنز یم  تیادص  ارحص  نماد  رد  یکدوک 

دنز یم  تیادص  ار  اّقس  هدرک  مگ  يا  هنشت 

ایب يدهع  مه  دالیم  همه  رب  تروهظ  يا 

ایب يدهم  ای  دایرف  دنز  یم  مثیم »  » لخن

----------

ادخ رون  دیمد  تیالو  تیبز  رحس 

( تدالو ) ادخ رون  دیمد  تیالو  تیبز  رحس 

يده جرب  باتفآ  خرز  هدرپ  تفرگ 

تفرگ یهام  هرماس  رهش  هب 
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خرز هدرپ 

یلع ِّلص  تفگ  دنخبل  هب  باتفآ ، هک 

سگرن نماد  هب  ارهز  ۀلال  دیمد 

ارهز نبلگ  هب  سگرن  ۀچنغ  تفکش 

یئاتکی دیرفآ  لجوّزع  يادخ 

ات ود  تسوا  شیپ  هب  تیدبا  تماق  هک 

قحلاءاج تسا و  لطابلا  قَهَز  ۀنارت 

اضف جوا  هب  نیمز  قمعز  هدیشک  رس  هک 

ور هرماس  روط  هب  نارمع  یسوم  هب  وگب 

انیس ۀنیس  هب  يدیدن  هک  یخر  نیبب 

دجو هب  هدماک  تسا  دوجو  رصک  زیزع 

ادف هراشا  کی  هب  شرصم  فسوی  رازه 

دومن شیوخ  لامج  يدهم  تروص  هب  ادخ 

ادخ نارکنم  دنراد  هچ  ثحب  يارب 

متفگ اطخ  قح  هب  مناوخب  شادخ  رگا 

افج تسافج  وا  هب  منادب  شادج  رگ  و 

ردام زا  دوب  هدیشونن  ریش  زونه 

ایند رب  دوب  هدنکفین  مشچ  زونه 

نخس تفگ  ادخ و  مالک  هب  بل  دوشگ 

اعد دناوخ  نامسآ و  يوس  هب  رس  داهن 
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نسح تیب  هن  يوز  تفارش  تفرگ  نیمز 

اّرماس هنوا  زا  یّلجت  تفای  رهپس 

نآرق یلع  نوچ  دنار  بل  هب  باب ، تسد  هب 

امس هب  یبن  نوچ  درک  رفس  زان ، دهم  هب 

مولعم شلالج  زا  اج  همه  نایشرع  هب 

ادیپ شیّلجت  زا  وس  همه  نایشرف  هب 

ّیبر هلالج  ّلج  سدقا  لامک 

یلعالا یبر  ناحبس  ترضح  لامج 

ناهج هب  یمّسجم  زامن  ياپ ، داهن 

یسیع دنک  ادتقا  يو  هب  زامن  رد  هک 

زور نآدوجو  رب  مکح  دنک  ضحم  توکس 

ادن قلخ  تاجن  رب  دهد  هبعکز  وا  هک 

دیزیخ اپب  نیفعضتسم  همه  ادن  نآ  زا 
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اپز دنتف  ناربکتسم  همه  ادص  نآ  زو 

زور نآ  ناشکرس  دنتفارد  گرم  كاخ  هب 

اه تب  یفطصم  دالیم  بش  رد  هک  نانچ 

بیهن دننز  نایلیباق  همه  رب  مشخز ،

الص دننز  نایلیباه  همه  رب  رهمز 

متس رفک و  روج و  ملظ و  دوش  نفد  كاخ  هب 

ادیب ۀصرع  هب  نایفس  رکشل  هک  نانچ 

دواد ۀجنپ  هب  نهآ  دش  موم  هچنانچ 

یسوم زجعم  هب  ردژا  دش  بوچ  هچنانچ 

رورس نآ  مکح  هب  زّهجم  ياه  هاپس 

الوم نآ  رما  هب  بّرخم  ياه  حالس 

راگنز دوش  یم  هنیئآز  كاپ  هچنانچ 

ارحص خر  دوش  ناراب  هب  زبس  هچنانچ 

متس رفک و  روج و  ملظ و  زا  دوش  یهت  ناهج 

افص حلص و  داد و  لدع و  زا  دوش  رپ   5، دوجو

قرشم زا  دریگب  برغم  هر  ینز  رگا 

ابیز یتعلط  هب  رز  یقبط  اب  هدایپ 

شلام رب  هن  دنک  شلامج  هب  عمط  سک  هن 

اهنت دور  یم  هک  هر  نآ  زا  دساره  وا  هن 

عوج عقوم  دنفسوگ ، عمط  رد  گرگ  هن 
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ارچ هاگ  گرگز ، شساره  دنفسوگ  هن 

دیما مشچ  هنامز  تهار  هب  هداهن  الَا 

اعد تسد  دوجو ، تیوس  هب  هتفرگ  الَا 

راهب میسن  نیمز  نازخ  غاب  هب  الََا 

ابص عولط  نامز  هایس  ماش  هب  الَا 

يدلو ای  رکذ  هب  ارهز  وت  دای  هب  الَا 

اتبا ای  ياون  رد  نید  وت  رجهز  الَا 

دیما قرب  وت  تملظ و  رد  همه  ناهج  الَا 

اقب بآ  وت  هنشت و  بل  همه  رشب  الَا 

باحس
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راب هب  هنشت  ریوک  رد  قح  تمحر !

ایب هّصغ  طیحم  رد  ام  يداش  ریشب 

درد ره  زا  تسا  رتدب  اود  وت  یب  هک  ایب 

اودز رت  بوخ  درد  دوب  وت  اب  هک  ایب 

حیسم وت  هدرم و  دننایملاع  هک  ایب 

یسوم وت  هّرب  دننایمدآ  هک  ایب 

تایح رضخ  وت  هنشت و  هدش  حور  هک  ایب 

اقب بآ  وت  یناف و  دوب  رمع ، هک  ایب 

حلصم یئوت  هنتف و  زا  رپ  رهد  هک  ایب 

امنهار وت  هرمگ و  هدش  قلخ  هک  ایب 

نیبج تسوت  ياپ  هب  ام  ۀمه  زا  هک  ایب 

اول تسوت  تسد  هب  قح  فرط  زا  هک  ایب 

مغ تنحم و  درد و  بوشآ و  هنتف و  طیحم 

افج روج و  ملظ و  تسا و  نوخ  شتآ و  نامز 

شقح ان  دنشک  ّقح  زا  دنز  مد  هک  نآ  ره 

اپز دننکفارد  درآ  رد  تسد  هک  نآ  ره 

فرش تسا  هدش  نیمز  كاخ  هب  شقن  هتشگ  وچ 

ایح هتشگ  هایس  روگ  هب  نفد  هدرم ، وچ 

دنام ار  هدنرد  گرگ  میوگ ، برغز 

اه تلم  كاله  دصق  هب  هدرب  گنچ  هک 
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دنام ار  هدنزخ  رام  میوگ  قرشز 

اج همه  زا  درآرب  رس  ندز  شین  رهب  هک 

شوماخ ولگ  رد  مولظم  ۀلان  يادص 

ایوگ ناهج  رد  راکمتس  روز  نابز 

هتشگرب لوسر  زا  شیپ  ّتیلهاج  هب 

ایند متس ، یماک و  دوخ  یتسم و  لهجز و 

رشحم دنک  یم  دایرف  هلان و  ناغف و 

اغوغ دنک  یم  دادیب  هنتف و  افج و 
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يوق روجز  دهد  شّحوت  قح  فیعض ،

اج همه  رد  دننز  نّدمت  فال  شوحو 

شوپم هرهچ  هک  مسق ، ینیسح  ناگتشک  هب 

آرد هدرپز  مسق ! ینیمخ  بالقنا  هب 

تسا ناتسلگ  نوخز  ناریا  روشک  هرامه 

خساپ ال هداد  هناگیب  هب  هک  نیا  مرج  هب 

مغ هچ  میوش  رگ  هتشک  امش  خرس  ّطخ  هب 

الو لها  قیرط  رد  نیمه  تسا  تیالو 

دیداد رس  گنج  نادیم  هب  هرامه  امش 

ادعَا رب  میرب  ّتلذ  رس  ام  هنوگچ 

دیداتسا هوک  .چ  رگمتس  شیپ  هک  امش 

ات ود  مینک  متس  رب  دوخ  دق  ام  هنوگچ 

دیداد ام  هب  نوخ  ّطخ  الب  برکز و  امش 

ابا مینک  نوخ  راثیا  زا  دوخ  ام  هنوگچ 

دیدشن ادج  قح  تاذ  زا  يا  هظحل  هک  امش 

ادج میوش  يا  هظحل  امشز  ام  هنوگچ 

زگره ندش  نادناخ  امش  هارز  ادج 

ادبَا نتشاذگ  اپ  امش  ریغ  طخ  هب 

مینک باختنا  تسود  امش  ریغ  هب  رگا 

امش ام و  نایم  رد  دوبن  یتّبحم 
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زورما ادج  دش  هک  ره  امش  خرس  ّطخز 

ادرف دوش  ناگناگیب  تلذ  ریسا 

دنگوس وت  روهظ  زور  تبیغ و  رصع  هب 

ادخ ّیلو  نیرخآ  ياوت  غیت  تسد و  هب 

یلع نازرابم  بیرف  رهب  زاب  هک 

ار نآرق  تسا  هدرب  ین  رس  هیواعم 

( مثیم  ) نیزگ ار  راّمت  مثیم  قیرط 

آرب راد  زارف  زا  ورم  ملظ  ریز  هب 

----------

هرطاخ رپ ز  هدش  کلف  هن  تاحفص 

( تدالو  ) هرطاخ رپ ز  هدش  کلف  هن  تاحفص 

هرهاز موجن  هب  نک  هراظن  نم  هم 

می هدمآ  یتسه  لد 
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هرهاب رون 

هرماس نیمز  هب  ناشفب  لگ  نامسآ 

هدز الص  ناهج  هب  قح  یحو  نیما  هک 

هدمآ سگرن  لگ  هدمآ  سگرن  لگ 

همزمز مرگ  هدش  نابغاب  غاب و  لگ و 

همه لگ  رانک  هب  ارس  لزغ  نالبلب 

همتاخ هداد  همه  لگ  قارف  مغ  هب 

همطاف سورع  هب  تینهت  مرگ  هدش 

شرمق صرق  هدش  هرماس  هب  نایع  هک 

شرسپ لامج  هب  ایبنا  تاولص 

تاولص شلامج  هب  هدمآ  سگرن  هم 

تاولص شلالج  هب  لالجلاوذ  يادخ  ز 

تاولص شلاصخ  هب  یلع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ز 

تاولص شلامک  هب  تاولص  شلاصخ  هب 

شمد يوسیع  مد  شلد  يوسوم  لد 

شمدقم كاخ  همه  نارورس  لیخ  رس 

تسا كرابم  همه  هب  ناقشاع  ردق  بش 

تسا كرابم  همه  هب  نایع  هدش  قح  خر 

تسا كرابم  همه  هب  ناهج  حلصم  نشج 

تسا كرابم  همه  هب  نامّزلا  بحاص  دیع 
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همطاف سورع  يا  ناوخب  ردق  ةروس 

همطاف سورع  يا  نادب  رسپ  نیا  ردق 

تسا نمجنا  ره  لد  هدید و  غارچ  نیا 

تسا نکش  تب  نیرخآ  نسح  علطم  نیلّوا 

تسا نت  جنپ  رمث  هدراچ و  رمق 

تسا نسحلا  نبا  هجح  ادخ  نوخ  بلاط 

تسادخ راونالارون  ادهش  عمج  عمش 

تسادخ مان  ۀطقن  شبل  يالاب  لاخ 

شبلط رد  ناگمه  قح  هر  نابلاط 

شبرع ات  مجع  اطع ز  نوهرم  همه 

شبش زور و  لئاس  دنا  کلم  سنا و  ّنج و 

شبل هب  نآرق  توص  ناهد  هب  هدنخ  لگ 

ۀمغن زا  هدش  رپ  کلف  ُهن 
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وا بر  ای 

وا بل  ناهد و  هب  دنز  هسوب  يرکسع 

تمرک ياه  هرطق  نیمز  تاوامس و  يا 

تمغ يایرد  همه  ام  ۀناوید  لد 

تمدق كاخ  شقن  ام  ییادوس  رس 

تمرح زا  يا  هشوگ  تمظع  نآ  اب  هبعک 

يرگداد یلو  يرشب  دیما  وت 

يرظتنم يدهم  يرظن  لها  هام 

دناوت يور  قشاع  ناهج  نابوخ  همه 

دناوت يوک  لئاس  وت و  يور  قشاع 

دناوت يوم  ۀتسب  وت و  يوک  لئاس 

دناوت يوج  ۀنشت  وت و  يوم  ۀتسب 

دورب لکشم  وتیب  نم  ۀنیس  زا  هّصغ 

دورب لد  زا  ممغ  ینک  هدنخ  رگا  وت 

يا همه  راهب  هک  فکشب  سگرن  لگ 

يا همه  رات  بش  نمجنا  هم  وت 

يا همه  رانک  وت  یلو  رود  وت  ام ز 

يا همه  رارق  وت  همه  وت  رارق  یب 

تسا مغ  درد و  ۀناخ  لد  وت  يور  یب  هک  يا 

تسا مک  وت  يامن  ور  رب  همه  ملاع  ناج 
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وت مغ  زا  ام  مغ  ام  مغ  زا  وت  مغ 

وت مزمز  ام  مشچ  ام  ۀبعک  وت  خر 

وت می  ياه  هرطق  کلم  ناسنا و  روح و 

وت مد  کی  ةدنز  هگن و  کی  ۀتشُک 

آرب هدنبات  هام  رابب  هدنراب  ربا 

آرد هدرپ  سپ  زا  نیشن  هدرپ  يا  رخآ 

يددم ارهز  نبای  میاوت  راتفرگ  ام 

يددم ارهز  نبای  میاوت  راز  قشاع 

يددم ارهز  نبای  میاوت  رازلگ  راخ 

يددم ارهز  نبای  میاوت  زابرس  هچ  رگ 

تسام ةزاوآ  لد  تمغ  شود  رب  هناخ 

هدنز دنس 
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تسام ةراپ  رگج  ام 

يرظتنم نامه  وت  رظتنم و  همه  ام 

يربب ملاع  همه  زا  لد  هک  نک  یهگن 

يرظن نک  يرظن  ادخ  مشچ  يا  رخآ 

يربخ درآ  وت  ابص ز  داب  دوش  هچ 

تساجک رای  مرح  مرک  دیوگب ز  ات 

تسابص داب  ربخ  ورگ  مثیم »  » ماج

----------

تیرشب مایق  دیع  یلو  تسا  دیع 

( تدالو ) تیرشب مایق  دیع  یلو  تسا  دیع 

تیرشب ماما  دالیم  وترپ  رد 

یلاعت دنوادخ  تاذ  مرک  تسد  اب 

تیرشب مان  هب  لابقا  ۀکس  دز 

تسا نآ  یقاس  ادخ  هک  اروهط  مخ  زا 

تیرشب ماج  هدش  رپ  ادخ  تسد  اب 

حبص زا  رتشیپ  ابص  داب  يا  ربب  بشما 

تیرشب مالس  هتسویپ  هرماس  رب 

! دینیبب تسا  روط  يداو  اج  همه  ملاع 

دینیبب تسا  رون  فحصم  نسح  تسد  رد 

****
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دیناوخب سمشلاو  ةروس  همه  دیزیخ 

دیناشف دوعوم  يدهم  مدق  رد  لگ 

تسا نآ  یقاس  ادخ  هک  یبارش  ماج  زا 

دیناشچب نارای  هب  دیشونب و  هتسویپ 

دییوگب تس ، يدهم  ِبش  بش ، طقف  هن  اهنت 

دینادب دینادب  تسا  همئا  دالیم 

ار رفس  راب  همه  دیدنبب  دیزیخ و 

دینارب دوصقم  ۀبعک  يوس  هب  لمحم 

دمآ همطاف  ینب  هب  شوخ  يربخ  بشما 

دمآ همه  ماشم  هب  سگرن  لگ  يوب 

****

كرابم داب  رشب  نج و  کلم و  دیع 

كرابم داب  رمق  دیشروخ  ۀناش  رب 

ار ناهج  نابوخ  همه  دیما  يابوط 

كرابم داب  رمث  هام  نیا  ۀمین  رد 

يدهم بل  زا  مونش  یم  ادخ  ياوآ 

كرابم داب  رحس  غرم  رب  همزمز  نیا 

ماغیپ
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سگرن هب  دیناسرب  ار  ادخ 

كرابم داب  رسپ  هدنخرف ! ردام  ياک 

يدهم ردام  يور  شیپ  کلم  لیخ  يا 

يدهم رس  رود  هب  دیدرگب  دییآ و 

****

ار ادهش  حور  ۀبعک  همه  دیدید 

ار امن  بیغ  ۀنیآ  همه  دیدید 

بشما نسح  تسد  رس  رب  همه  دیدید 

ار يده  حابصم  تروص  رحس  ماگنه 

میتسب هرماس  رفس  راب  همه  بشما 

ار ادخ  ياشامت  قوش  لد  هب  میراد 

دیسرپب دنخبل  لگ  اب  رحس  غرم  زا 

ار یحض  سمش  رحس  شوغآ  رد  هدید  یک 

دینامب رادیب  هدمآ  دیع  بش  نارای !

دیناتسب يدیع  همطاف  زا  همه  دیاب 

****

تسا ناهج  ناج  ناهج ، ناج  ناهج ، ناج  نیا 

تسا ناور  حور  ناور ، حور  ناور ، حور  نیا 

نسح کی  هب  تسا  لامج  هنییآ  هدراچ  نیا 

تسا نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اجنآ 
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دینادب دینادب  تسا  همئا  متخ  نیا 

تسا ناربماغیپ  متاخ  یبن  هک  نانوچ 

میوگب دیراذگب  دشابن  رفک  رگ 

تسا نارگن  شیور  هم  رب  ادخ  نامشچ 

تسوا بت  بات و  ۀتفیش  ردپ  هظحل  ره 

تسوا بل  هب  نآرق  ۀیآ  نبل  هدروخان 

ار شربخ  ناماما  دنداد  هک  تسا  نیا 

ار شرفظ  حتف و  ةدژم  ادخ  تسا  هداد 

کیالم دوب ، شبل  هب  نآرق  ۀیآ  ات 

ار شردپ  قوش  ةدنخ  بل  هب  دندید 

شنیسح وچ  دسوب  هک  دوب  یبن  شاک  يا 

ار شرس  هب  ات  اپ  هکلب ز  ناهد  هن  اهنت 

دینیبب دیدید  هک  شوزاب  قحلاءاج 

ار شرگد  تسد  لطابلا  قهز  شقن 

نیا

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5827 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نیسح  دنزرف  همطاف  لد  رون 

تسا نیسح  دنخبل  لگ  شنابل  لعل  رب 

! تروهظ زور  رظتنم  ناهج  قلخ  يا 

تروهظ زور  رظتنم  نامز  هتسویپ 

دندرم همه  ناریپ  وت  نارجه  مغ  رد  مه 

تروهظ زور  رظتنم  ناوج  لسن  مه 

تقارف ناوخلزغ  هخاش  ره  رس  لبلب 

تروهظ زور  رظتنم  نازخ  ياه  لگ 

بوقعی وچ  مالسا  ۀتشگ  مگ  فسوی  وت 

تروهظ زور  رظتنم  نامک  دق  اب 

ار تندمآ  دهد  هدژم  ام  هب  بوقعی 

ار تنهریپ  يوب  میدینش  رصم  زا 

****

دشاب وت  رای  ادخ  تسد  ادخ ! تسد  يا 

دشاب وت  رادید  قشاع  مرح  هک  آزاب 

تسا هار  هب  مشچ  یلع  نب  نیسح  هک  آزاب 

دشاب وت  رادملع  سابع  هک  يآزاب 

يرصم فسوی  دص  ییارهز و  فسوی  وت 

دشاب وت  رازاب  فک  رب  ناج  مگردرس و 

ینیسح زابرس  ود  داتفه و  هک  يآزاب 
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دشاب وت  راثیا  بتکم  ۀتخابلد 

ییادهش ماما  دایرف  خساپ  وت 

ییادهش ماما  نوخ  مقتنم  وت 

****

دزان وت  هب  ربمیپ  نییآ  هک  يآزاب 

دزان وت  هب  ربیخ  حتاف  یلع ، هک  آزاب 

ار یلع  غیت  تفک  هب  يریگب  هک  يزور 

دزان وت  هب  ردیح  هک  دننیبب  زور  نآ 

يرآرد وت  ار  رفن  ود  نآ  ربق ، هک ز  يزور 

دزان وت  هب  رهطا  ۀقیدص  هک  تسا  قح 

دنخبل لگ  اب  همه  دننیبب  زور  نآ 

دزان وت  هب  رغصا  یلع  اباب  ۀناش  رب 

ترون لفحم  یلزا  کلم  تعسو  يا 

تروهظ زور  رگم  میرادن  دیع  ام 

****

مخز ۀلال  زا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5829 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآرب هدنخ  ادهش 

دیآ رَظَتنم  نارظتنم ! نارظتنم ! ياک 

هبعک هب  دییاشگ  مشچ  فرط  راچ  زا 

دیآ رشع  یناث  تجح  مرح  يوس  ات 

هبعک هب  يور  دهن  هک  يراوس  هکی  نیا 

دیآ رشب  تاجن  رهب  زا  هک  تس  يدهم 

یهلا نامرف  هب  هک  نشور  همه  مشچ 

دیآ ربخ  ارهز  فسوی  نهریپ  زا 

دیاش هک  تسود  ار  وت  تفگ  وکن  هچ  مثیم » »

دیایب هلمج  نیمه  هدرک  رفس  رای  نیا 

----------

دینک تنیز  ار  غاب  بشما  سگرن ، ياه  هلال 

( تدالو ) دینک تنیز  ار  غاب  بشما  سگرن ، ياه  هلال 

دینک توعد  نابغاب  زا  دینک  تنیز  ار  غاب  بشما 

دینک تولخ  يا  هظحل  سجرن  ناماد  لگ  اب 

دینک تبحص  نینزان  راگن  نآ  اب  رحس  ات 

دینک تریس  وکن  نآ  رد  وجتسج  ّقح  تروص 

دینک تبحص  رگد  راب  کی  رصع  ماما  اب 

دیونشب سلجم  هام  فصو  زاب  سلجم  لها 

دیونشب سگرن  ناماد  سگرن  زا  سای  يوب 
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يا هدروآ  نمجنا  نارازه  هام  اسجرن !

يا هدروآ  ننملاوذ  ِّیح  نسح  باتفآ 

يا هدروآ  نسح  رب  ینیسح  خرس  هلال ي 

يا هدروآ  نکش  تب  لیلخ  ملاع  رد  زاب 

يا هدروآ  نطو  رد  ار  ام  ناعنک  فسوی 

يا هدروآ  نهریپ  يوب  بوقعی  رب  هک  ای 

نیرفآ ردام  هزیکاپ  يا  تدنزرف  وت و  رب 

نیرفآ ردیح  ارهز و  دمحا و  ادخ و  زا 

تسا مدآ  زا  رت  شیپ  شنیرفآ  حیسم  نیا 

تسا ملاع  غورف  نیا  شنیب  روط  غارچ  نیا 

تسا مکحم  باتک  نیا  مظعا  هللا  مالک  نیا 

تسا میرم  ماما  نیا  احیسم  ياحیسم  نیا 

نیا افص ، نیا 
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تسا مزمز  نیا  مرح ، نیا  رجح ، نیا  هورم ،

تسا متاخ  ات  رشبلاوبا  زا  ایبنا  دیما  نیا 

تسا تروص  کی  رد  موصعم  هدراچ  مامت  نیا 

تسا تقلخ  مامت  ریپ  نیا  دازون  کی  هن  نیا 

يا هدروآ  روش  دجو و  رد  ار  قلخ  بشما  سجرن !

يا هدروآ  روطز  ار  یسوم  نامرف  ّرِس 

يا هدروآ  روبز  تاروت و  لیجنا و  فحصم و 

يا هدروآ  رُوث  راغ  ای  ارح  زا  ار  یفطصم 

يا هدروآ  رورس  دجو و  ایبنا  مامت  رب 

يا هداز  يدهم  هک  تنابرق  داب  ملاع  ناج 

يا هداز  يدهم  هک  تناحبس  ِّیح  زا  مالس  يا 

نیب هب  شیوزاب  هب  قحلا  ءاج  شقن  دّمحم ! ای 

نیب هب  شیوربا  غیت  رد  يردیح  راقفلاوذ 

نیب هب  شیوج  ادخ  مشچ  رد  دیحوت  ناهج  کی 

نیب هب  شیور  فحصم  رد  ادخ  دوخ  يور 

نیب هب  شیوگ  نخس  لعل  ونشب و  نآرق  توص 

نیب هب  شیوخ  رد  شیوخ ، يوخ  قلخ و  رد  دوخ  قلخ 

دنک یم  تماما  ملاع  ربب  هک  يدازون  تسوا 

دنک یم  تمایق  دوخ  مایق  اب  تسا و  مئاق 

نیا تس  یسوم  نیا ، تس  یسوم  نایلیئارسا ! يآ 
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نیا تس  یسیع  ترضح  انامه  نویحیسم ! يا 

نیا تسالوم  همه  رب  ملاع ! ناناملسم  يا 

نیا تس  ایند  حلصم  انید ! لها  مامت  يا 

نیا تس  يرسک  هدود  زا  نایناریا ! همه  يا 

نیا تسارهز  فسوی  ملاع ! تاداس  همه  يا 

رودز دیآ  یم  حبص  هاپس  نارجه ! بش  يا 

روهظ مایا  تسا  کیدزن  هدامآ  نایعیش 

ار لدع  ياول  ات  دمآ  يدهم 
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دنک اپرب 

دنک یلعا  ّتنج  ار  ناهج  ات  دمآ  يدهم 

دنک او  ملاع  راخ  زا  هرگ  ات  دمآ  يدهم 

دنک یسوم  زجعم  هرابود  ات  دمآ  يدهم 

دنک انیس  هنیس  تلادع  زا  ار  نیمز  وا 

دنکم ایرد  رد  قرغ  ناینوعرف  همه  وا 

وا زا  دیآ  نهریپ  يوب  هتشگمگ ، فسوی 

وا زا  دیآ  نکش  تب  لیلخ  راک  ربت ، یب 

ایب ارهز  فسوی  يا  مقتنم  ماما  ای 

ایب ارآ  ناهج  حبص  ار  کیرات  بش  يا 

ایب اروشاع  ياه  نوخ  ثراو  هناگی  يا 

ایب يربک  بنیز  ماقتنا  يادص  يا 

ایب ارحص  يوس  نآ  زا  همطاف  باتفآ 

ایب ار  ام  لد  لاح  نیب  هب  ام  نابش  يا 

دنز یم  مأآ  ّقح  زا  مد  راوخ  مدآ  گرگ 

دنز یم  ملاع  نامولظم  ياه  لد  رب  گنچ 

دندز ار  ارهز  هک  نانآ  نیب  هب  ارهز  فسوی 

دندز ار  اهیبا  ّما  تیلست  ضرع  ياج 

دندز ار  الوم  ّطخ  ناوریپ  تمایق  ات 

دندز ار  اوقت  نامیا و  شناد و  نید و  ملع و 
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دندز ار  اهاط  نیسای و  رثوک و  ردق و  رون و 

دندز ار  ایند  نامولظم  ّلک  میوگ  شاف 

مادم دیرگ  یم  هعیش  هرامه ،  دزوس  یم  هعیش 

ماقتنا شورخ  دزیخرب  وت  دایرفز  ات 

نزن رد ، تشپ  دایرف  همطاف  ای  نک  ربص 

نزن رپرپ  نینمؤملاریما  ناج  ریاط 

نزم رذآ  ار  هفوک  هاچ  هلان ، زا  یلع  ای 

نزن رت  کشخ و  هب  شتآ  ین  كون  زا  نیسح  ای 

نزن رس ، لمحم  بوچ  رب  رگد  يربک  بنیز 
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نزن رز ، تشط  ياپ  دوخ  نهاریپ  رب  كاچ 

نیع ود  نشور  دوش  ار  ترتع  هک  يزور  دسر  یم 

نیسحلا تاراثل  ای  يادص  يدهم  زا  دزیخ 

وت راید  رب  هعمج  حبص  كاچ  نابیرگ  يا 

وت رازاب  هتشگمگ  ناخر  فسوی  همه  يا 

وت رازآ  ثعاب  هرامه  ام  هانگ  يا 

وت راصنا  زا  يدرف  ینامسآ  حیسم  يا 

وت راب  شتآ  غیت  رد  ّقح  مشخ  رارش  يا 

وت راسخر  لگ  رب  ارهز  مشچ  کشرس  يا 

يرکسعلا نب  ای  تسوت  رارق  یب  هعیش  بلق 

يرکسعلا نب  ای  تسوت  راظتنا  مشچ  همطاف 

ایب ملاع ، همه  ناعنک  وت ، هتشگمگ  فسوی 

ایب مدآ  هیّرذ  یجنم  هناگی  يا 

ایب مغ  طیحم  نیا  رب  ادخ  رحب  ادخان !

ایب متاخ  ربنق  یب  هداز ي  یمارگ  يا 

ایب متام  همیخ  شنیرفآ  هتشگ  وت  یب 

ایب مثیم »  » لد نوخ  تمدقم  راثن  يا 

نمجنا ره  رد  تساپ  رب  یبیاغ  ام  رد  وت  ات 

نسحلا نب  ای  نسحلا ، نب  ای  نسحلا ، نب  ای  هلان ي 

----------
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درک زاورپ  سفق  رد  مناج  غرم 

( تدالو ) درک زاورپ  سفق  رد  مناج  غرم 

درک زاورپ  ادخ  ات  ّتیدوخ  زا 

وگ ریبکت  نک ، سیدقت  نز ، هدنخ ،

وه شوغآ  رد  تفرگب  نایشآ 

دش روط  رارش  زا  یّلجت  رد 

دش رون  ات  دز  ران  رب  ار  شیوخ 

شیوخ رادلد  تبحص  مه  دوش  ات 

شیوخ راقنم  زا  دیشاپ  اهرون 

نم ناج  اب  لد و  اب  يزاب  درک 

نم ناماد  رد  تخیر  نومضم  رّد 

درک زاب  مرکف  لاب  زا  هلسلس 

رد ملد  ات 
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درک زاورپ  هرماس 

شکب یئوه  وه ، ياه و  نک  مک  تفگ 

شکب یئوب  دش ، زاب  سگرن  سای 

نک لاق  لیق و  دیق  زا  اهر  دوخ 

نک لاح  يدهم  دهم  رانک  رد 

وجب وه  نک  مگ  شیوخ  رد  ار  شیوخ 

وجب وا  لامج  رد  ار  وه  نسح 

تفات دیشروخ  نسحلا  تیب  زا  بشما 

تفاکش ار  تملظ  بلق  شرون  ریت 

باقن یب  بش  لد  رد  دبات  هک  نیا 

باتفآ تسا  باتفآ  تسا  باتفآ 

هدش یئانیب  ماگنه  ناتسود 

هدش ییاشامت  يدهم  تعلط 

تسا یلو  ره  یبن و  ره  دیما  نیا 

تسیلع مه  دّمحم  مه  رس  ات  ياپ 

تسادخان شنیرفآ  کلف  هب  نیا 

تسادخ ار  ملاع  دبع و  ار  ادخ  نیا 

تسا همطاف  غارچ  مشچ و  رسپ  نیا 

تسا همطاف  غاب  دیّما  لگ  نیا 

رسپ نیا  تسا  نیملاع  عمج  عمش 
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رسپ نیا  تسا  نیسح  نوخ  بلاط 

تسا بش  بلق  رد  مزب ، غارچ  نیا 

تسا بنیز  ماقتنا  دیون  نیا 

تساهرصع ّلک  رصع  ماما  نیا 

تساهرصن مامت  رصن  بحاص 

هدمآ ملاع  هب  یسوم  ناگدرب 

هدمآ میرم  ياسیع  ناگدرم !

نایم زا  تفر  تب  تشگ و  لگ  اه  هلعش 

نایمیهاربا میهارب  دمآ 

درگب ارماس  رود  بشما ، هبعک !

درگب ارهز  يدهم  دهم  درگ 

دنک یم  متسم  رای ، مشچ  ماج 

دنک یم  متسرپ  يدهم  نونج ، ای 

میدهم ای  نورد  يان  زا  دزیخ 

میدهم اب  مروآ  ور  اجک  ره 

منک یم  سگرن  زاجعا  مد  هب  مد 

رعش زا  لگ  يوب 
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منک یم  سح  دوخ 

نک زاب  رپ  سدقلا ، حور  اذّبح 

نک زاورپ  نم  قوذ  تشهب  رد 

وگب نکفا  روش  نیریش  نآ  فصو 

وگب نم  اب  وگب ، یناد  یم  هچ  ره 

نمز ندرک  وگزاب  وت  زا  نتفگ 

نهد اشگب  تبل  نابرق  هب  يا 

منک یناشفا  لگ  نم  ات  اشگ  بل 

منک یناوخ  انث  نم  ات  مَِدب  وت 

رهد نامولظم  رای  يدهم ؟ تسیک 

رهق ران  رهم و  رون  يدهم ؟ تسیک 

همه ناج  ۀبعک  يدهم ؟ تسیک 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف يوزرآ  يدهم ؟ تسیک 

مایتلا ار  لد  مخز  يدهم ؟ تسیک 

مایق درم  نیرخآ  يدهم ؟ تسیک 

هتخانشن یمدمه  يدهم ؟ تسیک 

هتخاب لد  وا  هب  هدیدان  قلخ 

ادخ راونا  رون  يدهم ؟ تسیک 

ادتقم ار  ایبنا  يدهم ؟ تسیک 

لزی مل  تاذ  هکنآ  يدهم ؟ تسیک 
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لزا زا  شیایصوالا  متخ  هدناوخ 

اه مولظم  روای  يدهم ؟ تسیک 

اه مورحم  یماح  يدهم ؟ تسیک 

شا هدنب  نارمع  روپ  يدهم ؟ تسیک 

شا هدنز  میرم  نب  یسیع  دص  ناج 

رشع یناث  تّجح  يدهم ؟ تسیک 

رشب ّلک  یجنم  يدهم ؟ تسیک 

وا ریت  ناشن  ملاظ  ۀنیس 

وا ریشمش  رب  مولظم  هیکت 

وا کیپ  دنمس  كاخ  اه  لدع 

وا کیّبل  اهدایرف  خساپ 

برح زور  شراقفلاوذ  قرب  شیپ 

برغ قرش و  حالس  زا  دیان  راک 

يو ریبکت  زا  دزیخ  تّزع  رون 

يو ریشمش  زا  دزیر  ّتلذ  ران 

وا مشخ  لین  نوعرف ، ره  روگ 

وا مشچ  ریسا  یسوم  دص  ناج 

وا نادرگرس  قاتشم و  اه  حور 
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وا ناسحا  می  قرغ  اه  حون 

شرظنم یئادخ  مدآ  ۀلبق 

شود رب  ّاوح  هدرب  تجاح  ضرع 

لیلذ شدیحوت  ّزع  رد  نارگتب 

لیلخ راک  وا  زا  دیآ  ربت  یب 

دنک یم  احیسم  راک  هگن  اب 

دنک یم  یسوم  زاجعل  اصع  یب 

وا رادید  قشاع  ناعنک  ریپ 

وا رازاب  رد  هدَرب  ناعنک  هام 

رت بوبحم  اه  بوبحم  همه  زا 

رت بوخ  ملاع  نابوخ  همهز  و 

ایلوا ایبنا و  دنراد  هچ  ره 

ایربک هدیرفآ  شدوجو  رد 

رون دیشروخ  نآ  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 

روهظ دیامرف  هبعک  رانک  زا 

دنز يدهع  مه  رهم  ار  اه  بلق 

دنز ؟ يدهملاانا گناب  مرح  زو 

دنونشب شیادص  ملاع  همه  ات 

شومخ ددرگ  ناهج  ردد  یئادص  ره 

شوگ هب  دیآ  یمن  یئاوآ  چیه 
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عمج دندرَگ  خر  درِگ  شناروای 

عمش درگ  رب  اه  هناورپ  نانچمه 

وا تشم  رد  يردیح  راقفلاوذ 

وا تشگنا  رد  دیحوت  متاخ 

شود هب  دریگ  یهَّللاراث  مچرپ 

شوگ ِّرُد  شنیسحلا  تراثلای 

وا يوب  تسم  رطع و  تسم  هکم 

وا يوک  رود  هب  ددرگ  یم  هبعک 

همزمز نیا  دوب  ار  مزمز  هاچ 

همطافلا نبای  کیبل  ابحرم 

یفطصم زیزع  نآ  مودق  اب 

افص دریگ  یم  هورم  مه  افص  مه 

دنک یم  تماقا  هکم  رد  هچ  رگ 

دنک یم  تماما  ملاع  همه  رب 

دوش یم  ملاظ  روگ  ّتلذ ، كاخ 

دوش یم  مکاح  داد  لدع و  طسق و 

تیب لها  يوزرآ  مامت  يا 

تیب لها  يوگتفگ  تروهظ  يو 
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ماقتنا داد و  لدع و  ماما  يا 

ماین رد  نآرق  ریشمش  نیرخآ 

تا هنیئآ  رد  قلخ  ریمض  يا 

تا هنیس  رد  اهدایرف  همه  يو 

يربهر تقلخ  لک  رب  ار  وت  يا 

يرکسعلا نبای  دوعوم  يدهم 

نتخوس تقارف  رد  ار  ام  دنچ 

نتخورفا غارچ  لد  رارش  زو 

یک هب  ات  ندناشف  لد  نوخ  وت  یب 

یک هب  ات  ندناوخ  هبدن  هعمج  حبص 

ایبنا ایلوا و  رکذ  دنچ 

ایب يدهم  ایب  يدهم  ۀلان 

نک هدنخ  ّتیمدآ  حیسم  يا 

نک هدنز  هرابود  ار  ّتیمدآ 

درب دای  زا  ار  شیوخ  مدآ  لسن 

درب داب  ار  ایح  بجح و  ةدرپ 

باتفآ يا  باتفآ  يا  باتفآ 

باتب ار ، تّما  تشک  اه  یگریت 

تسا سک  وت  نوچ  یسکیب  رد  ار  هعیش 

تسا سب  لد  نوخ  هعیش  دیما ! يا 
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تسد زاغآ  زا  هداد  وت  اب  هعیش 

تسه هچ  ره  ار  الب  راب  دشک  یم 

ریما دش  ردیح  هک  يزور  زا  هعیش 

ریدغ ّمخ  رد  درک  تعیب  وت  اب 

تسامش يّالجت  زا  يرون  هعیش 

تسامش يّالوت  زا  یقرب  هعیش 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف هار  هدوب  شهار  هعیش 

همهاو درادن  یلیس  زا  زگره 

( مالسلا هیلع   ) یلع اب  لّواز  هتسب  نامیپ  هعیش 

یلع ای  زج  شبل  رب  یفرح  تسین 

تسا بت  بات و  رد  عمش  لثم  هعیش 

تسا بنیز  نیسح و  دایرف  هعیش 

سب تسا و  سای  اهراخ  نیب  هعیش 

سب تسا و  سابع  هار  شهار  هعیش 

یم ناتسلگ  ار  شتآ  هعیش 
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دنک

دنک یم  ناتسب  ورس  ار  مغ  راخ 

دنرکیپ ناج و  وچ  هعیش  يدهم و 

رگیدکی اب  ود  ره  رکیپ  ناج و 

ادتقم نآ  زا  ادج  ددرگ  یک  هعیش 

ادج ناج  زا  دوش  نوچ  دریمب  نت 

تسکش يدهم  اب  شیوخ  دهع  هک  ره 

تسدز هداد  ار  موصعم  هدراچ 

تسرد ار  شماما  دسانشن  هک  نآو 

تسس تسا  تسس  وا  نامیا  ۀیاپ 

تسا هدرب  خزود  هاچ  رعق  هب  رس 

تسا هدرم  ّتیلهاج  مارم  اب 

تسا مدآ  تسا و  ملاع  تایح  ات 

تسا مثیم )  ) هار تیبلا  لها  هار 

هدروآ دوخ  اب  ینامسآ  مایپ  بشما  میسن 

( تدالو ) هدروآ دوخ  اب  ینامسآ  مایپ  بشما  میسن 

هدروآ دوخ  اب  ینادواج  غورف  بشما  اضف 

هدروآ دوخ  اب  یناوج  يریپ  همه  نآ  اب  کلف 

هدروآ دوخ  اب  ینامداش  سابل  بش  سورع 

هدروآ دوخ  اب  یناگدنز  بآ  رضخ ، يداش  هب 
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هدروآ دوخ  اب  یناج  رای  ناج ، زا  رت  شوخ  يدیون 

دبات یم  دیشروخ  هرماس  نیمز  زا  بشما  هک 

دبات یم  دید  یناوت  نآ  رد  قح  رون  هک  یهم 

يزوریپ ياضما  تسب  شقن  شنیرفآ  حول  هب 

يزوریپ ياوآ  ناهج  شوگ  رد  هدنکفا  نینط 

يزوریپ ياغوغ  زا  هتشگ  رپ  نامسآ  نیمز و 

يزوریپ يانیم  زا  یتسمرس  دوب  ار  کیالم 

يزوریپ ياقنَع  اضف  جوا  رد  تسا  زاورپ  هب 

يزوریپ ياپ  زا  دش  زاب  تراسا  ریجنز  هک 

قنور دهد  ار  نید  نشلگ  دیاب  هک  یتسد  نآ  رب 

قحلا ءاج  تشونب  دمآ و  یتسد  بیغ ، زا  نورب 

بشما دیرفآ  روش  نیرت  نیریش  يرس  ره  رد  ادخ 
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بشما دیرفآ  رون  نهاریپ  ناهج  مادنا  رب 

بشما دیرفآ  روصنم  مالسا  ترصن  ساپهب 

بشما دیرفآ  روپ  نیهب  ار  یتیگ  ود  درمربا 

بشما دیرفآ  رون  یلع  ٌرون  لد  لها  مشچ  هب 

بشما دیرفآ  روگ  نیشتآ  ار ، ناگشیپ  تیانج 

ار ینادواج  داد  لدع و  رواد ، داد  یتسه  هک 

ار یناهج  نازورف  شتآ  نآ  دینازوسب 

يدروآ دیشروخ  بش  شوغآ  زا  هک  سجرن  یهز 

يدروآ دیحوت  ۀنیئآ  اطخ ، متفگ  اطخ 

يدروآ دیع  حبص  رجف ، عولط  زا  شیپ  رحس 

يدروآ دیجمت  دنک  شراداد  هک  يدنزرف  وت 

يدروآ دییأت  دنک  شدوبعم  هک  یحودمم  وت 

يدروآ دیدرت  ههبش و  ادخ ، تآرم  وت 

هدروآ هنادرُد  نینزان  سجرن ، دنیوگ  همه 

هدروآ هناحیر  همطاف  رب  همطاف  سورع 

قحلا ءاج  داتفا ، ملق  زا  لطاب  مان  یتسه  هب 

قحلا ءاج  دایرف ، دنز  لد  نورد  زا  یتسه  هک 

قحلا ءاج  دازآ ، دبا  سبح  زا  يدازآ  هدش 

قحلا ءاج  اد ، لدع و  دنام  یقاب  ملظ و  دش  انف 

قحلا ءاج  داد ، تراشب  نیا  لزنم  یحو  اب  ادخ 
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قحلا ءاج  داب ، كرابم  قح  ناوریپ  يا  الَا 

دمآ بالقنا  حور  هدازآ  مدرم  مشچ  هب 

دمآ باتفآ  شیاج  هب  یکیرات  تشگ  نازیرگ 

ار ناکما  کلم  شلامج  رون  اب  درک  نشور  وچ 

ار نایغط  دادیب و  بش  یقرب  اب  داد  يرارف 

ار نآرق  درک  توالت  وکین  ردپ  شوغآ  رد 

ار نادنخ  ياه  بل  نآ  دیسوب  دز  دنخبل  ردپ 

ار نابات  دیشروخ  نآ  دنداد  اج  زان  دهم  هب 

ناغرم زاورپ ، رد  دندید  يو  درِگ  هگان  هب 
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ار

دندرب نارگید  زا  شوه  زاورپ ، همغن و  روش و  هب 

دندرب نامسآ  يوس  هب  ار  يدهم  زان ، دهمز 

دمآ رشب  راکفا  هب  دشخب  ناج  هک  یئاحیسم 

دمآ رگد  يرون  دهد  یم  ار  لد  هک  یئارآ  لد 

دمآ ررش  در  اب  نانمیرها  رب  هک  یئاروها 

دمآ ردق  تسه و  اضق  وا  شیِج  هک  يریگناهج 

دمآ رمث  ار  ّتیمدآ  يوزرآ  تخرد 

دمآ رفظ  حتف و  تیار  اب  ام ، رصع  ماما 

ار ّتیمدآ  ناج  داد  خر  وترپ  زا  غورف 

ار ّتیمدآ  ناوراک  ناج  داد  لماکت 

دمآ نیتسآ  زا  نورب  کن  تردق ، تسد  ار  ادخ 

دمآ نید  نآرق و  رگایحا  ار  هللا  لوسر 

دمآ نینمؤملاریما  ارهز و  مشچ  غورف 

دمآ نیقی  لها  رب  رون  دشخب  هک  ینسُح  نسح 

دمآ نیدباعلا  نیز  ربص  اب  یتضهن  ینیسح 

دمآ نیتسار  ماما  قداص  رقاب و  ملع  هب 

نیب يداوج  دوج  اضر  ملح  يوسوم  لالج 

نیب يداش  دجو و  رورس و  رد  ار  يرکسع  یقن و 

----------
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تسا تماقا  شیالو  روط  هب  لد  روطلاو 

( تدالو ) تسا تماقا  شیالو  روط  هب  لد  روطلاو 

تسا تمارک  تسا و  فرش  ۀلیل  لیللاو 

تسا تماعز  تسا و  تلزنم  رصع  رصعلاو 

تسا تماما  سمش  ةولج  زور  سمشلاو 

تسا دمحا  دیع  ّلجوّزع  يادخ  دیع 

تسا دّمحم  لآ  مود  ریدغ  دیع 

تسا متاخ  دالیم  مدآ و  دوعص  دیع 

تسا میرم  نبا  یسیع  ترضح  لوزن  دیع 

تسا مدآ  دالوا  یجنم  روهظ  دیع 

تسا ملاع  دایعا  یلجت  هن ، دیع  کی 

هدمآ رصن  مدحبص  هتسب  تخر  بش 

ِتماما دیع 
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هدمآ رصع  ِیلو 

نیا تسایبنا  ۀلسلس  دیما  دیع 

نیا تسادخ  رصن  فحصم  لوزن  دیع 

نیا تسام  دیع  نیمز  نامسآ و  لها  يا 

نیا تسامش  دیع  هک  شیپ ! هب  نافعضتسم 

دنا يدهم  دیحوت  تیار  ِّلظ  هب  ملاع 

دنا يدهم  دیع  ۀمدقم  ام  دایعا 

تسوا مان  هب  تیدبا  ۀکس  هک  يدهم 

تسوا مایپ  متاخ  مدآ و  مکح  هک  يدهم 

تسوا مایق  قیالخ  يوزرآ  هک  يدهم 

تسوا ماظن  تیرشب  یجنم  هک  يدهم 

شرکیپ هب  تماما  دنلب  نهاریپ 

شرتسْگلدع فک  هب  قح  ریش  ریشمش 

شا هداشگ  ياول  تانئاک  جوا  رب 

شا هداهن  ندرگ  هلسلس  هب  ناگدازآ 

شا هداتفوا  نیمز  هب  ناشکرس  ياهرس 

شا هدارا  اب  کلف  راک  هتسب  هک  ییوگ 

وا هاگیاپ  دَوب  هفوک  رهش  دنچ  ره 

وا هاگن  ملاع  همه  رب  تسه  هظحل  کی 

تسوا روضح  ملاع  ملاع و  رایرهش  وا 
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تسوا روهظ  حبص  تراشب  ار  دیشروخ 

تسوا روط  هب  مخ  ادخ ، میلک  دق  ِورس 

تسوا روبع  شرف  همه  نارگمتس  شعن 

ناششورخ رس ، دشک  خرچ  هب  اه  لهجوب 

ناششوگ هب  دیآ  بهل » یبا  ادی  تبت  »

شا یناشن  دّمحم  لامج  زا  دیریگ 

شا ینابش  سابل  تسایبنا  وچ  نت  رب 

شا ینامسآ  ۀعشعش  هب  نیمز  مشچ 

شا یناوج  نس  هب  دنرگنب  هرهچ  رب 

همه شا  ینابرق  یپ  ناج  هتفرگ  نابوخ 

همه شا  یناتسبد  لفط  رهد  ناریپ 

دنک ادص  ار  نایملاع  هبعک  هب  لّوا 

دنک ادخ  لوسر  وچ  یفرعم  ار  دوخ 

دنک اپ  هب  يربک  تمایق  ادن  کی  اب 

دنک البرک  شسفن  ار  زاجح  کلم 

رس تشپ  هرامه  دشاب 
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ام ياعد  وا 

ام يارب  دناوخب  هضور  هبعک  ياپ  وا 

دوش یم  لابقا  تّزع و  زور  زور  نآ 

دوش یم  لامآ  ۀبعک  باب  حوتفم ،

دوش یم  لال  مرح  بیطخ  وا  قطن  اب 

دوش یم  لآ  یلع و  ِتیالو  زور 

ار هنیمز  مهارف  حتف  يارب  دزاس 

ار هنیدم  شهاپس  هب  دنک  یم  ریخست 

دنک الو  ماج  تیاقس  ناگنشت  رب 

دنک البرک  يوس  هب  ور  هنیدم  زا  دعب 

دنک الم  رب  یمه  هیما  ینب  گنن 

دنک ال »  » ِریشمش ۀغیت  هب  ناشدوبان 

ار نیع  ود  تبیصم  کشا  دنک ز  ایرد 

ار نیسح  خرس  مچرپ  شود  هب  دریگ 

وت راقفلاوذ  یلع  زوس  هنیس  هآ  يا 

وت راودیما  همه  همطاف  لآ  يا 

وت راهب  اه  نازخ  مامت  سفن  کی  اب 

وت راظتنا  مشچ  وت  ماقتنا  ریشمش 

« نک باتش  تروهظ  هب  نامزلا  بحاصای  »

« نک باکر  رد  اپ  وت  تفر ، تسد  ملاع ز  »
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دنک ادخ  تغیت  مد  اب  حتف  هک  زاب آ 

دنک ادف  ناج  تمدق  رد  هعیش  هک  زاب آ 

دنک ادتقا  وت  هب  حیسم  ات  يآ  زاب 

؟ دنک ادص  نادیهش  ماما  ار  وت  یک  ات 

تسوت رارق  یب  ادهش  ۀنیس  هک  آزاب 

تسوت راظتنا  رد  همطاف  مشچ  هک  آزاب 

تسوت ریسا  ملاع  لد  یتسا و  بیاغ  وت 

تسوت ریسا  مدآ  ۀلالس  مسق  هللااب 

تسوت ریسا  مّرحم  لاس  رازه  زا  شیب 

تسوت ریسا  مثیم »  » ۀتسخ عبط  رمع  کی 

ییوت ییوت  ربمیپ  لآ  دیما  اهنت 

ییوت ییوت  رخآ  لّوا و  قلخ  یجنم 

----------

حدم

ناتشورخ هدیسر  خرچ ، زارف  رب  يا 
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( حدم ) ناتشورخ هدیسر  خرچ ، زارف  رب  يا 

ناتشوج بنج و  اپ ، هب  هدرک  حون  نافوط  رب 

ناتشود هب  تیالو  راب  دوب  هتسویپ 

ناتشوگ هب  دیآ  ما  هلان  هک  ما  يدهم  نم 

متبرغز هتشذگ  لاس  رازه  زا  شیب 

متبیغ لوط  نیا  زا  هدیسر  بل  هب  مناج 

متسیک دننادن  دننم و  اب  قلخ  کی 

متسین دنیوگ  رکنم و  دندش  یموق 

متسیز هنابیرغ  لاس  رازه  زا  شیب 

متسیرگ نابایب  هوک و  هب  مردام  نوچ 

ما هنیدم  بیرغ  بیرغ  ثراو  نم 

ما هنیس  هب  اه  سفن  تسادص  یب  دایرف 

ناتیوس تسا  يدهم  هدید ي  هک  ناوج  لسن 

ناتیوبس رد  ام  تیالو  رثوک  يا 

ناتیوگتفگ ناهن  نایع و  رد  تسام  اب 

ناتیوزرآ تسا  نم  روهظ  سفن  ره  رد 

دینک ادخ  يوس  هب  دنلب  اعد  تسد 

دینک اعد  نم  جرف  رب  کشا و  دیزیر 

ناترورغ دجم و  تّزع و  ریقح  نمشد 

ناتروش زوس و  همزمز ي  تسام  دایرف 
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ناتروضح ضیف  یّلجت  رفظ  حتف و 

ناترون مالسا  رسارس  رد  هدیبات 

تسامش يرای  بلط  رد  بیرغ و  نآرق 

تسامش يرادافو  راظتنا  رد  يدهم 

ما هتسشن  لگ  رد  متاجن و  یتشک  نم 

ما هتسخ  بوقعی  يرودز  فسوی و  نم 

ما هتسکش  ولهپ  ردام  رادغاد  نم 

ما هتسب  مشچ  امش  هب  متبیغ  لوط  رد 

نم ياهداد  هدش  سبح  هنیس  هب  يرمع 

نم ياهدایرف  خساپ  تسامش  داد 

تسشن نوخ  هب  دّمحم  لآ  مشچ  هک  يزور 

تسب هنتف  تسد  ارم  ّدج  تسد  هک  يزور 

هک يزور 
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تسکش ما  همولظم  ردام  تسد 

تسدز شا  ههام  شش  نسحم  تفر  هک  يزور 

مردام دوب  اعد  مرگ  هیرگ  جوا  رد 

مردام دوب  امش  دای  هب  مسق  هللااب 

دسر ارف  مروهظ  زور  هک  ات  هدامآ 

دسر ادخ  قلخ  هب  هبعکز  نم  دایرف 

دسر الو  لها  هب  هنیدم  زا  مماغیپ 

دسر البرک  فجن و  رد  ارماس و  رد 

مهد ناهج  قلخ  هب  لصو  دیون  اجنآ 

مهد ناشن  ار  دوخ  ردام  ربق  هعیش  رب 

ناج كاپ  ناناوج  مامت  يا  هدامآ ،

نامّزلا بحاص  هپس  همه  يا  هدامآ ،

ناور نات  مشچ  زا  نم  کشرس  يا  هدامآ ،

ناحتما هداد  ام  بتکم  هب  يا  هدامآ ،

تسا تدابع  ام  زا  يزوریپ  هانگ و  كرت 

تسا تداهش  داهج و  ریسم  نیرتهب  نیا 

ناتیادخ نوخ  تریغ  دوجو ، رد  يا 

ناتیادص مّدج  رس  دنز  یم  هزین  رب 

شورخ دص  ود  اب  ین  رس  زا  زونه  ییوگ 

شوگ هب  دسر  دّمحم  لآ  نیعم  نم  له 
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وت شورخ  نارای  هنیس ي  هب  يا  کیّبل 

وت شوگ  هب  اهادن  مامت  يا  کیّبل 

وت شون  هعرج  رشب  تایح  يا  کیّبل 

وت شود  هب  ینیسح  ياول  يا  کیّبل 

وت باوج  ام  لد  نوخ  هرطق  هرطق  يا 

وت بالقنا  رظتنم  تسام  راثیا 

ایب ایب  ییادخ  نوخ  هاوخداد  وت 

ایب ایب  ییاده  غارچ  نیرخآ  وت 

ایب ایب  ییادز  هنیسز  مغ  گنز  وت 

ایب ایب  ییادهّشلا  دّیس  لجن  وت 

نامالا ثوغلا و  هک  تادن  دهد  ملاع 

نامّزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لّجع 
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----------

نامسآ ناراذگزامن  هلبق ي  يا 

( حدم ) نامسآ ناراذگزامن  هلبق ي  يا 

نامهم هرفس  رس  هب  تملاع  قلخ  يا 

نامک ار  مالسا  تماق  هدرک  وت  رجه 

نامالا ثوغلا  همطاف  نب  ای  ثوغلا 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ایب ایب  نامیا  تقیقح  نید  حور  يا 

ایب ناهج  لک  حلصم  ناج و  ناج  يا 

ایب ایب  نآرق  ترتع و  دیمد  اهنت 

ناهن اهربا  سپ  هب  یک  هب  ات  دیشروخ 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

همه لد  غارچ  هاگن و  زا  بئاغ  يا 

همه لد  غاد  هدش  وت  غارف  غاد 

همه لد  غاب  هب  هرارش  نیا  هدرک  لگ 

ناج هتفرگ  شتآ  هدمآ  رب  رگج  زا  هآ 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ایبایب ارحص  وت  مشچ  کشا  رپ ز  يا 

ایب ایب  يارهز  هلان  زوس  هنیس  يا 

ایب ایب  اربک  بنیز  يوزرآ  يا 
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نامک یلع  تخد  تماق  ورس  دنچ  ات 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ار وت  دنز  یم  ادص  هاچ  رانک  الوم 

ار وت  دنز  یم  ادص  هآ  زوس و  هب  ارهز 

ار وت  دنز  یم  ادص  هاگلتق  هب  بنیز 

نابزرم هب  دیوگ  همطاف  زیزع  مخز 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ایب دسر  یم  ادن  هدیدغاد  بلق  زا 

ایب دسر  یم  ادن  هدیشک  هلان ي  زا 

ایب دسر  یم  ادن  هدیرب  رجنح  زا 
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نارزیخ بوچ  بل و  لعل  رادغاد  يا 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

يدیس میناشن  کشا  هدید  یک ز  ات 

يدیس مینامب  راظتنا  رد  یک  ات 

يدیس میناوخب  هبدن  ياعد  یک  ات 

نانس رب  وت  دج  هدیرب ي  رس  یک  ات 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

دسر یم  رادلد  هک  دینک  اعد  نارای 

دسر یم  رات  بش  نورد  زا  دیشروخ 

دسر یم  رای  خر  لصو  روهظ و  حبص 

ناوخب یجرف  ياعد  کشا و  زیرب  مثیم 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

----------

منینزان نآ  مدقم  درَگ  تسشنب  خر  هب  ات 

( حدم ) منینزان نآ  مدقم  درَگ  تسشنب  خر  هب  ات 

منیبج رهم  دنک  تّمه  زک  تساخرب  نامسآ 

ناناج مزب  رد  ما  هدرک  نشور  هک  ینازوس  عمش 

منیشتآ ياه  همغن  اب  هتخوس ، هتشگ ، بآ 

ّتبحم تشد  رد  هک  مراد  وزرآ  نیا  بش  زور و 

منیچب یلصو  ۀشوخ  مراکب ، یقشع  ۀناد 
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رسارس ار  ملاع  هک  مدید  مدوشگب و  لد  مشچ 

منیسپاو زور  حبص  ناسب  بش ، زا  رت  هریت 

اه متس  اه ، تراغ  لتق و  اه ، یشک  ناسنا  اه ، گنج 

منیمز ناماد  وچمه  نوخ  مزلق  ار  لد  هدرک 

هتفر تسد  زا  ناشنادنزرف  هک  اهردام  هآ 

منیمی زا  دیآ  هاگ  راسی و  زا  دیآ  هاگ 

کشوم بمب و  پوت و  اه و  لسلسم  کنات و  شّرغ 

منیگمهس يادص  اب  مد  ره  شوگ ، رب  دسر  یم 

ار یحلصم  راظتنا  سک  ره  تشاد  نوخ  یلد  اب 

زک نم  وچمه 
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منیتسآ مئاد  هتسش  نینوخ  کشا 

يرآ تسایند ، حلصم  یسوم  تفگ  یم  یکی  نآ 

؟ منیشن نودرگ  یسیع  نآ  وک ، تفگ  یم  يرگید 

رگید روش  زوس و  هب  ار  ادوب  دناوخ  یم  رگد  نآ  و 

؟ منیرفآ حلص  ربهر  نآ  وک  تفگ  یم  يرگید 

مرکف دوب  ادوب  هن  یسوم و  هن  یسیع و  هن  نم 

منیزگرب نآ  زا  رتالاب  يربهر  ات  متساوخ 

تریح بادگ  زا  مدرب  تیالو  ياپ  اب  هار 

منیبم دنوادخ  برق  لحاس  رانک  رد 

ار يا  همیخ  كرابم  مدید  مدوشگب و  لد  مشچ 

منینطوا دوپ  رات و  ره  زا  تخادنا  لصو  يان 

متفگ شیوخ  اب  نم  دیبات و  یم  همیخ  نآز  اهرون 

منیجع نارجه  مغ  اب  نم  نم و  شیپ  رد  رای 

تریح تسد  اب  مدز  الاب  ار  همیخ  نآ  نماد 

منیبب ار  وا  لد  مشچ  اب  رگم  متسب ، رس  مشچ 

تمایق حبص  ات  هک  ار  یلامج  مدید  ناهگان 

منیگمرش شهاگن  زا  مه  زجاع و  شفصوز  مه 

نیا تسا  تروص  ایادخ  متفگ  متشگ و  تریح  قرغ 

؟ منینچ نیا  فک  زا  هدرب  لد  نیرفآ  تروص  هک  ای 

؟ یتسه هک  متفگ  مدیدرگ و  شضراع  هام  درگ 
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منید لقع و  شوه و  هتشگ  تفلز  رات  ریسا  يا 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  نم  تفگ 

منینمؤملاریما لجن  يرکسع  مشچ  رون 

میافصلا نوعمش  لسن  راختفا  ردامز ، نم 

منیلسرملا متخ  صخش  زا  بسن  دشاب  ردپز  و 

مدوب تسه و  شخب  بیز  مدوجو ، رصم  فسوی 

منیملاعلا ّبر  تاذ  مدورد ، نآرق  رد  هتفگ 

ناج ار  اه  مسج 
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دشخب حور  ار  اه  حور  دیازف ،

منیرفآ احیسم  ياه  بل  وچ  مه  رب  دروخ  یم 

مدابعلاریخ میدهم  مدارملا ، باب  متّجح 

منیقیلا ّقح  ار  قشع  متایحلا ، نیع  ار  لقع 

میحو يایرد  هدزیس  زا  قح  نونکم  رهوگ 

منیمث ّرُد  هدزیس  ضیف  يایرد  دوخ  هکلب 

انیس روط  لین و  هب  نارمع  یسوم  يامنهر 

منیمراچ خرچ  هب  میرم  یسیع  يادتقم 

ملامج هام  رد  تسادیپ  ادخ  ریش  تلوص 

منیبج رهم  زا  دبات  یم  ایبنالا  متخ  رون 

مراقفلاوذ غیت  هب  نامولظم  نوخ  ماقتنا 

منیتسار مزع  هب  ناّنم  رداق  رادتقا 

ناراب وچ  دزیر  ما  هدید  رهپس  زا  ارهز  کشا 

منینزان بلق  هب  شتآ  نوچ  هدنام  نسحم  غاد 

منیمظاک هگ  البرک  هگ  فجن  هگ  هنیدم  هگ 

منیرهاط لآ  هب  نایرگ  مق  هب  هگ  ناسارخ  هگ 

لد زا  هلان  مرآرب  بنیز  ما  هّمع  يارب  هگ 

منیدباعلا نیز  حورجم  ندرگ  دای  هب  هگ 

درائدن رئاز  همطاف  ربق  تسا و  کیرات  هک  بش 

منیشن یم  وا  ۀتشگ  مگ  تبرت  رانک  نم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5866 

http://www.ghaemiyeh.com


میامن خر  مناتسود  رهب  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 

منیکم يربک  تبیغ  هاچ ، هب  فسوی  نوچ  هک  نم 

ممشچ هب  یئاهنت  کشا  دشاب  هتشذگب ، اه  نرق 

منیگن تحت  رد  تسا  نامیلس  نوچ  ملاع  هک  نم 

مریگ غیت  ارهز  نوخ  ماقتنا  يارب  نوچ 

منیبب ار  وا  ةدروخ  یلیس  يور  مراد  تسود 

ار دوخ  ّدج  نالتاق  سحن  نوخ  مراد  تسود 

منیز ردص  زا  درذگب  ایرد  هک  مزیر  ردق  نآ 

هنیکس راسخر  هب  دز  یلیس  هک  نآ  مراد  تسود 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5867 

http://www.ghaemiyeh.com


منینهآ غیت  هب  ددرگ  ادج  نت  زا  شیوزاب 

مسرپب نود  نایماش  زا  مور  ات  مراد  تسود 

منیزح راز و  ۀّمع  تسد  دنتسب  ور  هچ  زک 

مدرگب رغصا  یفخم  ربق  درگ  مراد  تسود 

منینزان يومع  نآ  يازع  رد  مزیر  کشا 

مّدج ربق  ياپ  نیئاپ  رد  هک  ات  مراد  تسود 

منیچب ربکا  یلع  ربق  زا  هسوبلگ  موش  مخ 

مروهظ دوعوم  زور  مثیم )  ) کیدزن دوش  ات 

منیبم ّیح  هگرد  رب  نایعیش  اب  اعد  نک 

----------

دیآ یم  هک  نیا  تسا  دوهش  بیغ و  لامج 

( حدم ) دیآ یم  هک  نیا  تسا  دوهش  بیغ و  لامج 

دیآ یم  هک  نیا  تسا  دوج  تمحر و  مامت 

دیآ یم  هک  نیا  تسا  دوه  حلاص و  بیعش و 

دیآ یم  هک  نیا  تسا  دوجو  رصم  زیزع 

شربمایپ تزع  هبترم و  هب  یهز 

شرس تشپ  هداتسیا  دحا  ردب و  هاپس 

****

شمرح دوش  یم  داجیا  ملاع  مامت 

شمدق رب  هدید  رود  زا  هتشاذگ  مرح 
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شمد ضیف  ناج ز  زاب ، دنک  هدنز  حیسم 

شملع البرک ، رادملع  شود  يور  هب 

تسادخ نوخ  ماقتنا  وا  رکشل  شورخ 

تسادهشلادیس نینوخ  رجنح  يادن 

دنک زاب  هرهچ  ار ز  دوخ  تبیغ  باقن 

دنک زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  خر 

دنک زامن  شترضح  رس  تشپ  حیسم 

دنک زارد  دوخ  تسد  وا  تعیب  يارب 

دنتسمرس هنوگ  هچ  نادیهش  دینک  هگن 

دنتسب فص  هتشگ ، هدنز  وا  يرای  يارب 

****

دراب یم  کشا  وت  رجه  رجح ز  هک  ایب 

درآ فاوط  ترس  رود  هب  هبعک  هک  ایب 

تمدق رب  هک  ایب 
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دراذگب هدید  نکر ،

دراد ار  وت  ار  وت  اهنت  همطاف  هک  ایب 

تسوت ِمرحم  نامز  ییاین ، وت  ات  هک  ایب 

تسوت مچرپ  وت  هراپ  نهریپ  هک  ایب 

ایب تسوت ، رارق  یب  ناهج  بلق  هک  ایب 

ایب تسوت ، رابکشا  همه  مشچ  هک  ایب 

ایب تسوت ، راقفلاوذ  ادخ  غیت  هک  ایب 

ایب تسوت ، راظتنا  مشچ  همطاف  هک  ایب 

وت رضحم  هب  هتخوسلد  مثیم »  » هک ایب 

وت ردام  كاخ  هب  دناشف  کشا  بالگ 

----------

نزب اول  تفص  رهم  ناهج  هّلق  هب  زیخ 

( حدم ) نزب اول  تفص  رهم  ناهج  هّلق  هب  زیخ 

نزب اضف  هتفرگ  خر  رب  رون  هدنخ 

هدب رگد  ینشور  دوخ  لصو  باتفآ  ز 

نزب اوس  ام  رس ، رب  اوس  یتمحر  هیاس 

اشگ ام  يور  هب  يور  وپب  ام  مزبب  هار 

نزب ام  مشچب  ياپ  هدب  ام  قرف  هب  تسد 

شکب دوخ  تصش  ریگب و  ار  قشع  نامک  ریت و 

نزب انشآ  بلقب  یبنجا  مشچ  يروک 
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یمد اب ، شخبب  حور  یملاع  حیسم  هک  يا 

نزب اه  هرهچ  هب  هدنخ  یمّسبت  یمّسبت 

يرحاسب هد  همتاخ  يرواد  میلک  هک  يا 

نزب اصع  رب  بیهن  شکب  دوخ  بیج  تسد ز 

اب نکش  تب  ماما  ایب  نملاوذ  ّیلو 

نزب ادخ  زا  یتیار  نک و  نوگن  ار  اه  تب 

امن یبن  زا  جیورت  وگب  ادخ  زا  ماکحا 

نزب امس  رب  مچرپ  هدب  نیمز  رب  نامرف 

وگب یفطصم  ُنب  انَا  هتکن ، هنامز  رهب 

نزب یضترم  َنب  انَا  هرعن ، هنیمز  رهب 

وگب ایقتا  رب  رد  دوخ  لالج  زا  يا  هّمش 

زا يا  هولج 
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نزب ایلوا  مشچب  دوخ  لامج 

هدب لد  تسدب  ماک  اشگ  ناج  دنب  ياپ ز 

نزب ابرلد  همغن ي  وگب  ازفناج  هتکن 

وگب معن  تمحرم  ار ز  تسود  بلق  خساپ 

نزب شقن ال ، غیت  نید ز  نانمشد  رس  رب 

نارب انف  خزودب  ار  ملظ  هایس  وید 

نزب اقب  ّتنجب  ار  لدع  زبس  همیخ 

هدب ناتسود  لیخب  ار  شیوخ  رهم  تارب 

نزب ایقشا  ناجب  ار  شیوخ  رهم  رارش 

نک بآ  جومب  شقن  ار  ملظ  رفک و  هشقن 

نزب ایربک  رداق  یمان  مانب  هّکس 

نک قافن  رد  كاله  ار  قلخ  نیقفانم 

نزب التبا  رادب  ار  لدع  نیدناعم 

ار رهد  هتفرگ  رفک  ار  رهش  هتفرگ  كرش 

نزب ات  ود  ره  قرفب  ار  رهق  غیت  ایب و 

هدب الو  زا  يروش  تفرعم  لها  رس  رب 

نزب افص  زا  یقرب  ناقشاع  لیخ  لد  رد 

نارگمتس لد  مشچ و  نارگ  سب  باوخب  هتفر 

نزب اسر  يدایرف  نارگید  راوخمغ  يا 

یمن نورد  شتآ  هب  یمدایب  ایب  ایب 
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نزب ام  بیبط  يا  وت  یمهرم  هنیس  مخزب 

هدب ناشن  ناگمه  رب  دوب  یندیدن  هچنآ 

نزب امن  ادخ  يور  زا  مدکی  رانک  هدرپ 

ایب ایب  لسر  ناج  ایب  ایب  لک  حلصم 

نزب الب  شتآ  رب  یتمحر  بآ  ایب و 

ایب للم  يرایب  مرس  تتلود  ياپب 

نزب اوزنا  نورب ز  مدق  تمدقم  يادف 

نک هراظن  نمجنا  هب  ایب  نمجنا  هم  يا 

نزب الص  ناسکیب  هب  ایب  ناسک  یب  سک  يا 

امنب و خر  اشگ  رب  هرهچ  هدرپ ز 
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ابر لد 

نزب ادص  ار  نارای  هدب  ادن  ار  ملاع 

یمد نک  زارد  تسد  یمد  اشگ ، بل  هچنغ 

نزب ادخ  زا  یتیار  وگب  ادخ  زا  یتیآ 

تا هلبق  دننک  هک  ات  نک  هبعک  رانکباج 

نزب انشآ  همغن  نک و  ناتسود  هب  يور 

ور رآ  هنیدم  يوس  وا  میرح  زا  هگنآ 

نزب یفطصم  تّدج  تبرت  هب  ناج  هسوب ز 

ناشف یلع  تبرغب  دوخ  مشچ  رگج ز  نوخ 

نزب اسّنلاهدیس  تردام  يارب  هلان 

هدب ناشن  ناتسودب  ار  یفخم و  تبرت 

نزب افج  ینمشد و  همهنآ  زا  رانک  هدرپ 

آرب ناقشاع  لد  زا  وش  تیب  لها  هلان 

نزب ایح  یب  مصخب  وش  ماقتنا  شتآ 

هن عیقبلاهضورب  اپ  لوسّرلا  دجسم  ز 

نزب یبتجم  ربقب  ناج  رارش  زا  یغارچ 

ایب البرک  تشدب  ناشف  ناگدید  کشا ز 

نزب اونین  هب  مدق  نکب  ناج  يان  اون ز 

ناوخب فجن  هّطخ  هب  نایعیش  يارب  هبطخ 

نزب البرک  كاخب  نایثعب  نوخ  شقن ز 
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نک لمح  شود  رس  رب  ار  ماقتنا  مچرپ 

نزب اضف  هّلقب  ار  بالقنا  تیأر 

رآرد لد  ناج و  مشچب و  ار  تیبلها  ّبحم 

نزب اپ  تسد و  رس و  رب  ار  زور  هریت  نمشد 

امن ءاشت  نمزّعت  نالعا  نینمؤم  هب 

نزب ءاشت  نم  لّذت  دایرف  نیکرشمب 

ّیلو ای  تنا  یسفنب  یلع  هدید  غورف 

نزب يوط  يذ  ضرا  لد ز  لها  مشچ  هب  مدق 

ممخ تماقب  رگن  ممثیم »  » هانگ قرغ 

نزب اطخ  رب  مطخ  هدب  اطع  زا  مهار 

----------

تراغ هدش  هزمغ  یکی  هب  ملقع  شناد و  نید و  لد و 

لد
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( حدم ) تراغ هدش  هزمغ  یکی  هب  ملقع  شناد و  نید و  و 

تراسا هب  ربلد  مدرب  نونجم ، لد  وس  ره  مدشک 

تراشا هب  مناج  دربب  یهاگن ، هب  مماک  دهدب 

تراقح دنبرد  شمشک  مغرس  هب  دیآ  رگا  مغ 

تراشب هدروآ  مرمق  هدنخ ، هب  هدرب  لد  مرحس 

العا ّتنج  ملاع  هدش  سگرن ، ۀلال  رطعز  هک 

وهایه زیربل  ما  هدش  یشومخ ، هب  ار  دوخ  ما  هدز 

وگانث هدیدرگ  مبل  ود  رُد ، زا  رپ  هدیدرگ  منهد 

وبشوخ لگ  نآ  فصو  نم و  سگرن  ۀلال  حدم  نم و 

وا تبقنم  زا  مفرش  يو ، تبهوم  زا  مفعش 

ور يدمص  نآ  لامج  هب  یهاگن ، همین  لایخ  هب 

ایرد هدش  منامشچ  همه  مشچ و  هدش  میاضعا  همه 

كرابم هنادکی  رهُگ  ار ، الو  يایرد  فدص 

كرابم هنامیپ  ار  همه  تیالو ، راشرس  مُخز 

كرابم هناورپ  ناهج  ود  تیالو ، عمش  فاوط  هب 

كرابم هناوید  لد  هب  ارآ ، لد  عمش  نآ  ررش 

كرابم هناحیر  مدق  هیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  سورع  هب 

( هیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  سورع  هب  كرابم  هناحیر  مدق 

همیکح دنخبل  لگز  تیالو ، تیب  مّرخ  هدش 

همیظع راثآ  اج  همه  یتسه ، ملاع  رد  مرگن 
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همیرک تایآ  مد  همه  سگرن ، ۀلال  زا  مونش 

همین بش  رد  رهاظ  هدش  تیالو ، رهم  يور  هم 

همیلو هب  یتسه  دهدب  یتسه ، قلاخ  رگ  بجع  هن 

ّالجت قرغ  ملاع  هدش  ارهز ، فسوی  رونز  هک 

( مالسلا هیلع   ) يدهم تعلط  تشهب  هب  يدهم ، تروص  يافص  هب 

( مالسلا هیلع   ) يدهم تکوش  لالج و  هب  يدهم ، تعفر  ماقم و  هب 
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( مالسلا هیلع   ) يدهم تلود  عولط  هب  يدهم ، تضهن  مایق و  هب 

( مالسلا هیلع   ) يدهم تردق  تسد  ود  هب  يدهم ، تدحو  مایپ  هب 

يدهم ترضح  روهظ  هب  دازآ ، دوش  مغ  زا  ناهج  هک 

اپ زا  یگدازآ  فرش و  تراسا ، ریجنز  دلسگ 

شماظن هب  مظان  ناگمه  شماوق ، هب  مئاق  ناهج  ود 

شمالک وحم  ملاع  همه  شروط ، يداو  یتسه  همه 

شمالس هتسویپ  کلمز  شدورد ، هظحل  ره  ادخز 

شمارک دادجا  همه  هب  یمارگ ، يابآ  همه  هب 

شمایق ریشمش  زا  دوب  ام ، لد  مخز  يافش  هک 

ام لد  مخز  رب  دهنب  یئاود ، هک  يزور  دسرب 

شیادص هبعک  زا  دسرب  ملاع  هب  هک  مد  نآ  تسا  شوخ  هچ 

شیادن ار ز  ّتیرشب  یئاهر  ماغیپ ، دهدب 

شیادخ تایآ  نابز  هب  نادیهش ، دایرف  نورد  هب 

شیاول تحت  رد  ناگمه  دنیآ ، رشب  ّنج و  کلم و 

شیاپ فک  كاخ  ناگمه  تعاطا ، ّطخ  رد  رس  همه 

یسوم فک  ردنا  اصع  وچ  شتشم ، ۀضبق  رد  ناهج  ود 

میرم لگ  دیآ  امسز  سگرن ، لگ  ياشامت  هب 

مد شتبقنم  زا  دنز  هک  شزامن ، هب  درامن  هک 

مدآ تّزع  لالج و  هب  ربمغیپ ، حون  راقو  هب 

متاخ ترضح  يادن  هب  دواد ، شکلد  ياون  هب 
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ملاع مدرم  تاجن  هب  نآرق ، ترتع و  تایح  هب 

احیسم وچ  بل  دیاشگب  فسوی ، وچ  هرهچ  دیامنب 

دیآرب هبعک  رانکز  دیشروخ ، وچ  هک  مدنآ  تسا  شوخ  هچ 

دیاشگ هدرپ  شلامجز  دیآرب ، هبعک  رانکز 

دیامنب خر  قیالخ  هب  دیاشگ ، هدرپ  شلاجز 

دیابرب لد  ملاع  ودز  دیامنب ، خر  قیالخ  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5879 

http://www.ghaemiyeh.com


دیازفب ناج  يافص  هب  دیابرب ، ملاع  ودز 

ابیز تعلط  عولطز  دیازفب ، ناج  يافص  هب 

یئآرب يزورفارب و  هک  ارآ ، لد  رهم  يا  دوش  هچ 

یئادزب ملاع  لدر  تنحم ، مغ و  گنز  دوش  هچ 

یئامنب لامجز  ار ، ادخ  يور  قیالخ  هب 

یئامس ضرا و  ماما  وت  يدودو ، ّبر  یلو  وت 

یئام لد  شخب  افش  وت  یتسه ، همه  شخب  افص  وت 

ار ایب  وت  زورفارب و  وت  بوشآ ، رب  وت  زیخ و  اپب  وت 

یتسا رَظتنم  ماما  وت  ینارظتنم ، دیما  وت 

یتسا رسپ  ار  دّمحم  وت  ردیح ، ةدید  غورف  وت 

یتسا رشب  ره  دیما  وت  يدوجو ، رصم  زیزع  وت 

یتسا رشع  یناث  هشوت  یجنم ، هناگی  وت 

یتسا ار  مغ  بش  وت  تداعس ، حبص  عولط  وت 

اناوت وت  یئاناوت  وت  شخب ، ناوت  وت  یشخب  ناوت  وت 

تلادع حور  يا  باتشب  ملاع ، یجنم  يا  باتشب 

تلالض رفک و  ناهج  هب  یهلا  رون  يا  باتشب 

تلالج وت  زا  ون  يا  باتشب  یگرزب  وت  زا  يا  باتشب 

تلالج وت  زا  يا  باتشب  تیالو ، وت  زا  يا  باتشب 

تلاح هچ  هب  دناوخ  ار  وت  هک  نک ، دوخ  مثیم )  ) رب یهگن 

اهنت هدش  مغ  جوم  هب  هک  نک  دوخ  ۀعیش  رب  يرظن 
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----------

مناهج ناج  میک  نم  مدوجو  بلق  میک  نم 

( حدم  ) مناهج ناج  میک  نم  مدوجو  بلق  میک  نم 

مناهن ّرس  میک  نم  منایع  رون  میک  نم 

مناما دهم  میک  نم  منیصح  فهک  میک  نم 

منامسآ نیمز و  رد  تقلخ  يالوم  میک  نم 

مناکم ّیح ال  کلم  ياورنامرف  میک  نم 

میک نم 
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منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف 

منیمز قلخ  حلصم  ینامسآ  نم  میک  نم 

منیتسآ رد  ادخ  ریدقت  تسد  نم  میک  نم 

منید نآرق و  ربمغیپ و  ثراو  نم  میک  نم 

منینمؤملاریما الوم  مدق  ات  رس  میک  نم 

منامک رد  یهلا  ریت  نیرخآ  نم  میک  نم 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

مرون دیشروخ  هدزای  باتفآ  نم  میک  نم 

مروبز ملیجنا ، متاروت ، مفحصم ، نم  میک  نم 

مروفغ دنوادخ  وفع  رهظم  نم  میک  نم 

مروط هتشگ  ملاع  هک  متسا  میلک  نآ  نم  میک  نم 

مناج سنا و  ماما  ملاع  حلصم  هناگی  نم 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

نم رظنم  باتفآ  رب  نز  هدنخ  نابعش  هام 

نم ردام  نیبج  ارهز  ما  هّدج  هاگ  هسوب 

نم رکیپ  رد  ناور  حور و  ار  موصعم  هدزیس 

نم رورپ  ناج  بل  لعل  دهد  یم  نآرق  هب  ناج 

منابز رب  تداهش  میوزاب  هب  ّقحلا  ءاج  شقن 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

ردام ریش  زا  دوش  رت  مماک  هکنآ  زا  رتشیپ 
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ربمیپ مّدج  نوچ  جارعم  نامسآ  رب  متشاد 

ردیح وچ  نآرق  هیآ ي  يراج  دیدرگ  مبل  رب 

رس ار  حتف  دیون  مداد  نیفعضتسم  همه  رب 

مناهد رب  دز  یم  هسوب  اباب  دنخبل ، لگ  اب 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

مرون هللا و  هولج ي  منایعیش  مشچ  هب  نم 

مرود دنرادنپ  هچ  رگ  مناتسود ، نایم  نم 

مروش قوش و  زا  دوب  یجاّوم  رحب  یتسه  کلم 

مروهظ ماّیا  تسا  کیدزن  هدامآ  ناتسود 
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منایعیش راظتنا  نایاپ  هب  رگید  دسر  یم 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

مریسا يربک  تبیغ  هاچ  هب  فسوی  نوچ  هچ  رگ 

مریما تقلخ  ملاع  ّلک  هب  مشاب  اجک  ره 

مریدق راداد  دزن  يّرس  تسه  ار  متبیغ 

مریگ سنا  مناتسود  اب  نیمز  عاطقا  رد  ات 

منارکمج هگ  مق  هب  هگ  هفوک  هب  هگ  هلهس  هب  هگ 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

مشورخ شوج و  رد  هک  متسه  ادخ  نوخ  نامه  نم 

مشوگ هب  مئاد  دوب  مّدج  رصان  نم  له  گناب 

مشود هب  دشاب  یلع  نبا  نیسح  خرس  مچرپ 

مشوک تخس  مزع  هب  ملاع  نیا  لدع  زا  دوش  رپ 

منابش ار  یتسه  يارحص  ۀّلگ  ربمیپ  نوچ 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

میاسر ّدق  رب  هدیشوپ  لسر  متخ  هماج ي 

میاشگ لکشم  هجنپ ي  رد  یضترم  راقفلاوذ 

میابرلد لامج  رد  ادیپ  دیشروخ  هدراچ 

میادص ملاع  همه  شوگ  رب  هبعک  زا  دسر  یم 

مناتسود مدرگ  هظحل  کی  رد  دندرگ  یم  عمج 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 
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مریگب ار  اپورا  ملدع  اب  هک  يزور  دسر  یم 

مریگب ار  ایند  ّلک  نآرق  يایحا  یپ  زو 

مریگب ار  ادعا  موقلح  منکفا  رهق  هجنپ ي 

مریگب ار  ارهز  داد  نسحم ، داد  ردیح ، داد 

مناتس اه  يدیزی  زا  ار  نایهّللاراث  داد 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

ملاصو دّیما  هب  نّویدهم  دیشاب  رظتنم 

ملامج هام  زا  هدرپ  مریگ  هک  يزور  دسر  یم 

نم یفطصم  دیما  نم 
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ملآ بلق  يوزرآ 

ملالج مردق ، متّزع ، میوربآ ، ار  امش  نم 

مناشچ یم  ار  نتشیوخ  لصو  دهش  مثیم »  » هب نم 

منامز بحاص  يدهم  ارهز  دنزرف  میک  نم 

----------

مماقتنا غیت  تسد  رد  میدهم ، نم 

( حدم ) مماقتنا غیت  تسد  رد  میدهم ، نم 

ممالس اداب  تیفخم  ربق  هب  ردام 

وت تبرغ  زا  بابک  محورجم  بلق  يا 

وت تبرت  رب  اه  نرق  مکشا  هدیراب 

تغاد زوس  زا  متخوس  اهرحس  ات  بش 

تغارچ عمش و  یب  ربق  غارچ  مدوب 

مدرک ربا  نوچمه  هیرگ  تیارب  يرمع 

مدرک ربص  مه  متخاس  مه  متخوس  مه 

وت زا  رسکی  تّما  دنادرگ  ور  زورید 

وت زا  رتاهنت  تا  يدهم  دشاب  زورما 

نک اهر  مدنب  زا  تسا  نوخ  ملد  ردام 

نک اعد  نم  روهظ  رب  روآرب  یتسد 

مریگب ار  تماقتنا  مروهظ  اب  ای 

مریمب تناهنپ  ربق  رانک  رد  ای 
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تشک ار  وت  لتاق  اهراب  مدینش  ردام 

تشکا رچ  رخآ  یلع  ياهنت  رای  يا 

يداتف اپ  زا  اهراب  مدینش  ردام 

يداتسیا زاب  دوب  اهنت  یلع  يدید 

درک ادتقا  یناث  هب  تعاس  نآ  رد  ذفنق 

درک ادج  الوم  نماد  زا  ار  وت  تسد 

مدوب رود  وت  زا  نم  يرادنپم  ردام 

مدوب رون  تنیسح  بلص  رد  زور  نآ 

مشوگ هب  دمآ  تیدهم  يدهم  ياوآ 

مشورخ لد  زا  نیسح  بلص  رد  تساخرب 

مدرک سانشنادخ  موق  نآ  رب  نیرفن 

مدرک ساسحا  دوخ  بلق  رد  ار  وت  درد 

مدوب رای  ار  یلع  ات  مدوب  شاک  يا 

مدوب راوید  رد و  نیب  نم  وت  ياج 
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دنتسشن تکاس  تا  هبطخ  ياپ  هک  نانآ 

دنتسکش یم  ار  تلتاق  تسد  شاک  يا 

ار نحم  تناج  زا  مرادرب  دوش  یم  یک 

ار نت  ود  نآ  زاب  مروآ  نوریب  كاخ  زا 

مدنبب مکحم  ناشریجنز  ۀقلح  رد 

مدنب دنب  زا  دسر  اُّما  ای  دایرف 

ار مرت  مشچ  لد  نوخ  زا  منک  ایرد 

؟ ار مردام  رخآ  دیتشک  ارچ  مسرپ 

دیتسب تسد  ار  نینمؤملاریما  مریگ 

؟ دیتسکش رخآ  ارچ  ار  ارهز  يوزاب 

؟ دوب کتک  ربمغیپ  يابرقلا  يوذ  رجا 

؟ دوب كدف  بصغ  کمن  قح  خساپ  ای 

مناتسود ياه  مشچ  کشا  هب  ردام 

مناتس یم  اهرگدادیب  نیز  وت  داد 

متسه وت  رادافو  رای  نیرتهب  نم 

متسه وت  رادازع  مه  مروهظ  زور 

نسحم نویدم  دوب  مزیرنوخ  ریشمش 

نسحم نوخ  ماقتنا  نآ  رب  تسا  شقن 

يدهم هاگترایز  تناهنپ  ربق  يا 

يدهم هام  نید ، رتخا  نآرق ، دیشروح 
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يداد روش  زوس و  کشا و  ار  یملاع  وت 

يداد رون  دوخ  ةدروخ  یلیس  يو  اب 

تماما زاغآ 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

( تماما زاغآ  ) نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

مایپ نیا  دهد  هرماس  میسن 

مایق گرزب  دیع  هدمآ  هک 

مالس دمحا  لآ  هب  وگب  زیخ و 

ناوخب يداش  حتف و  بان  دورس 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

مایپ نیا  دهد  هرماس  میسن 

مایق گرزب  دیع  هدمآ  هک 

مالس دمحا  لآ  هب  وگب  زیخ و 

ناوخب يداش  حتف و  بان  دورس 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

نیا تساهاط  لآ  گرزب  نشج 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5889 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا تسارهز  دیع  رورس و  زور 

نیا تسام  مّود  ریدغ  زور 

ناهج تیالو  رون  زا  هدش  رپ 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

تسخن عیبر  هام  مهن  رد 

تسج شیوخ  هدشمگ ي  لگ  هعیش 

تسرد تقیقح  ّقح و  هر  تفای 

نایع تیالو  رون  وا  رب  تشگ 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

مینک تّدوم  نالعا  هک  زیخ 

مینک ّتبحم  رهم و  زا  رپ  هنیس 

مینک تعیب  همطاف  رسپ  اب 

ناج راثیا  یتسه و  همه ي  اب 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

نک شوگ  هدمآ  مّود  ریدغ 

نک شون  مکل  تلمکا  هداب ي 

نک شومارف  رای ، زج  هب  هچ  ره 
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ناتسلگ لد  ناهج  هدش  وا  زک 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

هدش تیالو  دیع  نارظتنم 

هدش تیاده  تسود  يوس  هب  لد 

هدش تیانع  رحب  ناهج  کلم 

نامسآ زا  دزو  تمحر  میسن 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

سب تسا و  ّقح  بناج  زا  تماما 

سکچیه هتفگ ي  سأر و  هب  تسین 

سخ راخ و  بختنم  دوبن  لگ 

نابغاب تموکح  دوب  هک  ات 

نامز ماما  تماما  دیع 

نایعیش همه  هب  كرابم  داب 

----------

بشما تسا  مرخ  هعیش ، لد  غاب  وچ  ناهج 

( تماما زاغآ  ) بشما تسا  مرخ  هعیش ، لد  غاب  وچ  ناهج 

بشما تسا  ملاع  کلم ، ادخ  رون  طیحم 

بشما تسا  مّرکم  ِلوسر  لآ  رورس 
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بشما تسا  مظعا  هللا  یلو  تماما 
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داب كرابم  ناتدیع  ادخ ! ناربمیپ 

داب كرابم  ناتدیع  ادهش ! یمامت 

****

دینک مایق  اج  ز  تیالو ، نایلاوم 

دینک مارتحا  تسا ، هعیش  مود  ریدغ 

دینک ماما  هدزای  رمث  رب  هراظن 

؛ دینک مالس  همه  يدهم  ترضح  روضح 

هدیشوپ رون ، دش ز  ادخ  کلم  مامت 

هدیشوپ روهظ  سابل  رصع ، ماما 

رارکت هدش  ناهج  رد  ون  تثعب  هرابود 

رارکت هدش  نادواج  دبا ، هب  ات  راهب 

رارکت هدش  نامز  نیمز و  هب  نید  لامک 

رارکت هدش  ناربمغیپ  همه  ِتدالو 

نامز ِمامت  هدش  تیالو  غورف  زا  رپ 

نامز ِماما  ادخ ، رما  هب  هتشگ  ماما 

****

بشما ادخ ، امس ، ضرا و  هب  دیع  هتفرگ 

بشما ادج ، ادج  يدیع  دهد  یم  قلخ  هب 

- بشما ایبنا ، ناماما و  مامت  الا 

؛ بشما ارماس  بادرس  هب  دینک  رظن 
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دیرگن ادخ  تیآ  مقتنم  يور  هب 

دیرگن ادخ  تیار  وا  ۀناش  زارف 

****

؟ تساربک ِتمایق  ای  دَوب ، روهظ  ِبش 

تسادهشلادیس نوخ  مقتنم  دیع  هک 

تسادخ يایلوا  دیع  ادخ ، يایلوا  هب 

تسارهز دَوب ، رتدونشوخ  همه  زا  هک  یسک 

شرفظ ِتیار  زاب ، ادخ  ریش  هدوشگ 

شرسپ هدزای  ارهز و  هب  تسا  كرابم 

****

! نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  الا 

نارظتنم ماما  ملاع ، حلصم  هناگی 

نارظتنم ِماما  تروهظ ، ياه  هظحل  هب 

نارظتنم مایق  اپ ، رب  وت  يور  شیپ  هب 

دنَاوت راظتنا  رد  نآرق  ترتع و  هک  ایب 

دنَاوت راظتنا  رد  نادیهش  هک  نک  باتش 

****

تمَدق ام  مشچ  يور  دَوب  هک  نامز  نآ  شوخ 
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تمد ضیف  قوش  هب  دیآ  کلف  زا  حیسم 

تمَلع البرک ، رادملع  شود  هب  دوب 

تمَرح دوش  ادخ  کلم  تعسو  مامت 

ار همه  ِتجاح  وت  يرآ  رب  هک  ایب  ایب 

ار همطاف  ِماقتنا  ریگب  تسد و  رآ  رب 

****

يرشب یجنم  دنوادخ  لوسر  نوچ  وت 

يربمایپ ۀیرذ  ِرخآ  ریت  وت 

يرگداد راگدنوادخ  لدع  تسد  وت 

يرظتنم ماما  ار  نارظتنم  هک  ییوت 

تیالاعت قح  دنوادخ  تاذ  هب  مسق 

تیالاب دق و  هب  هدوشگ  مشچ  نیسح ،

****

تسوت ِتماعز  رد  راصعا  يرصع و  ماما 

تسوت ِتماما  طقف  تماما  هک  قح  ِّقح  هب 

تسوت تمارک  ةرفس  ِرس  يادگ  مرک ،

« تسوت تمالس  رد  قافآ  همه  تمالس  »

دراذگب هدجس  هب  رس  رشب  هک  وت  هرامه 

دراد هگن  الب  زا  ار  وت  دوجو  ادخ 

****
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تسا کیدزن  رای ، لصو  دهد  دیون  نامز 

تسا کیدزن  راظتنا ، بش  ندش ز  اهر 

تسا کیدزن  راهب ، ناتسمز ، لصف  هتشذگ 

تسا کیدزن  راچ  تشه و  ِجَرف  ۀعیلط 

مسق رصع ، ماما  ِروهظ  ِزور  ِحبص  هب 

« مثیم  » ناوخب جرف  ياعد  تسد و  رآرب 

----------

بشما تسا  مرخ  هعیش ، لد  غاب  وچ  ناهج 

( تماما زاغآ  ) بشما تسا  مرخ  هعیش ، لد  غاب  وچ  ناهج 

بشما تسا  ملاع  کلم ، ادخ  رون  طیحم 

بشما تسا  مّرکم  ِلوسر  لآ  رورس 

بشما تسا  مظعا  هللا  یلو  تماما 

داب كرابم  ناتدیع  ادخ ! ناربمیپ 

داب كرابم  ناتدیع  ادهش ! یمامت 

****

دینک مایق  اج  ز  تیالو ، نایلاوم 

دینک مارتحا  تسا ، هعیش  مود  ریدغ 

دینک ماما  هدزای  رمث  رب  هراظن 

ترضح روضح 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5896 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دینک مالس  همه  يدهم 

هدیشوپ رون ، دش ز  ادخ  کلم  مامت 

هدیشوپ روهظ  سابل  رصع ، ماما 

رارکت هدش  ناهج  رد  ون  تثعب  هرابود 

رارکت هدش  نادواج  دبا ، هب  ات  راهب 

رارکت هدش  نامز  نیمز و  هب  نید  لامک 

رارکت هدش  ناربمغیپ  همه  ِتدالو 

نامز ِمامت  هدش  تیالو  غورف  زا  رپ 

نامز ِماما  ادخ ، رما  هب  هتشگ  ماما 

****

بشما ادخ ، امس ، ضرا و  هب  دیع  هتفرگ 

بشما ادج ، ادج  يدیع  دهد  یم  قلخ  هب 

- بشما ایبنا ، ناماما و  مامت  الا 

؛ بشما ارماس  بادرس  هب  دینک  رظن 

دیرگن ادخ  تیآ  مقتنم  يور  هب 

دیرگن ادخ  تیار  وا  ۀناش  زارف 

****

؟ تساربک ِتمایق  ای  دَوب ، روهظ  ِبش 

تسادهشلادیس نوخ  مقتنم  دیع  هک 

تسادخ يایلوا  دیع  ادخ ، يایلوا  هب 
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تسارهز دَوب ، رتدونشوخ  همه  زا  هک  یسک 

شرفظ ِتیار  زاب ، ادخ  ریش  هدوشگ 

شرسپ هدزای  ارهز و  هب  تسا  كرابم 

****

! نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  الا 

نارظتنم ماما  ملاع ، حلصم  هناگی 

نارظتنم ِماما  تروهظ ، ياه  هظحل  هب 

نارظتنم مایق  اپ ، رب  وت  يور  شیپ  هب 

دنَاوت راظتنا  رد  نآرق  ترتع و  هک  ایب 

دنَاوت راظتنا  رد  نادیهش  هک  نک  باتش 

****

تمَدق ام  مشچ  يور  دَوب  هک  نامز  نآ  شوخ 

تمد ضیف  قوش  هب  دیآ  کلف  زا  حیسم 

تمَلع البرک ، رادملع  شود  هب  دوب 

تمَرح دوش  ادخ  کلم  تعسو  مامت 

ار همه  ِتجاح  وت  يرآ  رب  هک  ایب  ایب 

ریگب تسد و  رآ  رب 
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ار همطاف  ِماقتنا 

****

يرشب یجنم  دنوادخ  لوسر  نوچ  وت 

يربمایپ ۀیرذ  ِرخآ  ریت  وت 

يرگداد راگدنوادخ  لدع  تسد  وت 

يرظتنم ماما  ار  نارظتنم  هک  ییوت 

تیالاعت قح  دنوادخ  تاذ  هب  مسق 

تیالاب دق و  هب  هدوشگ  مشچ  نیسح ،

****

تسوت ِتماعز  رد  راصعا  يرصع و  ماما 

تسوت ِتماما  طقف  تماما  هک  قح  ِّقح  هب 

تسوت تمارک  ةرفس  ِرس  يادگ  مرک ،

« تسوت تمالس  رد  قافآ  همه  تمالس  »

دراذگب هدجس  هب  رس  رشب  هک  وت  هرامه 

دراد هگن  الب  زا  ار  وت  دوجو  ادخ 

****

تسا کیدزن  رای ، لصو  دهد  دیون  نامز 

تسا کیدزن  راظتنا ، بش  ندش ز  اهر 

تسا کیدزن  راهب ، ناتسمز ، لصف  هتشذگ 

تسا کیدزن  راچ  تشه و  ِجَرف  ۀعیلط 
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مسق رصع ، ماما  ِروهظ  ِزور  ِحبص  هب 

« مثیم  » ناوخب جرف  ياعد  تسد و  رآرب 

----------

زورما تسا  تیانع  عیسو  طیحم  ناهج 

( تماما زاغآ   ) زورما تسا  تیانع  عیسو  طیحم  ناهج 

زورما تسا  تیاده  رون  زکرم  دوجو ،

زورما تسا  تیاهن  یب  مرک  دوج و  اطع و 

زورما تسا  تیالو  دیع  هک  هدژم  دیهد 

ناش تماعز  نیفعضتسم  هب  داب  هتسجخ 

ناش تماما  ادخ  باتک  هب  دش  تبث  هک 

يدهم دش  مایق  رما  مئاق  هک  الا 

يدهم دش  ماظن  لک  هب  رادمامز 

يدهم دش  ماقم  الاو  ربهر  قلخ  هب 

يدهم دش  ماما  هرابود  دوب و  ماما 

داب كرابم  ام  رصن  فرش و  تمارک و 

داب كرابم  ام  رصع  یلو  تماما 
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تسوا تمارک  هدرتسگ ي  هرفس ي  طیحم 

تسوا تماق  لظ  هب  یتسه  ملاع  هانپ 

تسوا تماما  نیفعضتسم  همه  تماما 

« تسوا تمالس  رد  قافآ  همه  تمالس  »

درآ زاب  زاب  هتفر  فک  هک ز  یتمارک 

درآ زازتحا  هب  ار  یلع  دمح  ياول 

شا نت  ناج و  هب  ایلوا  همه  مرگ  مالس 

شا نمجنا  تسایبنا  لد  عمش و  تسوا  هک 

شا نخس  رد  حیسم  نارازه  حور  يافش 

شا نسحلاوب  راقفلاوذ  يدمحا و  هوکش 

تسوا هنایزات ي  هب  یهلا  لدع  يالص 

تسوا هناش ي  هب  نیفعضتسم  تلود  ياول 

تسا دیع  نیرتوکن  نیتسخن ، عیبر  هن 

تسا دیحوت  ناگدنیوپ  مود  ریدغ 

تسا دیدرت  نودب  تماما  دیع  گرزب 

تسا دییات  رهم  هللا  نم  رصن  يادن 

دیآ رون  ناوراک  زا  سرج  هنارت ي 

دیآ روهظ  هدژم ي  نیما  لیئربج  ز 

يدهم تتماق  هب  تمایق  مایق  الا 

يدهم تتماعز  طیحم  لدع  تایح 
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يدهم تتمارک  ار  ناهج  کلم  هتفرگ 

يدهم تتماما  ماقم  داب  هتسجخ 

ترادید وحم  هدید  لد و  هدیدن ، الا 

ترازاب ریسا  يرصم  فسوی  رازه 

تسا نآرق  تسخن  دیون  وت  تماما 

تسا ناسنا  تاجن  دیلک  وت  تماما 

تسا ناماما  همه  دیما  وت  تماما 

تسا نامیا  لامک  لامک  وت  تماما 

تسادخ نایلاوم  دیما  وت  تماما 

تسادهشلادیس بلق  يوزرآ  هرامه 

میقم نارمع  یسوم  رازه 
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دنا وت  روط 

دنا وت  رون  ياه  هناورپ  وت  روط  میقم 

دنا وت  روضح  رد  دنوادخ  قلخ  مامت 

دنا وت  روهظ  هظحل ي  رظتنم  هرامه 

نک تماما  یلع  نوچ  نارظتنم  عمج  هب 

نک تمایق  ایب  تمایق  تسا  وت  مایق 

ترادهگن ادخ  ییادخ  باتفآ  وت 

ترادهگن ادخ  ییام  لد  رد  هشیمه 

ترادهگن ادخ  ییالب ؟ برک و  هنیدم 

ترادهگنادخ ییاضر ؟ ربق  رانک 

« دابم دنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت  »

« دابم دنزگ  زا  هدرزآ  تکزان  دوجو  »

دوش بارخ  متس  خاک  وت  لدع  غیت  هب 

دوش بالقنا  هراب  کی  ملاع ، مامت 

دوش بآ  شیوخ  دادیب  شتآ  رد  ودع 

دوش باجتسم  زور  کی  همطاف  ياعد 

وت ردام  ياعد  زا  دوش  هک  دوش  یم  هچ 

وت رگشل  ياپ  ياج  وت  مثیم  مشچ  ود 

----------

زورما تسا  تیانع  عیسو  طیحم  ناهج 
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( تماما زاغآ  ) زورما تسا  تیانع  عیسو  طیحم  ناهج 

زورما تسا  تیاده  رون  زکرم  دوجو ،

زورما تسا  تیاهن  ¬ یب مرک  دوج و  اطع و 

زورما تسا  تیالو  دیع  هک  هدژم  دیهد 

ناشتماعز نیفعضتسم  هب  داب  هتسجخ 

ناشتماما ادخ  باتک  هب  دش  تبث  هک 

يدهم دش  مایق  رما  مئاق  هک  الا 

يدهم دش  ماظن  لک  هب  رادمامز 

يدهم دش  ماقم  الاو  ربهر  قلخ ، هب 

يدهم دش  ماما  هرابود  دوب و  ماما 

داب كرابم  ام  رصن  فرش و  تمارک و 

داب كرابم  ام  رصع  ¬ یلو تماما 

تسوا تمارک  هدرتسگ  هرفس  طیحم 

یتسه ملاع  هانپ 
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تسوا تماق  ّلظ  هب 

تسوا تماما  نیفعضتسم  همه  تماما 

« تسوا تمالس  رد  قافآ  همه  تمالس  »

درآ زاب  زاب ، هتفر  فک  هک ز  یتمارک 

درآ زازتها  هب  ار  یلع  دمح  ياول 

¬شا نت ناج و  هب  ایلوا  همه  مرگ  مالس 

¬شا نمجنا تسایبنا  لد  عمش و  تسوا  هک 

¬شا نخس رد  حیسم  نارازه  حور  يافش 

¬شا نسحلاوب راقفلاوذ  يدمحا و  هوکش 

تسوا هنایزات  هب  یهلا  لدع  يالص 

تسوا هناش  هب  نیفعضتسم  تلود  ياول 

تسا دیع  نیرتوکن  نیتسخن ، عیبر  ُهن 

تسا دیحوت  ناگدنیوپ  مود  ریدغ 

تسا دیدرت  نودب  تماما  دیع  گرزب 

تسا دییات  رهم  هللا  نم  رصن  يادن 

دیآ رون  ناوراک  زا  سرج  هنارت 

دیآ روهظ  هدژم  نیما  لیئربج  ز 

يدهم تتماق  هب  تمایق  مایق  الا 

يدهم تتماعز  طیحم  لدع ، ِتایح 

يدهم تتمارک  ار  ناهج  کلم  هتفرگ 
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يدهم تتماما  ماقم  داب  هتسجخ 

ترادید وحم  هدید  لد و  هدیدن ، الا 

ترازاب ریسا  يرصم  فسوی  رازه 

تسا نآرق  تسخن  دیون  وت  تماما 

تسا ناسنا  تاجن  دیلک  وت  تماما 

تسا ناماما  همه  دیما  وت  تماما 

تسا نامیا  لامک  لامک  وت  تماما 

تسادخ نایلاوم  دیما  وت  تماما 

تسادهشلادیس بلق  يوزرآ  هرامه 

دنا وت  روط  میقم  نارمع  یسوم  رازه 

دنا وت  رون  ياه  ¬ هناورپ وت  روط  میقم 

دنا وت  روضح  رد  دنوادخ  قلخ  مامت 

دنا وت  روهظ  هظحل  رظتنم  هرامه 

نک تماما  یلع  نوچ  نارظتنم  عمج  هب 

نک تمایق  ایب  تمایق ، تسوت  مایق 

ترادهگن ادخ  ییادخ  باتفآ  وت 

لد رد  هشیمه 
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ترادهگن ادخ  ییام 

ترادهگن ادخ  ییالب ؟ برک و  هنیدم ؟

ترادهگنادخ ییاضر ؟ ربق  رانک 

« دابم دنمزاین  نابیبط  زان  هب  تنت  »

« دابم دنزگ  هدرزآ  تکزان  دوجو  »

دوش بارخ  متس  خاک  وت  لدع  غیت  هب 

دوش بالقنا  هراب  ¬ کی ملاع ، مامت 

دوش بآ  شیوخ  دادیب  شتآ  رد  ودع 

دوش باجتسم  زور  کی  اهیلع  ¬ ¬هللا مالس همطاف  ياعد 

وت ردام  ياعد  زا  دوش  هک  دوش  ¬ یم هچ 

وت رگشل  ياپ  ياج  وت  مثیم "  " مشچ ود 

----------

هدش ییاشامت  بشما  هرماس 

( تماما زاغآ  ) هدش ییاشامت  بشما  هرماس 

هدش ییارهز  ياه  لگ  تنج 

کلف زا  هتسد  هتسد  هظحل ، هظحل 

کلم دراب  امس  زا  ناراب  وچمه 

رپ لاب و  مئاد  قوش  زا  دننز  یم 

رشع یناث  تجح  روضح  رد 

تسا مگ  يداش  می  رد  یتسه  کلم 
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تسا مود  ریدغ  ای  نیا ، تسا  تثعب 

شرواد تسد  هب  ارهز  فسوی 

شرس رب  تماما  جات  دهن  یم 

همه رب  كرابم  قحلا » ءاج   » دیع

همطاف لآ  تاداس  رب  هصاخ 

هدمآ متاخ  دیع  مدآ  دیع 

هدمآ ملاع  نامولظم  دیع 

تساهداد لدع و  دیع  طسق و  دیع 

تساهداب كرابم  ار  شیاه  هظحل 

نید دیع  ترتع ، دیع  نآرق ، دیع 

نینمؤملاریما ارهز و  دیع 

تسا یلع  راکادف  نارای  دیع 

تسا یلع  رای  نیلوا  نسحم ، دیع 

تساه « رامت مثیم   » ِحتف دیع 

تساهرامع کلام و  ورمع  دیع 

نیسح تسمرس  ناقاتشم  دیع 

نیسح تسد  کچوک  حبذ  دیع 

دوبک ياه  نمسای  غاب  دیع 

دوبک ياه  ندب  ِيداش  دیع 

همقلع دیشر  رادرس  دیع 
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ياقس دیع 
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همقلع دیهش 

نت ود  داتفه و  هللاراث و  دیع 

نفک لسغ و  یب  نازابرس  دیع 

ین كون  باتفآ  هدجه  دیع 

یط جارعم  لهچ  ین  كون  هدرک 

رون دیع  ناقرف  دیع  اهاط  دیع 

رونت كاخ  رد  هام  صرق  دیع 

راختفا دجم و  دیع  تزع  دیع 

راظتنا گرزب  نادرم  دیع 

تسامش دیع  ناتسود ! يدهم  يآ 

تسامش دیشروخ  نسح  عاعش  نیا 

شردیح داد  لدع و  دشاب  هکنآ 

شرس رب  تماما  جات  دهن  قح 

شوگ هب  دیآ  روضح  ضیف  هدعو 

شوگ هب  دیآ  روهظ  زور  هدژم 

ار هبعک  ساسا  مکحم  دنک  ات 

ار هبعک  سابل  هدیشوپ  هبعک 

شورخ لد  زا  قح  ریش  نوچ  دشک  یم 

شوگ هب  شیاوآ  هبعک  زا  دسر  یم 

ار هبعک  بیکش  لد  زا  درب  یم 
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ار هبعک  بیطخ  لوا  دشک  یم 

تسادخ يور  هنییآ  وا  يور 

تسادخ يورین  هب  مکحم  وا  تشپ 

شرکشل ملاع ، نابوخ  ور  شیپ 

شردام ياعد  تسد  رس  تشپ 

تسا ربمغیپ  همامع  شرس  رب 

تسا ردیح  راقفلاوذ  شراقفلاوذ 

تسادخ نوخ  نهاریپ  شمچرپ 

تسادخ نوگلگ  راسخر  نآ  شقن 

رت كاپ  لد  گر  زا  شیاه  هتشر 

رت كاچدص  هدش  رپرپ  لگ  زا 

نیبنیز ياونین  وا  رجنح 

« نیسحلا تاراثل  ای   » وا ةرعن 

نت ود  داتفه و  نوخ  شمشچ  کشا 

نسح تسا و  نیسح  ریوصت  هرهچ :

رگداد یح  شوغآ  شا  همیخ 

ردق شود  اضق ، ِمشچ  شمدقم 

یلجنم شلامج  رون  زا  لدع 

یلع دننام  هفوک  شتختیاپ 

هناورپ نامسآ 
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شرس رود  يا 

شرب رد  ار  دوخ  دنرادنپ  قلخ 

وا تشگنا  رد  هقلح  نوچ  نامسآ 

وا تشم  رد  يا  هضبق  ناکما  کلم 

کلم لاب  شرکشل  هار  شرف 

کلف شود  شبکرم  مس  ياج 

اه لها  ان  زا  دناتسب  ار  هکم 

اه لهجوب  زا  یناشیپ  دنکشب 

لگ بآ و  رد  نارمکح  ددرگ  هعیش 

لد روک  ياهزاب  نیا  يروک 

تساهدژا اصع و  اسوم و  دیع 

تساهب باب و  ۀقرف  گرم  دیع 

نایئاروشاع رصع  ماما  يا 

نایئارهز رخآ  دیما  يا 

ام دهم  تیودهم  دهع  هب  يا 

ام دهع  ياعد  تیاه  سفن  يا 

یسب دمآ  رس  هب  وت  یب  ام  رمع 

یسکیب یک  ات  هعیش  هانپ  يا 

روک وت  زا  ام  ییانیب و  ام  هب  وت 

رود وت  زا  ام  یکیدزن و  ام  هب  وت 
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رت کیدزن  ام  هب  ام  مشچ  يا ز 

رت کیرات  دوش  نمشد  لد  ات 

؟ رود وت  زا  کیدزن  وت  اب  مثیم  دنچ 

! روهظل لجع  ییالوم  يدیس 

----------

تسا يدهم  تمایق  منامگ  تسا  یتمایق 

( تماما زاغآ  ) تسا يدهم  تمایق  منامگ  تسا  یتمایق 

تسا يدهم  تمارک  عیسو  طیحم  ناهج 

تسا يدهم  تماعز  عورش  نامز  نامز 

تسا يدهم  تماما  هعیش ، مود  ریدغ 

مالس دیهد  همه  مایق و  دینک  همه 

ماما تشگ  هرابود  اه  نامز  لک  ماما 

****

داب كرابم  رشب  رهب  هدمآ  تراشب 

داب كرابم  رحس  دش ، رحس  قارف  بش 

داب كرابم  رمث  ار  ادخ  لصو  تشهب 

داب كرابم  ربخ  نیا  نارظتنم  يارب 

هدش رصن  ياه  هیآ  همه  رون  باطخ 
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هدش رصع  ِّیلو  هرابود  رصع ، ِّیلو 

نم اب  ناوخب  ار  دوبعم  ترضح  باطخ 

نم اب  ناوخب  ار  دوصقم  دصاق و  مایپ 

نم ات  ناوخب  ار  دوواد  ۀنارت  ایب 

نم اب  ناوخب  ار  دوعوم  يدهم  دورس 

هدش راکشآ  قحلا  ءاج  هیآ  هرابود 

هدش راهب  اه  لصف  همه  لصو ، نمی  هب 

****

تسا کیدزن  رون  هوک  نایز  هچ  یگریت  ز 

تسا کیدزن  رود ، وت  مشچ  هب  دوب  هک  یهر 

تسا کیدزن  روضح  ضیف  هتفر و  قارف 

تسا کیدزن  روهظ  نارای ! یمامت  الا 

دیرگن ار  باتفآ  خر  ربا و  رارف 

دیرگن ار  بآ  دنتفر ، همه  اه  بارس 

****

دیآ یم  رای  هک  نارای  همه  يا  تراشب 

دیآ یم  راگدرورپ  تمحر  دیون 

دیآ یم  راسهوک  فرط  زا  دمحم 

دیآ یم  راقفلاوذ  فک  هب  هتفرگ  یلع 

دینک رورم  همه  ار  جرف  دهع و  ياعد 
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دیآ یم  رون  راوس  کت  نآ  رب  هزات  مالس 

****

میهاربا مایق  حبص  هدز  رس  هکم  ز 

میهاربا مایپ  یتسه  ملاع  هب  دسر 

میهاربا مالس  وا  رب  هک  رصع  ماما 

میهاربا ماقم  رانک  هدرک ، مایق 

تسا يدهملا » انا   » هزاوآ هناسر  مرح 

تسا يدهملا » انا   » هزات ِنخس  زا  رپ  ناهچ 

دینک رای  رانک  رد  اج  همه  نایناهج !

دینک راهب  ار  شیوخ  هدز  نازخ  لد 

دینک ران  ِرارش  رد  اج  همه  نایدوهی 

دینک رارف  نایباهو  یمامت  الا 

تسا یلع  راید  مرح ، ار ، مرح  دینک  اهر 

تسا یلع  راقفلاوذ  دوعوم ، يدهم  تسد  هب 

شتمارک نیهر  دنملاع  هک  يدهم 

( تماما زاغآ   ) شتمارک نیهر  دنملاع  هک  يدهم 
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شتماما تسخن  حبص  عولط  دز  رس 

تسا تنیز  هبعک  رب  هک  هبعک  سابل  نوچمه 

شتماق هب  تماما  سابل  دوب  ابیز 

تسه تسا و  هدوب  یلو  ماما  دش  زورما 

شتماع ملاع ز  هب  رشح  زور  حبص  ات 

نزب مه  هب  ار  ناهج  رورس ، زا  زیخرب 

نزب مد  هللا  مکّیلو  اّمنا  زا 

دش مالس  ًادرب  همه  لد  غاب  هب  شتآ 

دش ماش  سأی  زا  همه  نارگمتس  حبص 

لالح یشوخ  شیع و  يداش و  رورس و  دجو و 

دش مارح  تبیصم  جنر و  درد و  هودنا و 

دیرب ناگدیدمتس  مامت  رب  ماغیپ 

دش ماما  هرابود  دوب و  ماما  يدهم 

هدمآ رتسگ  ناهج  داد  لدع و  دیشروخ 

هدمآ ربمغیپ  تثعب  هرابود  ییوگ 

تسا كرابم  تیاده  رون  قلخ  مشچ  رد 

تسا كرابم  تیانع  رحب  کشخ  كاخ  رب 

نیبب اه  هلال  قرو  رب  رصن  تایآ 

تسا كرابم  تیآ  همهنیا  رصع  غاب  رد 

دوجو ملاع  رب  هرماس  ادن ز  دیآ 
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تسا كرابم  تیالو  دیع  هک  نایب  نیا  اب 

همطاف لآ  جرف  رد  دینک  تّمه 

همه يرکسع  رسپ  اب  دینک  تعیب 

مینک يربهر  ناگ  هدشمگ  هب  ات  دیزیخ 

مینک يرورس  نیمز  نامسآ و  قلخ  رب 

هدز ناگ  هدیدمتس  لیخ  هب  الص  لّوا 

مینک يروآ  مایپ  تیبلها  هگنآ ز 

لد ناج و  هگنآ ز  هرماس  هب  ور  میرآ 

مینک يرکسع  رسپ  اب  دهع  دیدجت 

میهد ناهج  قلخ  هب  داد  لدع و  نامرف 

میهد نامز  ماما  تسد  هب  دوخ  تسد  ات 

مایق ات  هدنیاپ 
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ام مایق  تمایق 

ام مان  هب  تّزع  ۀکس  تسا  هدز  نودرگ 

تسه هچنآ  رب  دبات  هک  باتفآ  رون  نوچ 

ام مارتحا  يرورس و  دجم و  تسادیپ 

داد رارق  یتیگ  هّمئا ي  ادخ  ار  ام 

ام ماما  ارهز  فسوی  هک  ات  دیدرگ 

تسوا رون  يایرد  هب  قرغ  دوجو ، مثیم » »

تسوا روضح  رد  ناهج  تسا  بیاغ  دنچ  ره 

----------

تسادن هتسجخ  نیا  زا  رپ  اج  همه 

( تماما زاغآ   ) تسادن هتسجخ  نیا  زا  رپ  اج  همه 

تسادخ دیع  عیبر  هام  هن 

ارهز يرارز  لک  دیع 

تسادهشلادیس دنخبل  دیع 

تسا يدهم  تمارک  فطل و  دیع 

تسا يدهم  تماما  عولط  هک 

تسام مسبت  قح  يور  رب  دیع 

تسام ملکت  نسحلا  نب  ای  رکذ 

رارکت هدش  نید  لامکا  دیع 

تسام مود  ریدغ  دیع  هکلب 
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داب كرابم  نید  نآرق و  حتف 

داب كرابم  نیفعضتسم  دیع 

يدهم ای  ماظن  تتسد  هب  يا 

يدهم ای  مادتسم  تتلود 

کیربت ءایبنا  هب  همئا  هب 

يدهم ای  ماما  یتشگ  وت  هک 

تسا هدنیاپ  لدع  نوناق  وت  زا 

تسا هدنزارب  تبهوم  نیا  وت  هب 

وت تمارک  می  ملاع  ود  زا 

وت تماما  ناربمغیپ  حتف 

ار تماما  تعلخ  قح  تسد 

وت تماق  هب  لزا  زا  هتخود 

نک تمایق  مسق  تمایق  هب 

نک تماما  همطاف  رسپ 

تیالجت زا  نشور  اه  هدید 

تیالوت تنج  اه  هنیس 

بل
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تیوگاعد لسر  متخ 

تیالاب دق و  هب  ارهز  مشچ 

ینک رون  طیحم  ار  ناهج  هک 

ینک روهظ  زا  نشور  ار  هبعک 

تسادیپ تتماعز  یبیاغ و 

تسادیپ تتمارک  يربا  تشپ 

یمالسا ماجسنا  ینعم 

تسادیپ تتماما  عولط  رد 

ترظتنم حیسم  مشچ  هدنام 

ترس تشپ  زامن  دناوخب  ات 

تسا وت  هناخ ي  هدید  هک  مدقمریخ 

تسا وت  هنایشآ ي  تسه  لد  هچ  ره 

تشم هضبق ي  هب  یلع  راقفلاوذ 

تسا وت  هناش ي  هب  البرک  مچرپ 

تسادخ لوسر  هماج ي  تنت  رب 

تسادهشلادیس نوخ  تگر  رد 

ییوت تایراز  نیسای و  بلق 

ییوت تامکحم  اهاط و  حور 

مدآ ینب  مدآ و  ردپ 

ییوت تایداع  روط و  رسپ 
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وت ییادهلا  هیار  رشان 

وت يادخ  تجح  ادخ  هب 

ییوت تسیک  ماظن  ملاع  ود  هب 

ییوت تسیک  ماوق  تلادع  هب 

رما مئاق  یلو  اه  ناهج  هب 

ییوت تسیک  ماما  اه  نامز  هب 

یهللا هجح  وت  انامه ، وت ،

یهللا هیقب  تمایق  ات 

تسا وت  مد  اه  حیسم  شخب  حور 

تسا وت  ملاع  تسا  یملاع  اجک  ره 

بوقعی هدید ي  وچمه  افسوی 

تسا وت  مدقم  راظتنا  مشچ  هبعک 

دناشفا رد  تمثیم  دوش  هچ 

دناوخ يا  هدیصق  تروضح  رد 

----------

تسادن هتسجخ  نیا  زا  رپ  اج  همه 

هتسجخ نیا  زا  رپ  اج  همه 
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( تماما زاغآ  ) تسادن

تسادخ دیع  عیبر  هام  ُهن 

اهیلع ¬ ¬هللا مالس ارهز  يرارذ  لک  دیع 

تسادهشلادیس دنخبل  دیع 

تسا يدهم  تمارک  فطل و  دیع 

تسا يدهم  تماما  عولط  هک 

تسام مسبت  قح  يور  رب  دیع 

تسام ملکت  نسحلا  نب  ای  رکذ 

رارکت هدش  نید  لامکا  دیع 

تسام مود  ریدغ  دیع  هکلب 

داب كرابم  نید  نآرق و  حتف 

داب كرابم  نیفعضتسم  دیع 

يدهم ای  ماظن  تتسد  هب  يا 

يدهم ای  مادتسم  تتلود 

کیربت ءایبنا  هب  همئا  هب 

يدهم ای  ماما  یتشگ  وت  هک 

تسا هدنیاپ  لدع  نوناق  وت  زا 

تسا هدنزارب  تبهوم  نیا  وت  هب 

وت تمارک  می  ملاع  ود  يا 

وت تماما  ناربمغیپ  حتف 
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ار تماما  تعلخ  قح  تسد 

وت تماق  هب  لزا  زا  هتخود 

نک تمایق  مسق  تمایق  هب 

نک تماما  اهیلع  ¬ ¬هللا مالس همطاف  رسپ 

تیاّلجت زا  نشور  اه  ¬ هدید

تیالوت تنج  اه  ¬ هنیس

تیوگاعد لسر  متخ  بل 

تیالاب دق و  هب  اهیلع  ¬ ¬هللا مالس ارهز  مشچ 

ینک رون  طیحم  ار  ناهج  هک 

ینک روهظ  زا  نشور  ار  هبعک 

تسادیپ تتماعز  یبیاغ و 

تسادیپ تتمارک  يربا  تشپ 

، یمالسا ماجسنا  ینعم 

تسادیپ تتماما  عولط  رد 

ترظتنم حیسم  مشچ  هدنام 

ترس تشپ  زامن  دناوخب  ات 

تسوت هناخ  هدید  هک  مدقمریخ 

تسوت هنایشآ  تسه  لد  هچ  ره 

تشم هضبق  هب  یلع  راقفلاوذ 

تسوت هناش  هب  البرک  مچرپ 
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تسادخ لوسر  هماج  تنت  رب 

تسادهشلادیس نوخ  تگر  رد 

ییوت تایراز  نیسای و  بلق 

حور
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ییوت تامکحم  اهاط و 

مدآ ینب  مدآ و  ردپ 

ییوت تایداع  روط و  رسپ 

وت ییادهلاهیاررشان 

وت ییادخ  تجح  ادخ  هب 

ییوت تسیک  ماظن  ملاع  ود  هب 

ییوت تسیک  ماوق  تلادع  هب 

رما مئاق  یلو  اه  ¬ ناهج هب 

ییوت تسیک  ماما  اه  ¬ نامز هب 

یهللا هجح ¬ وت  رصع ، ره  هب  وت ،

یهللا هیقب  تمایق  ات 

تسوت مد  اه  ¬ حیسم شخب  حور 

تسوت ملاع  تسا  یملاع  اجک  ره 

بوقعی هدید  وچمه  افسوی 

تسوت مدقم  راظتنا  مشچ  هبعک 

دناشفا رُد  تمثیم  دوش  هچ 

دناوخ ¬يا  هدیصق تروضح  رد 

نامسآ نارازگزامن  هلبق  يا 

نامهیم هرفس  رس  هب  تملاع  قلخ  يا 

نامک ار  مالسا  تماق  هدرک  وت  رجه 
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نامالا ثوغلا ، اهیلع ، ¬ ¬هللا مالس همطاف  نبای  ثوغلا 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

ایب ایب  نامیا ، تقیقح  نید ، حور  يا 

ایب ناهج  لک  حلصم  ناج و  ناج  يا 

ایب ایب  نآرق ، ترتع و  دیما  اهنت 

؟ ناهن اهربا  سپ  هب  یک  هب  ات  دیشروخ 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

همه لد  غارچ  هاگن و  زا  بئاغ  يا 

همه لد  ِغاد  هدش  وت  غارف  غاد 

همه لد  غاب  هب  هرارش  نیا  هدرک  لگ 

ناج هتفرگ  شتآ  هدمآ ، رب  رگج  زا  هآ 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

ایبایب ارحص ، وت  مشچ  ِکشا  رپ ز  يا 

ایب ایب  اهیلع  ¬ ¬هللا مالسارهز هلان  زوس  هنیس  يا 

ایب ایب  اهیلع  ¬ ¬هللا مالساربکبنیز يوزرآ  يا 

نامک  u یلع تخد  تماق  ورس  دنچ  ات 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

ادص هاچ  رانک  الوم 
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ار وت  دنز  ¬ یم

ار وت  دنز  ¬ یم ادص  هآ  زوس و  هب  اهیلع  ¬ ¬هللا مالسارهز

ار وت  دنز  ¬ یم ادص  هاگلتق  هب  اهیلع  ¬ ¬هللا مالسبنیز

نابزدص هب  دیوگ  اهیلع  ¬ ¬هللا مالس همطاف  زیزع  مخز 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

ایب دسر  ¬ یم ادن  هدیدغاد  بلق  زا 

ایب دسر  ¬ یم ادن  هدیشک  هلان  زا 

ایب دسر  ¬ یم ادن  هدیرب  رجنح  زا 

نارزیخ بوچ  بل و  لعل  رادغاد  يا 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

يدّیس میناشن  کشا  هدید  یک ز  ات 

يدّیس مینامب  راظتنا  رد  یک  ات 

يدّیس میناوخب  هبدن  ياعد  یک  ات 

نانس رب  وت  ّدج  هدیرب  رس  یک  ات 

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 

دسر ¬ یم رادلد  هک  دینک  اعد  نارای 

دسر ¬ یم رات  بش  نورد  زا  دیشروخ 

دسر ¬ یم رای  خر  لصو  روهظ و  حبص 

ناوخب جرف  ياعد  کشا و  زیرب  مثیم " "

نامّزلا ¬ َبحاص ای  َكروهظ  یلع  لّجع 
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----------

لزغ

یماش ره  یحبص و  ره  نز  مدوجو  هب  شتآ 

( لزغ  ) یماش ره  یحبص و  ره  نز  مدوجو  هب  شتآ 

یماخ دوش  هتخپ  ای  دزوس  ای  هک  هنوگنآ 

شناغارچ زور  ره  مدرک  رگج  نوخ  زا 

یماگ مرت  مشچ  رب  بش  کی  یهن  هک  دشاب 

یناج يربب  نم  زک  یتسا  نآ  زا  رترب  وت 

یمان مربب  وت  زک  متسا  نآ  زا  رتمک  نم 

راب دص  مدز  هظحل  ره  رای  رجه  مغ  زا  شود 

یماج رگج  نوخ  زا  ییوه  نورد  زوس  زا 

دیآ رس  هب  رجه  نیا  دیآ  رفس  مرای ز 

یماجنا يزاغآ و  تسار  مغ  ره  يداش و  ره 

ار ناج  مهد  داب  رب  درگ  نوچ  شهر  كاخ  رد 
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یماغیپ وت  يوک  زا  درآ  ابص  داب  رگ 

ارحص لد  زآ ز  زاب  ارهز  لد  مارآ 

یمارآ وت  يور  یب  لد  درادن  هک  آزاب 

مهام یبش  هک  دشاب  مهآ ، مدق  هب  ات  رس 

یماب زا  دنز  رس  ای  رد ، زا  دنک  هولج  ای 

مزور بش  وچ  تسا  وت  یب  مزورفا  لد  هام  يا 

یماش زا  ملدشوخ  هن  یحبص  زا  ممّرخ  هن 

میور نآ  هناوید ي  میوک  نیا  مثیم  نم 

یماک ملد  تسا  هدرب  وت  لایخ  بش ز  ره 

يرون وا  هدید ي  رد  يرود  رگا  مثیم »  » زا

یماک ملد  هتفرگب  وت  لایخ  بش ز  ره 

----------

یئاجک مناد  یمن  یئادیپ  هکسب  اباتفآ 

( لزغ  ) یئاجک مناد  یمن  یئادیپ  هکسب  اباتفآ 

یئاجک مناد  یمن  یئام  اب  یئام و  زا  رود 

منیب وت  يارآ  لد  يور  موروآ  ور  فرط  ره 

یئاجک مناد  یمن  یئاج  رهب  سب  زا  رگ  هولج 

وت وت و ، راسخر  عمش  درِگ  دنزوس  اه  عمج 

یئاجک مناد  یمن  یئاهنت  عمج  نایم  رد 

يرهپس رد  یسیع  وچ  هگ  يرحب  هب  سنوی  نوچ  هاگ 
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یئاجک مناد  یمن  یئانیس  هب  یسوم  نوچ  هاگ 

یناشک وس  ره  زا  شیوخ  يوکب  ار  اهلد  هاگ 

یئاجک مناد  یمن  یئاهلد  هب  ناهنپ  دوخ  هاگ 

تغارس مریگ  نانج  زا  ای  تخر  میوج  ناهج  رد 

یئاجک مناد  یمن  یئارآ  ملاع  ملاع  ود  رد 

مباوج دیآ  ناج  شوگ  رب  تمناوخ  یم  اجک  ره 

یئاجک مناد  یمن  یئاوآ  مه  نم  اب  نم  شیپ 

لزنم هب  لزنم  وک  هب  وک  تقوش  هب  مدرگ  ار  رهش 

هوک و تشد و  هب  ای 
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یئاجک مناد  یمن  ییارحص 

ینیمظاک ای  فجن  رد  ای  البرک  ای  يا  هبعک 

یئاجک مناد  یمن  یئارهز  ربق  رانک  ای 

دشاب رهز  زا  رت  خلت  الوم  نارجه  ار  دبع 

یئاجک مناد  یمن  یئالوم  وت  مدبع  ار  وت  نم 

تماقتنا غیت  هب  یشخبافش  ار  نآرق  مخز 

یئاجک مناد  یمن  یئاوادم  ار  ترتع  درد 

مسبت شقن  نانچمه  رغصا  ياه  بل  رب  هدنام 

یئاجک مناد  یمن  یئآ  ماقتنا  يارب  ات 

دیوش هدید  تدایب  مئاد  رگج  نوخ  زا  مثیم » »

یئاجک مناد  یمن  یئاشگب  هرهچ  مه  وا  رب  ات 

----------

وک هب  وک  منک  ریس  مدب  مد  مدیشک  هآ 

( لزغ  ) وک هب  وک  منک  ریس  مدب  مد  مدیشک  هآ 

ورب ور  موش  وت  اب  وت  يوک  رس  هب  ات 

راک هچ  مغ  اب  لگ و  اب  راهب  زا  مدش  هتشخ 

وزرآ غاب  هب  تسین  ماوت  يور  لُگ  زج 

تسادخ مان  هطقن ي  تبل  هایس  لاخ 

وضو یب  دنز  هسوب  نآ  رب  سک  رگا  ياو 

مرتسب زا  لگ  يوب  دمد  رشحم  فص  ات 
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وگتفگ منک  وت  اب  یبش  ایؤر  هب  هک  رگ 

ماوت لایخ  تسم  ماوت  لاح  هب  لاح 

وبس رب  مهدن  لد  ماج  هب  مراذگن  بل 

وکن ار  ام  وت  فصو  وه  ّرس  تنهد  يا 

يوه ياه و  زج ، هب  تسین  تسوت  فصو  زج  هب  هچ  ره 

همئاق کلف  هب  يا  همطاف  رسپ  يا 

وم رات  کی  هب  هتسب  همه  تایح  وت  یب 

نسحلا نبای  هلان ي  نورد  زا  مشک  دنچ 

وشتسش منک  هرهچ  رگج  نوخ  دنچ ز 

سرپب ارهز  لتاق  زا  یلیس  ببس  ای 

ای
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وگب ردام  نسحم و  تبرت  زا  نخس 

ما هدوب  ترد  كاخ  ما  هدولآ  مثیم » »

وربآ ما  هتفای  ما  هدوس  تهرب  ور 

----------

تماقا رمع  مامت  مدرک  وت  يوک  هب  نآ  زا 

( لزغ  ) تماقا رمع  مامت  مدرک  وت  يوک  هب  نآ  زا 

تمادن تسا و  ترسح  تسا و  نایز  وت  زا  يرود  هک 

عّرضت سامتلا و  یئادگ و  زجع و  تسارم 

تمارک رادتقا و  ّیگرزب و  وفع و  تسار  وت 

تیوم رس  کی  هب  مهد  مه  ار  ناهج  مامت  رگا 

تمارغ تسا  تمارغ  تفلز  يا  هقلح  هب  مسق 

یمالغ ّقح  هشیمه  وت  رد  كاخ  هب  ارم 

تماعز مکح  هرامه  نم  لد  کلم  هب  ار  وت 

لّسوت تسد  دننز  قیالخ  وت  نماد  هب 

تمایق مایق  دوش  یم  اپ  هب  وت  تماق  ز 

قیالخ وت  هیاس ي  هب  تمایق  باتفآ  رد 

تماق دق و  نیا  اجک و  تمایق  دنهد  ادن 

دزوسب کشخ  بوچ  وچ  خزود  شتآ  هب  دزس 

تماقا دصق  تشهب  رد  دنک  وتیب  هکیسک 

ار مرس  ریگ  هناشن  ّتبحم  گنس  هب  ایب 
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تمالس داب  وت  رس  نم  رس  تسکش  رگا 

مخ مرمک  دوش  یمن  تلصو  ۀظحل  قوش  هب 

تمالم هوک  شود  هب  رگ  مشک  لاس  رازه 

یفاکشن مه  ما ز  هنیس  تمغ  ریت  هب  رگا 

تمالع هچ  یقشاع  هناشن ز  هچ  یتسود  ز 

دناوخب وت  اب  زامن  میرم  یسیع  هک  ایب 

تماما قلخ  مامت  رب  ینک  هک  نک  مایق 

----------

مبلط یم  اقب  وت  زو  مبلط  یم  انف  وت  زا 

( لزغ  ) مبلط یم  اقب  وت  زو  مبلط  یم  انف  وت  زا 

مبلط یم  اوس  لصو  اوس  رجه  اوس  قشع 

امنب خر  امنب  خر  مدش  وت  يور  قشاع 

مبلط یم  ار  وت  وتزو  مدش  وت  يوک  لئاس 

ای یهد  درد 
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اور وت  زا  دوب  ود  ره  اود  هک 

مبلط یم  اود  هاگ  مشوخ  وت  دردب  هاگ 

مسفن رب  يررش  ای  مسفق  زا  ناهرب  ای 

مبلط یم  اعد  لاح  مسب  هتشگ  اعد  ظفل 

نکش هنیس  ربب و  رس  نزب  ریت  نکف  غیت 

مبلط یم  الب  وت  زا  مسر  وت  يالوب  ات 

اوه لاح و  ره  هب  وتزو  اج  هب  وت  زا  دوب  مکح 

مبلط یم  اضر  ربص و  اضق  هب  مه  ردقب  مه 

ار وت  يوج  لد  تماق  ار  وت  يوک  ما  هتفای 

مبلط یم  اج  همه  رد  ار  وت  يور  ار  وت  يور 

سب مهاوخ و  افج  وت  زا  ینک  فطل  افج  هب  رگ 

مبلط یم  افو  وت  زا  یشک  زان  افو  هب  رو 

یلع ياوآ  مبل  رب  یلع  يان  ما  هرجنح 

مبلط یم  ادخ  لصو  یلع  يالوت  هب  نم 

مبلب ترتع  همغن  مبرع  ریما  كاخ 

مبلط یم  ابع  لا  زا  منک  یم  بلط  هچنآ 

مدش راد  نیا  مثیم »  » مدش راتفرگ  غرم 

مبلط یم  الو  رون  الب  راد  زا  مدب  مد 

----------

ملگ رد  دندیمد  حور  هک  يا  هظحل  زا 
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( لزغ  ) ملگ رد  دندیمد  حور  هک  يا  هظحل  زا 

ملد هنییآ ي  رد  تسب  شقن  وت  يور 

ما هدیشک  ایرد  هب  تخر  گشا  لیس  اب 

ملحاس هب  دناسر  جوم  دابم  برای 

ما هدنز  وت  يور  ندید  يارب  اهنت 

ملتاق لصو  دوش  تشُکن  رگا  نارجه 

منک یم  رود  دوخ  هناخز ي  ار  دیشروخ 

ملفحم هام  ییوت  هک  یبش  نآ  نابرق 

وک موش  میسن  نوچ  هک  یتقو 
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وت يوک  هب 

ملمحم تسا  یهلا  ناگتشرف  لاب 

نامُآ ماب  را  وت  يالو  هیاس ي  رد 

ملزنم هب  رس  دنز  باتفآ  زور  ره 

متسین وت  يور  ترایز  قیال  نم 

ملباق دنرامشب  رگ  تسوت  فطل  زا 

مدمآ قئاف  ناهج  تالکشم  ّلک  رب 

ملکشم وت  يور  ندیدن  دوب  اهنت 

هانگ یمرگ  زامتعاط  لخن  هدیکشخ 

ملصاح تسین  وت  ّتبحم  هویم ي  زج 

شهّجوت ناپوچ  هب  تسین  هک  يا  هّرب  نوچ 

ملفاغ وت  زا  اج  همه  نم  ّینم و  اب  وت 

ماوت لگ  بآ و  يدایز  زا  مثیم »  » نم

ملِگ رد  ياپ  دوب  هانگ  زا  هک  ادرد 

----------

مرت ورفرس  مغ  هنال  هب  بش  غرم  زا 

( لزغ  ) مرت ورفرس  مغ  هنال  هب  بش  غرم  زا 

مرتوبک نوچ  ینک  دیص  هک  نزب  يریت 

وزرآ غاب  يا  وت  لصو  ياوه  رد  زج 

مرت وزرآ  یب  هتخوس  ياه  هلال  زا 
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يا هداد  هولج  ملگ  غاب  لثم  هکنآ  اب 

مرتوب گنر و  یب  وت  شیپ  هب  مراخ  زا 

نانچ ما  هتسب  بل  هثداح  راد  ریگ و  رد 

مرتوه ياه و  یب  هتخانشان  زار  زک 

تساوت يوک  كاخ  زا  متفای  هک  وربآ  نیا 

مرت وربآیب  وت  شیپ  كاخز  هن  رو 

ما هتسکش  لاب  رپ و  هتسخ و  ياپ  اب 

مرتوپ هار  تبلط  رد  حبص  داب  زا 

زاب گشاز و  نوخ  رپ  هلایپ  هدش  ممشچ 

مرت ور  هدنخ  وت  لفحم  هب  یم  ماج  زا 

میلاخ هداب  زا  رغاسز  مک  دنچ  ره 

مرتوبص رپ  ناگمه  زا  تمشچ  ضیف  اب 

هب ما  هناورپ 
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شاب هاوگ  تقشع  لفحم 

مرتوگتسار تنمجنا  رد  مه  عمش  زک 

دش دیفس  میوم  وت  قشع  رهش  تفه  رد 

مرتوکب وک  يا  هدشمگ  لفطز  اما 

ماوت مثیم »  » مدب هچ  رگا  یلع  ای  نم 

مرت وکن  لگ  زا  وت  ضیفب  یلو  مراخ 

----------

وت يوب  مونش  یم  دیع ، حبص  سفن  زا 

( لزغ  ) وت يوب  مونش  یم  دیع ، حبص  سفن  زا 

وت يور  مرگن  یم  لگ ، دنخبل  لگ  رد 

ینک وس  ره  هب  يور  یهن  اج  ره  هب  ياپ 

وت يوس  مهن  يور  اپ  كاخ  منک  هدید 

تخر لایخ  سکع  تساود  ار  مرس  مشچ 

وت يوک  رس  كاخ  تسافش  ار  ملد  مخز 

یلفحم ره  یمرگ  یلد  رد  ناهن  هچ  رگ 

وت يوهایه  رپ ز  تسادخ  عیسو  کلم 

هاگ هلبق  ماوت  يور  هاگ  هدجس  ماوت  كاخ 

وت يوربا  ود  قاط  نم  بارحم  ود  هتشگ 

بل هب  ار  تسفن  ره  تسادخ  حیسم  حور 

وت يوم  ره  رس  رد  تساوَس  يردق  هلیل 
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تا هدیدان  تعلط  قلخ  تسد  زا  لد  هدرب 

وت يوجلد  تماق  اپ  هب  تمایق  هدرک 

تایح بآ  هب  زان  دنک  رشحم  فص  ات 

وت يوج  زا  يا  هرطق  رگا  دشونب  رضخ 

وت مشخ  وت و  ضغب  دوش  رفاک  خزود 

وت يوخ  وت و  قلخ  دوب  نمؤم  تنج 

مرح ملاع  همه  رب  مرتحم  دوب  هچ  رگ 

وت يوکین  تعلط  دوب  مثیم  هبعک 

----------

وت يوب  مونش  یم  دیع ، حبص  سفن  زا 

( لزغ  ) وت يوب  مونش  یم  دیع ، حبص  سفن  زا 

وت يور  مرگن  یم  لگ ، دنخبل  لگ  رد 

ینک وس  ره  هب  يور  یهن  اج  ره  هب  ياپ 

وت يوس  مهن  يور  اپ  كاخ  منک  هدید 

تخر لایخ  سکع  تساود  ار  مرس  مشچ 

تسافش ار  ملد  مخز 
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وت يوک  رس  كاخ 

یلفحم ره  یمرگ  یلد  رد  ناهن  هچ  رگ 

وت يوهایه  رپ ز  تسادخ  عیسو  کلم 

هاگ هلبق  ماوت  يور  هاگ  هدجس  ماوت  كاخ 

وت يوربا  ود  قاط  نم  بارحم  ود  هتشگ 

بل هب  ار  تسفن  ره  تسادخ  حیسم  حور 

وت يوم  ره  رس  رد  تساوَس  يردق  هلیل 

تا هدیدان  تعلط  قلخ  تسد  زا  لد  هدرب 

وت يوجلد  تماق  اپ  هب  تمایق  هدرک 

تایح بآ  هب  زان  دنک  رشحم  فص  ات 

وت يوج  زا  يا  هرطق  رگا  دشونب  رضخ 

وت مشخ  وت و  ضغب  دوش  رفاک  خزود 

وت يوخ  وت و  قلخ  دوب  نمؤم  تنج 

مرح ملاع  همه  رب  مرتحم  دوب  هچ  رگ 

وت يوکین  تعلط  دوب  مثیم  هبعک 

----------

موش رگج  نوخ  هب  هتسش  هک  هدب  یکشا 

( لزغ  ) موش رگج  نوخ  هب  هتسش  هک  هدب  یکشا 

موش ررش  اپ  ارس  هک  ناج  هب  نزب  یقرب 

شیوخز ربخ  یب  دوخز و  ربخ  اب  دنچ  ات 
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موش مربخ  یب  دوخز  هک  هدب  ربخ  دوخ  زا 

ارم دوخ  يوک  زک  وت  مشخ  هب  دوب  يرهم 

موش رت  کیدزن  وت  هب  ینکیم  رود  نوچ 

دنکیم هولج  اعد  وچ  ما  هنیس  هب  تقشع 

موش رحس  زامن  يارب  نوچ  رادیب 

نم روبع  دتفا  وت  يوک  هب  يا  هظحل  ات 

موش ردب  رد  رحس  میسن  نوچ  راذگب 

رانک ینز  میاپ  هب  هک  مرتمک  گنس  زا 

موش رهگ  تهاگن  شیپ  هک  اشگ  یمشچ 

هدیدان
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رپس ما  هدرک  اپ  رس و  تتماق 

موش رس  اپ و  یب  وت  رهم  غیت  هب  دیاش 

باتب نم  ياهنت  لد  رب  وایب و  بش  کی 

موش رظن  بحاص  مدرم  عمج  عمش  ات 

تتعلط رادید  تعسو  هب  هدب  یمشچ 

موش رپس  تیالب  شیپ  هک  هدب  یناج 

شیوخ لخن  وچ  ات  یهگن  ماوت  مثیم »  » نم

موش روراب  وت  تیالو  هویم  زا 

----------

متدارا ضرع  هناشن ي  دوب  مگشا 

( لزغ  ) متدارا ضرع  هناشن ي  دوب  مگشا 

متداع هیرگ  دوب  هشیمه  ناکدوک  نوچ 

وا هک  منک  یم  دوخ  ردام  هب  اعد  بش  ره 

متدالو حبص  هب  تسش  هدید  گشا  اب 

هانگ یمرگ  زا  ما  تعداط  لخن  هدیکشخ 

متدابع دزوسن  هک  یتّمه  گشا  يا 

متخیر گشا  دوخ  تدالو  هظحل ي  زا 

متداهش ات  درذگ  نینچ  نیا  هک  دشاب 

ترخآ ایند و  تداعس  دوب  مگشا 

متداعس نیا  دوش  بلس  دابم  برای 
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یمد رگم  ات  وشم  عطق  هدید  گشا  يا 

متدایع رهب  همطاف  زیزع  دیآ 

نم هک  نک  وفع  ما  هقباس  هب  ارم  الوم 

متدارا هدوب  وت  هب  متدالو  زا  شیپ 

یلو متسین  يددع  ناتسود  نیب 

متدایس ارهز  ّتبحم  زا  دنداد 

مدّمحم لآ  دّمحم و  مثیم »  » نم

متدایز نآ  زا  متساوخ  هچنآ  دنداد 

----------

مروح تسا ز  تّنم  هچ  ییاشگ  هرهچ  وت  رگا 

( لزغ  ) مروح تسا ز  ّتنم  هچ  ییاشگ  هرهچ  وت  رگا 

مرون هب  تسا  تجاح  هچ  ییامن  هدنخ  وت  رگ  و 

انیس يداو  هنیس  تسا و  روط  وت  دای  هب  ملد 

مروط هب  مشچ  هن  دوب  انیس  يداو  هب  لد  هن 

میاپ فک  دنک  یم  زان  ناهشداپ  مشچ  هب 

مروبع وت  لئاس  يوک  رس  هب  دتف  رگا 

یناکم دُعب  تسین  قوشعم  وقشاع  نایم 

مرود وت  نم ز  هتفگ  هک  یتسا  نم  رانک  رد  وت 

تدالو حبص  میناشیپ ز  هب  دنا  هتشون 

مروم هدنب ي  قشع  نامیلس  كاخ  هب  نم  هک 
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متامم تسا  تدالو  مریم  وت  يوک  هب  رگا 

وت رهم  هب  رگ  و 
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مرورغ تسا  تدابع  مزان 

یقاس رغاس و  تشهب و  مزب  هب  راک  هچ  ارم 

مروهط ماج  تسا  وت  مشچ  نانج  غاب  وت  خر 

دشاب وت  ياپ  ياج  هک  اجنآ  دوب  نم  تشهب 

مروگ هرفح ي  شرع و  جوا  دنکن  یتوافت 

دزرین حون  تایح  لوط  هک  تساوگ  ادخ 

مروضح ضیف  دنهد  تیوک  هب  هک  يا  هظحل  هب 

ملاع هب  هک  امش  مثیم »  » ما هدش  ببس  نآ  زا 

مروعش رعش و  تیبلها  امش  يانث  دوب 

----------

میوس ره  هب  ینادرگب  بش  زور و  درگ ، نوچ  رگا 

( لزغ  ) میوس ره  هب  ینادرگب  بش  زور و  درگ ، نوچ  رگا 

میوگ ار  وت  كرت  رگا  داب  تلذ  كاخ  رب  مرس 

مک ددرگن  ییوم  رس  ترهم  زا  هک  دناد  ادخ 

میوم ره  رات  زا  کلف  رب  دزیخ  هلعش  ات  وگب 

منیشنن ياپ  زا  ادج  ددرگ  منت  زا  رس  رگا 

میوربا هب  مخ  دتفین  دتفا  نورب  ممشچ  رگ  و 

مراد لگ  بآ  ّقح  رمع  کی  وت  يوک  كاخ  هب 

میوج هت  گیر  یلو  مردق  یب  گنس  هچ  رگا 

یکیدزن ردقنآ  نم  هب  وت  اّما  مرود  وت  زا  نم 
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میوگ یم  وت  اب  ار  ملد  فرح  هدوشگن و  بل  هک 

هدرک لگ  هنوگ  نآ  ما  هنیس  رد  وت  رهم  لاهن 

میوب دنک  لُگ  نوچمه  ربق  لاؤس  رومأم  هک 

وا ياپ  كاخ  نم  وت  كاخ  رب  دهن  رس  سک  نآ  ره 

میوا هدنب ي  نم  دش  دنب  ار  تا  هدنب  وک  نآ  ره 

يرآ دهد  یم  ّتبحم  غاب  لگ  يوب  ملِگ 

كاخ بآز و  مکاخ  رگا  مبآ  رگا 
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میوک نیا 

نک تمارک  تیوک  مثیم  رب  یمثیم »  » نابز

میوگیم وت  اب  متفگ  وت  زا  متفگ  هچ  ره  يرمع  هک 

----------

زگره ار  هناناج  منک  ناج  كرت  راب  دص  رگا 

( لزغ  ) زگره ار  هناناج  منک  ناج  كرت  راب  دص  رگا 

زگره ار  هناوید  لد  مریگ  یمن  سپ  ربلدز 

ار شنیرفآ  مقرفب  یهوک  نوچ  دنبوک  رگا 

زگره ار  هناخ  نیا  رد  زج  میاهتسد  دبوکن 

مراد یتلود  بش  ره  کشا  ياه  هناد  نینوخز 

زگره ار  هناد  نیا  تشهب  غاب  رب  داد  مهاوخن 

مدرگیم وت  درگرب  مزوس  هچ  ره  اپارس 

زگره ار  هناورپ  نشور و  عمش  تسین  ییادج 

وت ریغ  هب  متسب  وت و  رب  مدوشگ  ار  لد  رد 

زگره ار  هناگیب  مرح  رد  نداد  هار  دیاشن 

زگره ار  هناریو  تمغ  جنگ  زا  مدرک  نیزم 

ار لد  هناریو  نیا  مشورفن  نانج  رازلگ  هب 

مرادنپ هناسفا  مونشب  هچ  ره  وت  فصو  زج  هب 

زگره ار  هناسفا  هر  میاشگن  شیوخ  شوگ  هب 

ار لد  هناش  مدرک  هجنپ  فلز  رات  دای  هب 
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زگره ار  هناش  نیا  فلز  رات  نآ  زا  تسین  ییادج 

« مثیم  » ناج كرت  ییوگ  راب  دص  رگا  راد  زارف 

زگره ار  هناناج  ربلد  فصو  كرت  ییوگن 

----------

ایب راهب  لگ  مدوجو  غاب  هب  الا 

( لزغ  ) ایب راهب  لگ  مدوجو  غاب  هب  الا 

ایب راظتناز  مداتف  راضتحا  هب 

تساوت تعلط  غورف  رد  رفظ  حتف و  دیون 

ایب راسهوک  يوسنآ  زا  باتفآ  وچ 

شناناج تسین  هک  یناج  هب  تسین  رارق 

ایب رارق  یب  ياهناج  يرارق  یب  هب 

قشع هر  رد  هداتفوا  نتز  ياه  تسد  هب 

ایب راد  ياپ  قاشع  يرادیاپ  هب 

دیما دیما ، یب  ياهلد  هب  قلخ  دیما 

ایب رات  ماش  ماگنه  هب  حبص  دیون 

هعطق هب 
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مسق هدیرب  رس  ياهندب  هعطق 

ایب ترادغاد  ياهلد  هلال  هلال  هب 

باتب تفرگ  لد  وت  یب  لد  هبلک  غارچ 

ایب رابکشا  مشچ  نیا  رد  هدید  غورف 

مسق عمج  عمش  هب  اهنت  قشاع  کشا  هب 

ایب رای  وت  زج  درادن  هک  یعجم  هب 

تشذگ عمش  رع  وچ  مرمع  وت  راظتنا  رد 

ایب راضتحا  ماگنه  هدمآ  هک  نونک 

نک نیزم  ار  هبلک  نیا  نک و  یتمارک 

ایب راذگ  مدق  مثیم »  » هدید هب  ایب 

----------

نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  الا 

( لزغ  ) نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  الا 

نارظتنم ماک  خلت  دوب  وت  یب  هک  ایب 

تسه هک  تسین  زاین  نارازه  ياه  همغن  هب 

نارظتنم مارح  تیور  لگ  یب  طاشن 

شخبب لصو  بارش  تمشچ  رغاس  ایب ز 

نارظتنم ماج  هتشگ  رگج  نوخز  رپ  هک 

ناتسب نم  ناج  شاداپ  هب  حبص  میسن 

نارظتنم مالس  ناناج  ترضح  هب  ربب 
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یناغارچ ار  هچوک  منک  قوش  کشا  ز 

نارظتنم ماما  دیآ  هک  ریسم  نآ  زا 

فاکشب یگریت  بلق  شکب  رون  غیت  وت 

نارظتنم ماقتنا  ریگب  قارف  زا  وت 

بش یهایس  زا  سپ  یلاصو  دادماب  وت 

نارظتنم ماب  هب  يدیما  باتفآ  وت 

هدز هناوج  اه  هخاش  رب  وت  لاصو  لگ 

نارظتنم ماشم  رب  یشوخ  يوب  هدیسر 

غیت محرم و  نیب  تفای  ناوتن  یتوافت 

نارظتنم مامتها  دوب  وت  تیاضر 

مه مثیم »  » مان هک  نک  یمرک  یتیانع ،

نارظتنم مان  زج و  وت  فحصم  هب  دوش 

----------

نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  الا 

( لزغ  ) نارظتنم مامت  دیع  وت  روهظ  الا 

نارظتنم ماک  خلت  دوب  وت  یب  هک  ایب 

تسه هک  تسین  زاین  نارازه  ياه  همغن  هب 

نارظتنم مارح  تیور  لگ  یب  طاشن 

شخبب لصو  بارش  تمشچ  رغاس  ایب ز 

نارظتنم ماج  هتشگ  رگج  نوخز  رپ  هک 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5951 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتسب نم  ناج  شاداپ  هب  حبص  میسن 

نارظتنم مالس  ناناج  ترضح  هب  ربب 

یناغارچ ار  هچوک  منک  قوش  کشا  ز 

نارظتنم ماما  دیآ  هک  ریسم  نآ  زا 

فاکشب یگریت  بلق  شکب  رون  غیت  وت 

نارظتنم ماقتنا  ریگب  قارف  زا  وت 
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بش یهایس  زا  سپ  یلاصو  دادماب  وت 

نارظتنم ماب  هب  يدیما  باتفآ  وت 

هدز هناوج  اه  هخاش  رب  وت  لاصو  لگ 

نارظتنم ماشم  رب  یشوخ  يوب  هدیسر 

غیت محرم و  نیب  تفای  ناوتن  یتوافت 

نارظتنم مامتها  دوب  وت  تیاضر 

مه مثیم »  » مان هک  نک  یمرک  یتیانع ،

نارظتنم مان  زج و  وت  فحصم  هب  دوش 

----------

ار دوخ  رس  يدرب  مغ  بیج  رد  ارچ  لد  دیما 

( لزغ  ) ار دوخ  رس  يدرب  مغ  بیج  رد  ارچ  لد  دیما 

ار دوخ  رتهب  لگ  زا  يور  ملاع  هب  امنب  ایب 

يدرک رحس  ات  نازوس  عمش  نوچمه  هک  ییاهبش  هچ 

ار دوخ  رت  نامشچ  کشا  ارهز  ربق  راثن 

يدهم الو  رصم  ۀتشگمگ  فسوی  يا  ایب 

ار دوخ  ردام  ارهز  ربق  هد  نایعیش  ناشن 

تّدج تبرغ  يارب  زا  مییرگب  مه  اب  ایب 

ار دوخ  رفولین  لُگ  لگ  ریز  داهنب  بش  هک 

نیب ردارب  نینوخ  مسج  رانک  رد  ایب و 

ار دوخ  رورپ  مغ  ۀّمع  هنایزات  ریز  هب 
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ار تراوخ  ریش  يومع  ناتسب  دوخ  ّدج  زا  ایب 

ار دوخ  رجنح  نوخ  ریش  ياج  هب  دشون  یم  هک 

نمشد هدنخ ي  شیپ  هب  تّدج  ات  راذگم  ایب 

ار دوخ  ربکا  شعن  هیرگ  اب  لغب  رد  دریگب 

نمشد هزین ي  زارف  زا  تّدج  راذگم  ایب 

ار دوخ  رتخد  کشا  هزین  بعک و  ریز  دنیبب 

بنیز تا  همولظم  ۀّمع  هنوگچ  رگنب  ایب 

ار دوخ  رپرپ  ياه  هلال  نابایب  رد  هداهن 

لتقم رد  وت  مولظم  ّدج  هنوگچ  رگنب  ایب 

رتشگنا اب  تشگنا  دهد  یم  لتاق  هب 
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ار دوخ 

نیب ار  ناگنشت  کشخ  ياه  بل  رت و  مشچ  ایب 

ار دوخ  روآ  بآ  الب  تشد  رد  دندرک  مگ  هک 

نت رد  دوب  شناج  ات  هک  نک  مثیم »  » هب یفطل  ایب 

ار دوخ  رهوگ  دزیر  وت  مولظم  ّدج  ياپ  هب 

----------

كروهظ یلع  لّجَع  ارهز  باتفآ  يا 

( لزغ  ) كروهظ یلع  لّجَع  ارهز  باتفآ  يا 

كروهظ یلع  لّجع  ارحص ، رهش و  ياهنت 

يدوهش مه  بیغ و  مه  يدوجو ، هتشگ  مگ 

كروهظ یلع  لّجع  ام ، لد  هدید و  رد 

ترتع ریسا ، وت  یب  نآرق ، بیرغ ، وت  یب 

كروهظ یلع  لّجع  اهنت ، تسا ، یلع  وت  یب 

؟ يربا تشپ  دنچ  ات  يربص ، هن  یتقاط  هن 

كروهظ یلع  لّجع  ارآ  ملاع  رهم  يا 

تسا راگزور  بلق  نوخ  تسا ، راظتنا  رد  ایند 

كروهظ یلع  لّجع  امنب ، باکر  رد  اپ 

ردیح u تیادص دنز  ارهز  تیاعد ، دنک 

كروهظ یلع  لّجع  ارهز !  نبای  ثوغلا 

هتسکش ِیناشیپ  هتسشن ، نوخ  هب  ِمخز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5955 

http://www.ghaemiyeh.com


كروهظ یلع  لّجع  اوجن ، وت  اب  دنراد 

دیوگ هدیرب  تسد  دیوگ ، هدید  ود  نوخ 

كروهظ یلع  لّجع  آزاب ، ماقتنا  رب 

ناشطع تسوت  ّدج  مه  ناشیرپ ، اه  هّمع  مه 

كروهظ یلع  لّجع  ایرد ، تسام  مشچ  مه 

یهاگ هاگ  فطل  زا  یهاگن ، تمثیم "  " رب

كروهظ یلع  لّجع  یلاعت ! قح  مشچ  يا 

----------

كروهظ یلع  لّجَع  ارهز  باتفآ  يا 

( لزغ  ) كروهظ یلع  لّجَع  ارهز  باتفآ  يا 

كروهظ یلع  لّجع  ارحص ، رهش و  ياهنت 

يدوهش مه  بیغ و  مه  يدوجو ، هتشگ  مگ 

كروهظ یلع  لّجع  ام ، لد  هدید و  رد 

ترتع ریسا ، وت  یب  نآرق ، بیرغ ، وت  یب 

كروهظ یلع  لّجع  اهنت ، تسا ، یلع  وت  یب 

؟ يربا تشپ  دنچ  ات  يربص ، هن  یتقاط  هن 

ملاع رهم  يا 
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كروهظ یلع  لّجع  ارآ 

تسا راگزور  بلق  نوخ  تسا ، راظتنا  رد  ایند 

كروهظ یلع  لّجع  امنب ، باکر  رد  اپ 

ردیح � تیادص دنز  ارهز  تیاعد ، دنک 

كروهظ یلع  لّجع  ارهز !  نبای  ثوغلا 

هتسکش ِیناشیپ  هتسشن ، نوخ  هب  ِمخز 

كروهظ یلع  لّجع  اوجن ، وت  اب  دنراد 

دیوگ هدیرب  تسد  دیوگ ، هدید  ود  نوخ 

كروهظ یلع  لّجع  آزاب ، ماقتنا  رب 

ناشطع تسوت  ّدج  مه  ناشیرپ ، اه  هّمع  مه 

كروهظ یلع  لّجع  ایرد ، تسام  مشچ  مه 

یهاگ هاگ  فطل  زا  یهاگن ، تمثیم "  " رب

كروهظ یلع  لّجع  یلاعت ! قح  مشچ  يا 

----------

! يدّیس هاگآ ، ما  هلان  رارش  زا  يا 

( لزغ ! ) يدّیس هاگآ ، ما  هلان  رارش  زا  يا 

! يدّیس هآ ، هدش  هنیس  هب  سفن  وت  یب 

دننک یم  رارقا  همه  ناورسخ  هک  آزاب 

! يدّیس هاش ، ادخ  کُلم  هب  ییوت  اهنت 

ینک یلع  نوچ  يرگد  ربیخ  حتف  ات 
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! يدّیس هللادسا ، ییوت  ییوت ، کنیا 

دوبن رگا  دش  یم  هچ  وت  تبیغ  لوط  اب 

! يدّیس هاتوک ، وت  راظتنا  رد  مرمع 

بش ياه  همین  یلع  شیوخ  ّدج  وچ  دیاش 

! يدّیس هاچ ، لد  هب  ورف  يا  هدرب  رس 

يا هتسشن  ارهز  تبرت  رانک  دیاش 

! يدّیس هاگرحس ، زوس  مشچ و  کشا  اب 

؟ راسهوک تشپ  تخر  باتفآ  دنچ  ات 

! يدّیس هام ؟ ناهن  هریت  ربا  رد  یک  ات 

اه هزین  يالاب  هب  نیسح  رس  یک  ات 

همطاف مشچ  دنچ  ات 
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! يدّیس هار ، رد 

ریسا البرک  رد  وت  ياه  هّمع  دنچ  ات 

! يدّیس هاج ؟ فرش و  تلالج و  نآ  اب 

وخ هتفرگ  مثیم "  " وت قارف  شتآ  اب 

! يدّیس هاگآ ، ییوت  شا  هنیس  زوس  زا 

----------

ایب يدهم  ای  مالسا ، تلم  دیما  يا 

( لزغ  ) ایب يدهم  ای  مالسا ، تلم  دیما  يا 

ایب يدهم  ای  مایا ، لد  ترجه  زا  دش  نوخ 

وزرآ حبص  وت  ار  نارجه  کیرات  بش  يا 

ایب يدهم  ای  ماش ، دش  وزرآ  نیا  رد  زور 

تسوت ریشمش  مد  رد  نآرق ، مخز  مایتلا 

ایب يدهم  ای  مارآ ، نید  درد  دبای  وت  زا 

فاوط درآ  وگ  کیبل  ترس  رود  رب  هک  ات 

ایب يدهم  ای  مارحا ، نانچمه  هتسب  هبعک 

هدش مگ  يرازم  زا  هنیدم  رهش  لد  رد 

ایب يدهم  ای  ماغیپ ، دهد  ارهز  تردام 

؟ نانمشد ناتسود و  روج  ملظ و  زا  یک  هب  ات 

ایب يدهم  ای  ماک ، رد  لد  نوخ  ار  یبتجم 

نیسح کشخ  رجنح  زا  نوخ  هراوف  دنز  یم 
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ایب يدهم  ای  مالعا ، هگلتق  زا  دنک  یم 

یلع لتق  رب  دندرک  نیمک  اه  مجلم  نبا 

ایب يدهم  ای  مان ، زا  ریغ  تسین  تلادعزا 

؟ دوهی تسد  اب  هللا  لآ  قرف  رب  یک  هب  ات 

ایب يدهم  ای  ماب ، ره  بل  زا  دراب  گنس 

قوش کشا  اب  تهر  رد  دناشف  لگ  مثیم "  " مشچ

ایب يدهم  ای  مالسا ، نبلگ  نابغاب 

----------

یتیآ وت  يور  لگ  زا  تّنج  غاب  يا 

( لزغ  ) یتیآ وت  يور  لگ  زا  ّتنج  غاب  يا 

یتیانع نیا  زا  هب  تسین  هک  خر  ياشگب 

ملق اه  لخن  دوش  هفیحص  نامسآ  رگ 

یتیاهن ار  تتبقنم  باتک  دوبن 

لاؤس ینک  یم  لد  تیاگکح  رگا  نم  زا 

مغ زج  هب  مه  لد 
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یتیاکح درادن  وت 

يا هّصق  وت  قلُخ  تفاطل  زا  ییوکین 

یتیآ وت  نسح  هفیحص ي  زا  ییابیز 

نم زیزع  رمع  تیاور  نیرتابیز 

یتیاور میوگب  وت  اب  وت  زک  تسا  نیا 

مشخ رارش  اب  شرد  ماب و  هب  منز  شتآ 

یتیالو منیب  هب  وت  تیالو  یب  رگ 

تسین هک  يا  هولج  ناج  روشک  باتفآ  يا 

یتیاده غارچ  وت  ضراع  هام  زج 

ادخ تّجح  ادخ  ّیلو  ادخ ، تسد 

یتیامح ام  زا  دنک  ات  تسیک  وت  زا  ریغ 

وت ناتسود  نتخوس  هب  دشک  یم  رس 

یتیانج ملظ و  هرارش ي  دوب  اج  ره 

هاگن زا  مروک  نم  نم و  هدید ي  شیپ  وت 

یتیاکش مرادن  وت  زا  شیوخ ، مشچ  زا 

رایز ینز  مد  الب  راد  هب  رگم  مثیم » »

یتیاضر شیانث  حدم و  هب  ینک  لصاح 

----------

ناوخب جرف  ياعد  رای ! ِرارق  یب  يا 

( لزغ  ) ناوخب جرف  ياعد  رای ! ِرارق  یب  يا 
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ناوخب جرف  ياعد  رابکشا ، مشچ  اب 

وگب نسحلا  نبای  كروهظ  یلع  لّجع 

ناوخب جرف  ياعد  راکشآ  ناهنپ و 

راظتنا درد  دوبن  مک  راضتحا  زا 

ناوخب جرف  ياعد  راظتنا  درد  اب 

تسد راظتنا ، زا  یمد  شکم  ناج  ياپ  ات 

ناوخب جرف  ياعد  راضتحا  رد  یّتح 

رای يور  نارجهز  شونب  رگج  نوخ 

ناوخب جرف  ياعد  رابب  رصب  زا  گشا 

دهع ياعد  يدناوخ  یتسب و  دهع  تسود  اب 

ناوخب جرف  ياعد  راثن  ینک  ناج  ات 

ناج زیزع  نآ  زا  يا  هظحل  شابم  لفاغ 

ناوخب جرف  ياعد  راهن  رد  لیل و  رد 

رای يور  یب 
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تسین راهب  يراهب  چیه 

ناوخب جرف  ياعد  راهب  دوش  لد  ات 

مادم تلد  رب  ادهّشلا  دّیس  غاد  يا 

ناوخب جرف  ياعد  رادغاد  بلق  اب 

رگج زا  هلان  نزب  ربص و  نیبج  نکشب 

ناوخب جرف  ياعد  رارق  یب  هتسویپ 

يور یم  هک  ردام  ترایز  نسحلا  نبای 

ناوخب جرف  ياعد  رازم  نآ  درگ  رب 

وت ياعد  هارب  مشچ  هتسشن  نیمآ 

ناوخب جرف  ياعد  رآرب  اعد  تسد 

قشع مرج  هب  تدنشک  راد  هب  رگا  مثیم » »

ناوخب جرف  ياعد  راد  زارف  ّیتح 

----------

زاجحلا سراف  ای  وت  يادف  ام  ناج  يا 

( لزغ  ) زاجحلا سراف  ای  وت  يادف  ام  ناج  يا 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياپ  ياج  هدید  يا 

منک اقب  بآ  هب  زان  گرم  ماک  رد 

زاجحلا سراف  ای  وت  يارب  رگا  مریم 

رس هب  رس  شوگ  ناهج  راظتنا و  رد  ایند 

زاجحلا سراف  ای  وت  يادن  دونشب  ات 
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تسام مشچ  وت  زاجح  زاجحلا و  سراف  وت 

زاجحلا سراف  ای  وت  يارس  دَوب  نودرگ 

قلخ شوگ  هب  دیآ  مرح  زا  هک  دوش  یم  یک 

؟ زاجحلا سراف  ای  وت  يابرلد  ياوآ 

ار لاصو  دورس  میونشب  هک  زاب آ 

زاجحلا سراف  ای  وت  يازفناج  نحل  اب 

يربهر هعیش  دنک  هک  نک  باکر  رد  اپ 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياول  ۀیاس  رد 

لین دور  بلق  دوش  كاچ  زاب  هک  آزاب 

زاجحلا سراف  اب  وت  ياصع  زجعم  اب 

رپ تسا  ملاع  همه  تسا و  یلاخ  وت  ياج 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياطع  ترثک  زا 

روهظ يارب  اعد  مثیم » »
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دنک یم  وت 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياعد  ۀیاس  رد 

----------

زاجحلا سراف  ای  وت  يادف  ام  ناج  يا 

( لزغ  ) زاجحلا سراف  ای  وت  يادف  ام  ناج  يا 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياپ  ياج  هدید  يا 

منک اقب  بآ  هب  زان  گرم  ماک  رد 

زاجحلا سراف  ای  وت  يارب  رگا  مریم 

رس هب  رس  شوگ  ناهج  راظتنا و  رد  ایند 

زاجحلا سراف  ای  وت  يادن  دونشب  ات 

تسام مشچ  وت  زاجح  زاجحلا و  سراف  وت 

زاجحلا سراف  ای  وت  يارس  دَوب  نودرگ 

قلخ شوگ  هب  دیآ  مرح  زا  هک  دوش  یم  یک 

؟ زاجحلا سراف  ای  وت  يابرلد  ياوآ 

ار لاصو  دورس  میونشب  هک  زاب آ 

زاجحلا سراف  ای  وت  يازفناج  نحل  اب 

يربهر هعیش  دنک  هک  نک  باکر  رد  اپ 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياول  ۀیاس  رد 

لین دور  بلق  دوش  كاچ  زاب  هک  آزاب 

زاجحلا سراف  اب  وت  ياصع  زجعم  اب 
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رپ تسا  ملاع  همه  تسا و  یلاخ  وت  ياج 

زاجحلا سراف  ای  وت  ياطع  ترثک  زا 

دنک یم  وت  روهظ  يارب  اعد  مثیم » »

زاجحلا سراف  ای  وت  ياعد  ۀیاس  رد 

----------

یمرح ياجک  رای  مرح  غارچ  يا 

( لزغ  ) یمرح ياجک  رای  مرح  غارچ  يا 

یمرح ياجک  رامیب  لد  يافش  يا 

تسا ُرپ  وت  نسح  وترپ  زا  مرح  ياج  همه 

یمرح ياجک  رادیدپ  هنحص  ره  هب  يا 

جاّجح ار  تخر  دننیب  هب  هدرپ  یب  هک  ات 

یمرح ياجک  راسخرز  رادرب  هدرپ 

رگم هک  اشامت  مشچ  ما  هدش  رس  ات  ياپ 

یمرح ياجکراب  کی  وت  هب  دتفا  ممشچ 

دنریگ یم  نوخ  وت  نارجهز  رجح  رجح و 

هنشت تمزمز 
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یمرح ياجک  رادید 

دنزان یم  یلع  نابحم  هب  اجنیا  همه 

یمرح ياجک  راّرک  ردیح  رسپ 

لاماپ اجنیا  دوش  نآرق  ترتع و  تمرح 

یمرح ياجک  راتخم  دمحا  ثراو 

شمان ارهز  لتاق  مرح  رود  ات  رود 

یمرح ياجک  راوید  هب  هدیدرگ  شقن 

مولظم مه  مرح  مولظم ، وت  مولظم ، هعیش 

یمرح ياجک  رادهگن  وت  ار  مرح  يا 

ادخ نما  مرح  نیا  رد  هدش  مثیم »  » طزور

یمرح ياجک  رات  بش  دننام  وت  یب 

----------

ایب ایب  نآرق  ترتع و  هاوخداد  يا 

( لزغ  ) ایب ایب  نآرق  ترتع و  هاوخداد  يا 

ایب ایب  نامرد  وت  غیت  هب  نید  مخز  يو 

دنلب دوش  یم  ادن  دیهش  ره  مخز  زا 

ایب ایب  نادیهش ! مخز  مایتلا  ياک 

؟ دنز نسحلا » نبای   » ۀلان هعیش  دنچ  ات 

ایب ایب  نابهگن  هانپ و  ار  هعیش  يا 

ماش ياه  هزاورد  هب  نیسح  رس  یک  ات 
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ایب ایب  نآرق ؟ توالت  دنک  ین  رب 

ناش ياپ  یحو ، ۀتخوس  نالُگ  یک  ات 

ایب ایب  نالیغم ؟ راخ  دَوب ز  نینوخ 

دنز اپ  تسد و  نوخ  لتقم  نایم  یک  ات 

ایب ایب  ناشطع ، بل  اب  نیسح  تّدج ،

رمش تسد  هب  بنیز  ۀقان  راهم  یک  ات 

ایب ایب  ناشیرپ ؟ يوم  مشچ و  کشا  اب 

ناتیاه همیخ  نتخوس  زوس  یک ز  ات 

ایب ایب  نازوس ؟ شتآ  هعیش  بلق  رد 

هاگلتق لادوگ  نماد  كاخ  هب  یک  ات 

ایب ایب  نایرع ؟ یمخز و  نیسح ، مسج 

تسوت روهظ  نآرق  ترتع و  درد  نامرد 

ایب ایب  ناوارف ! ياه  مخز  يوراد 

نیسح مغ  رد  ناوخ  هیثرم  تسه  هک  « مثیم »

ار وت  دناوخ 
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! ایب ایب ! نایرگ : ةدید  هب 

----------

نم رای  عضاوت  زا  يا  نم  راتفر  شوخ  ورس  يا 

( لزغ  ) نم رای  عضاوت  زا  يا  نم  راتفر  شوخ  ورس  يا 

نم رادلد  یلد  رد  مه  نم  راتفگ  یبل  رب  مه 

ینم بات  یبات و  یب  ینم  بان  رهوگ  وت 

نم رادیب  هدید ي  رد  ینم  باوخ  زا  رت  نیریش 

وت رادید  هتشک ي  ناج  وت  رادیب  قشاع  لد 

نم راخ  ملاع  ياهلگ  وت  راسخر  لگ  شیپ 

وب گنر و  درادن  مدید  وربور  متشگ  هلال  اب 

نم رازلگ  یئوت  مدید  وزرآ  مدرک  وت  يور 

مور تیوک  رس  زا  نوچ  مود  یم  تیوس  هب  يرمع 

نم رای  وت  وت  راع  نم  موش  مدرک  یمن  رواب 

وت نابرق  منک  ار  دوخ  وت  ناسحا  زک  راذگب 

نم رادقم  یب  ناج  نیا  وت  نایاپ  یب  فطل  نیا 

وت يور  منیقیلا  ّقح  وت  يوم  منیتملا  لبح 

نم رات  ماش  تسا  حبص  وت  يوجلد  تعلط  یب 

نطو زا  رود  فسوی  يا  ندب  زا  هتفر  ناج  يا 

نم رابنوخ  هدید ي  رب  نزب  يدنخبل  آزاب و 

ما وت  راد  مثیم »  » نم ماوت  رازلگ  راخ  نم 
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نم راد  نیا  وت  قشع  نیا  وت  غیت  نیا  نم  بلق  نیا 

----------

ییادخ هرهچ ي  اب  اهناج  مزب  عمش  يا 

( لزغ  ) ییادخ هرهچ ي  اب  اهناج  مزب  عمش  يا 

ییابرلد وت  راک  لد  تدالو  زا  شیپ 

یمان دوبن  یّتح  نایانشآ  زک  يزور 

ییانشآ قیفوت  تیوک  هب  متفای  نم 

یناتسآ كاخ  رب  مرآ  هدجس  رود  زا 

ییادگ هساک ي  اب  دنداتس  ناهش  اجنآک 

ددرگن ادج  مه  زا  نم  لد  وت و  رهم 

غیت مدنب  دنب  نیب  رگ 
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ییادج دنکفا 

ندومن ادخی  ور  دیاین  سکچیه  زا 

ییامن ادخ  يدرک  ین  رس  رب  هک  وت  زج 

يدرک قشع  نادیم  ار  اونین  هن  اهنت 

ییاونین ياهلد  تقشع  ياونین  يا 

دوب البرک  كاخ  زا  ام  لِگ  همه  زا  شیپ 

ییالبرک میدوب  میدوبن  ام  هک  يزور 

مینونج هقلح ي  رد  مینوخ  ماج  تسم  رس 

ییاهر هلسلس  نیز  ار  ام  دابم  زگره 

میدوب وت  اب  میدید  میدوشگ  دوخ  مشچ  ات 

ییاشگ ام  هب  یمشچ  راک  رخآ  هک  دشاب 

« مثیم  » ناج حول  زا  ییوشب  یگ  هریت  ات 

ییادخ هولج ي  اب  مدکی  باتب  وا  رب 

----------

یئایب دوشیم  یک  اهرظن  زا  بئاغ  يا 

( لزغ  ) یئایب دوشیم  یک  اهرظن  زا  بئاغ  يا 

ییاشگ ام  هب  تروص  يریگب  خرز  عقرب 

مدیرگب وت  رود  مه  میسوبب  وت  تسد  مه 

ییامن ام  هب  ور  مه  یناتس  امن  ور  مه 

انیس روط  هب  ایآ  يوضر  هوک  هب  ایآ 
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ییاوط يذ  هب  ایآ  یصقالا  تیب  هب  ایآ 

یمیقم فجن  رد  ای  هنیدم  ای  هکم  رد 

ییآر نم  رس  ای  ینیمظاک  رهش  رد 

یعیقب رئاز  ای  یفاوط  رد  هبعک  رد 

ییالبرک تشد  ای  سدقم  دهشم  رد 

تیادن مونشب  ات  تیادف  دوش  مناج 

ییاجک نسحلا  نبای  تیادص  منز  میاد 

مدآ تاجن  اهنت  ملاع  حیسم  اهنت 

ییام دیما  اهنت  متاخ  یصو  اهنت 

تهاگن کی  جاتحم  تهاپس  ناج  سنا و  يا 

ییآرد ردز  دیاش  تهار  هب  همه  مشچ 

يریگب دوخ  شود  رب  ینیسح  مچرپ  مه 

ییامن نایعیش  رب  ار  تردام  ربق  مه 

رد
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یبیبط ام  مخز  رب  یبیبح  ام  بلق 

ییاود ام  درد  رب  يرارق  ام  ناج  رب 

ملاع رایرهش  يا  مثیم »  » راعش دشاب 

ییایب دوشیم  یک  ییایب  دوشیم  یک 

----------

وت لالج  شیپ  رد  مخ  نودرگ  تماق  يا 

( لزغ  ) وت لالج  شیپ  رد  مخ  نودرگ  تماق  يا 

وت لاله  هتشگ  هم  هّرذ  کلف  دیشروخ 

ییوکین همه  نآ  اب  ییابیز  همه  نآ  اب 

وت لامج  هام  رب  نم  هاگن  تسا  ملظ 

مرود نکم  شیوخ  زا  مروجنر  هراچیب و 

وت لایخ  غاب  رد  يریس  منک  راذگب 

مراخ یکی  رامشب  مرادید  هنشت ي  نم 

وت لاهن  ياپ  رد  یبآ  مروخ  هک  دیاش 

متسب ناگمه  زا  مشچ  متسش  ناج  لد و  زا  تسد 

وت لاخ  هطقن ي  رب  دتفا  مهگن  دیاش 

میاپارس عمش  نوچ  تخوس  تقارف  ماش  رد 

وت لاصو  حبص  رب  مرمع  دسرن  مسرت 

مروم نم  يریم و  وت  مروک  نم  يرون و  وت 

وت لامک  جوا  رب  زگره  دسرن  مرکف 
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متسب تمرک  رب  لد  متسپ  ما و  هدنامرد 

وت لاب  هب  هظحل  کی  زاورپ  منک  هک  دشاب 

رای رب  هدم  رازآ  راز  ياون  ز  مثیم » »

وت لاح  هب  ياو  يا  راسخر  نآ  وت و  مشچ 

----------

ایب نید ، نآرق و  ربمیپ و  ثراو  يا 

( لزغ  ) ایب نید ، نآرق و  ربمیپ و  ثراو  يا 

اهدیماان همه  دیما  ییوت  اهنت 

ایب نیرتاهنت  همه  زا  همئا  رد  يا 

همه زا  رتاهنت  هعماج  نایم  رد  يا 

ایب نیبب ، ار  ام  تبرغ  کشا  هدید  رد 

تشد هوک و  رهش و  رد  همطاف  شود  هب  هناخ 

ایب نیشن  هناخ  وت  دج  زونه  دشاب 

؟ نسح رکیپ  رد  هشیاع  ریت  دنچ  ات 

ایب نینزان -؟ يولگ  نآ  رد  نوخ  دنچ  ات 

رس یک  ات 
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؟ اه هزین  يالاب  هب  نیسح 

ایب نیمز -؟ رب  وا  رس  یب  مسج  دنچ  ات 

؟ فالغ رد  دنوادخ  مشخ  غیت  دنچ  ات 

ایب نیتسآ -؟ رد  وت  لدع  تسد  دنچ  ات 

؟ ریسا اهرهش  رد  وت  ياه  همع  دنچ  ات 

ایب نیمی ، راسی و  ناشنامرحمان ز 

نامزلا بحاص  ای  كروهظ  یلع  لجع 

ایب نیّمآ ، وگب  وت  دنک ، اعد  مثیم » »

----------

ایب ایب  نآرق  ترتع و  راگدای  يا 

( لزغ  ) ایب ایب  نآرق  ترتع و  راگدای  يا 

ایب ایب  نارجه  هدیسر ز  بل  هب  اه  ناج 

ریسا تبحاص  یب  ۀلگ  تخس  هدیدرگ 

ایب ایب  نابایب  ياه  گرگ  گنچ  رد 

هاچ ِنورد  الوم  ۀلان  يادص  ونشب 

ایب ایب  نایرگ  همطاف  مشچ  دنچ  ات 

؟ اه هزین  يالاب  هب  نیسح  رس  یک  ات 

ایب ایب  نایرع  نت  نآ  كاخ  هب  یک  ات 

؟ ین بعک  بنیز ز  تماق  دوبک  یک  ات 

ایب ایب  نآرق  ترتع و  بیرغ  یک  ات 
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كاخ يور  هب  تیومع  ياه  تسد  دنچ  ات 

ایب ایب  ناشیرپ  تاه  همع  دنچ  ات 

البرک يارحص  ةدیرب  رس  ياقس 

ایب ایب  ناشطع  بل  اب  هرامه  دیوگ 

تسام مشچ  هب  دیآرب  دیع  حبص  وت  یب  رگ 

ایب ایب  نابیرغ  ماش  وت ز  ریگلد 

ام يارب  ناتسلگ  غاب و  قارف  زور 

ایب ایب  نادنز  بش  زا  رت  هیس  دشاب 

راظتنا دایرف  هدش  تا  « مثیم  » راعشا

ایب ایب  نایاپ  هتفاین  وا  رمع  ات 

----------

دنرای هب  هگن  کی  زا  مورحم  هک  اه  مشچ  نیا 

( لزغ  ) دنرای هب  هگن  کی  زا  مورحم  هک  اه  مشچ  نیا 

دنرابب نوخ  راذگب  دندرگ  روک  هک  رتهب 

؟ دراد رای  غاد  یک  دراد  رارق  وکنآ 

دنرارق یب  قاّشع  نک  مک  قشع  يوعد 

دنیوجتسج هب  مئاد  دنیوا  دای  هکنانآ 

دنراهب مسوم  رد  نارجه  نازخ ز  یّتح 

دنرود رایز  اّما  دنرای  رانک  یموق 

دنرای رانک  اّما  دنرود  رایز  یموق 
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شلاح نابز  ونشب  شلاب  تخوس  هناورپ 

دابم برای 
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دنرایب مک  عمش  زا  قاّشع 

تسا رود  راظتنا  زا  ندنام  راظتنا  مشچ 

دنراظتنا نادرم  دندرپس  ناج  هک  نانآ 

ار یملاع  دنزوس  دنزوس  وت  یب  هکنانآ 

دنرآ رب  لد  یهآ ز  زوس  نیدب  رگا  ياو  يا 

يدرُد هب  ربب  يدرد  يدرد  هب  هدب  يدرُد 

دنرادن نیا  زج  يدرُد  تمزب  ناشک  يدرُد 

لگ تمدقم  شرف  يا  لد  تمغ  ۀناخ  يا 

دنراخ هک  نک  راگنا  اپ  هنب  اهمشچ  رب 

دنکشخ لخن  رتمک ز  وت  اب  زبس  راجشا 

دنران ياه  هلعش  نوچ  وتیب  خرس  ياه  لگ 

« مثیم  » قشع يوک  رد  نک  رفس  ناج  ياپ  اب 

دنرادب رس  قاّشع  يوک  نآ  نانکاس  نوچ 

----------

دنرای هب  هگن  کی  زا  مورحم  هک  اه  مشچ  نیا 

( لزغ  ) دنرای هب  هگن  کی  زا  مورحم  هک  اه  مشچ  نیا 

دنرابب نوخ  راذگب  دندرگ  روک  هک  رتهب 

؟ دراد رای  غاد  یک  دراد  رارق  وکنآ 

دنرارق یب  قاّشع  نک  مک  قشع  يوعد 

دنیوجتسج هب  مئاد  دنیوا  دای  هکنانآ 
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دنراهب مسوم  رد  نارجه  نازخ ز  یّتح 

دنرود رایز  اّما  دنرای  رانک  یموق 

دنرای رانک  اّما  دنرود  رایز  یموق 

شلاح نابز  ونشب  شلاب  تخوس  هناورپ 

دنرایب مک  عمش  زا  قاّشع  دابم  برای 

تسا رود  راظتنا  زا  ندنام  راظتنا  مشچ 

دنراظتنا نادرم  دندرپس  ناج  هک  نانآ 

ار یملاع  دنزوس  دنزوس  وت  یب  هکنانآ 

دنرآ رب  لد  یهآ ز  زوس  نیدب  رگا  ياو  يا 

يدرُد هب  ربب  يدرد  يدرد  هب  هدب  يدرُد 

دنرادن نیا  زج  يدرُد  تمزب  ناشک  يدرُد 

لگ تمدقم  شرف  يا  لد  تمغ  ۀناخ  يا 

رب
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دنراخ هک  نک  راگنا  اپ  هنب  اهمشچ 

دنکشخ لخن  رتمک ز  وت  اب  زبس  راجشا 

دنران ياه  هلعش  نوچ  وتیب  خرس  ياه  لگ 

« مثیم  » قشع يوک  رد  نک  رفس  ناج  ياپ  اب 

دنرادب رس  قاّشع  يوک  نآ  نانکاس  نوچ 

----------

دیآرب نخس  زا  دود  تقارف ، شتآ  اب 

( لزغ  ) دیآرب نخس  زا  دود  تقارف ، شتآ  اب 

دیآرب نت  ناج ز  مه  متسد ، دور ز  لد  مه 

اهنت عمج  نیب  رد  اه ! نمجنا  عمش  يا 

دیآرب نمجنا  زا  دایرف  وت  شتآ  یب 

شقایتشا رصم ز  رد  داب ، درب  رگ  وت  يوب 

دیآرب نهریپ  زا  فسوی  رازه  ناج 

دتسرپ یتب  سک  ره  یتسرپ ، قح  کلم  رد 

دیآرب نکش  تب  زا  نتسکش ، تب  هک  آزاب 

؟ دزیر هدید  ود  زا  کشا  ناراب ، ياج  دنچ  ات 

؟ دیآرب نمچ  زا  نوخ  هلال ، ياج  هب  یک  ات 

هنیس مشک ز  یهآ  تقایتشا ، مسرت ز 

دیآرب نفک  زا  دود  مگرم ، دعب  هک  ناسنآ 

دنفاکش ارم  بلق  ریشمش ، رازه  اب  رگ 
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دیآرب نسحلا  نبای  ممخز ، رازه  ره  زا 

مزاس زاسب ، ییوگ  مزوس ، زوسب ، ییوگ 

دیآرب نتخاس  مه  قشاع ، نتخوس ز  مه 

وت زا  مناوخ  هک  اج  ره  وت ، زا  میوگ  هک  هگ  ره 

دیآرب نهد  زا  ّرُد  هدید  ود  زا  متوقای 

میارس امش  زا  ات  میامش ، مثیم "  " ات

دیآرب نم  قطن  زا  ریشمش ، رازه  راک 

----------

دنکیمن مباسح  چیه  هب  سک  هکنآ  اب 

( لزغ  ) دنکیمن مباسح  چیه  هب  سک  هکنآ  اب 

دنکیمن مباوج  شیوخ  فطل  هب  الوم 

یلو متسین  وا  یمالغ  قیال  نم 

دنکیمن میاسح  شیوخ  مالغ  زج  وا 

ما هداب  هب  يزاین  هچ  مدش  وا  دابآ 

دنکیمن مبارخ  تشهب  یم  یتح 

مغ هچ  یلو  میادخ  باذع  روخ  رد  نم 

ات
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دنکیمن مباذع  تسیلع  هجاوخ 

یشتآ هک  ممیب  هچ  میحج  شتآ  زا 

دنکیمن مبآ  شتبحم  شتآ  زج 

مه حون  نافوط  هک  تسیشتآ  مناج  رب 

دنکیمن مبات  بت و  شتآ  هب  يراک 

نابغاب شیوخ  لگ  ياپ  هب  یلو  مراوخ 

دنکیمن مبالگ  ضیفز  ادج  زگره 

قشع كاپ  تسد  زجب  مدش  نآ  زا  قشاع 

دنکیمن مبارت  بارتوب  ياپ  رب 

مخزود لها  یلع  رهم  نود  هب  مثیم » »

دنکیمن مباوث  هانگ و  مهز  یقرف 

----------

ما هدیدن  مد  کی  وت  يور  هام  هکنآ  اب 

( لزغ  ) ما هدیدن  مد  کی  وت  يور  هام  هکنآ  اب 

ما هدیدن  ملاع  یمامت  رد  وت  زا  ریغ 

تمسانش یم  ینک و  یم  هولج  هک  يزور 

ما هدیدن  مک  ار  وت  يور  هک  دوش  تباث 

دنا هدیرفآ  ار  وت  هکنانچ  ار  وت  يور 

ما هدیدن  مه  نم  هدیدن و  ناهج  قلخ 

دیفس دش  ماّیا  مغ  زا  میوم  هکنآ  اب 
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ما هدیدن  مغ  ما  هتخاس  وت  مغ  اب  نوچ 

وت يور  فصو  نآ  رد  هدوب  هک  یلفحم  زج 

ما هدیدن  مهارف  شیع  طاسب  ییاج 

رشب زا  رتوکین  هتشرف و  زا  رتابیز 

ما هدیدن  ملاع  یمامت  رد  وت  لثم 

تسین دوج  لیطعت  وت  دوجو  رد  هظحل  کی 

ما هدیدن  می  زا  نم  بآ  غیرد  زگره 

ادج ادج  مدرک  هعلاطم  ار  دادضا 

ما هدیدن  مه  اب  وت  روضح  تبیغ و  زج 

ار وت  نمجنا  ره  هب  هک  مرب  اجک  مغ  نیا 

ما هدیدن  مهاگن  رازه  اب  هراب  کی 

وت يور  فصو  زج  هب  هک  ار  يادخ  ّتنم 
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ما هدیدن  مثیم »  » هزات ي لخن  هب  يراب 

----------

مدمآ هناخ  نیا  رد  رب  دیما  دص  اب 

( لزغ  ) مدمآ هناخ  نیا  رد  رب  دیما  دص  اب 

مدب نم  ّیبوخ و  وت  هک  منک  یم  رارقا 

یلو يا  هدنب  دوبن  نم  رتدودرم ز 

مدر ینک  الوم  وت  هک  منک  یمن  رواب 

تسا تیالو  منید  ّتبحم و  نم  نامیا 

مدترم دنناوخ  وت  نانمشد  راذگب 

تسه هک  دوب  ادیپ  همه  نم  تیب  تیب  زا 

مدیؤم ندورس  تقو  هب  سدقلا  حور 

یسک متوعد  دنک  هک  ما  هدوبن  لباق 

مدمآ توعد  یب  هک  دوب  میرک  الوم 

ینماد هب  لّسوت  تسد  تفرگ  سک  ره 

ما هدز  ابع  لآ  نماد  هب  دوخ  تسد  نم 

میسانشان کمن  تافص  همهنآ  اب 

مدّمحم لآ  ةرفس  رانک  يرمع 

متسین هدولآ  ینت  زج  هک  ارم  نانیا 

مدّرجم حور  هب  دننک  یم  لیدبت 

رگم دنک  مکاپ  هک  تسین  فیح  ایرد 
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مدیوش فطل  زا  دوخ  يوک  كاخ  هب  الوم 

موش نادناخ  نیا  مثیم »  » هک متسیک  نم 

مدمرس دنوادخ  دوب ز  تبهوم  نیا 

----------

مشاب رون  رحب  رد  هدید  رازه  دص  اب 

( لزغ  ) مشاب رون  رحب  رد  هدید  رازه  دص  اب 

مشاب روک  هک  رتهب  منیبن  رگ  وت  يور 

مراد زارف  رب  رس  دنامب  رگا  يرمع 

مشاب رود  هظحل  کی  وت  زا  هک  دوب  رتشوخ 

منیبب ار  وت  يور  وس  ره  هک  هدب  یمشچ 

مشاب روش  زوس و  رد  مد  ره  هک  هدب  یلاح 

شتآ يا ز  هراپ  لد  نوخ  ۀمشچ  وچ  ممشچ 

مشاب روبص  یک  ات  مزیر  کشا  دنچ  ات 

وت زا  مرود  وت  شیپ  وت  زا  مروک  هک  ادرد 

رد مه 
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مشاب روضح  رد  مه  میرگ  قارف 

يدنچ هک  دوخ  فطل  زا  يدنسپ  دوش  ایآ 

مشاب روم  رتمک ز  نامیلس  تمدخ  رد 

متسا رفاک  قشع  رد  متسم  هدرک  وت  مشچ 

مشاب روح  تسم  ای  ناملغ  هب  مهد  لد  رگ 

كروهظ یلع  لّجع  اهاط  نبای  ثوغلا 

مشاب روهظ  زور  راظتنا  رد  یک  ات 

زور ره  وتیب  دنچ  ات  زورفا  ملاع  رهم  يا 

مشاب رون  يایوج  تملظ  ياه  هدرپ  رد 

میاج تسامش  شیپ  میامش  مثیم »  » نم

مشاب روگ  رعق  ای  یهاش  تخت  جوا  رب 

----------

منیچ لگ  میوب و  لگ  غاب ، زا  مهگن  ره  اب 

( لزغ  ) منیچ لگ  میوب و  لگ  غاب ، زا  مهگن  ره  اب 

منیب ار  وت  يور  مه  میوب  ار  وت  رطع  مه 

مریگرب مزیخرب و  تنآرق ، وچ  هنیس  رب 

منیشنب مناشنب و  تناناج  وچ  هدید  رب 

تخوس تقارفز  تفر  تیاوه  هب  مرمع 

منیلاب هب  وت  زا  شیپ  دیآ  لجا  هک  مسرت 

دزیخ رگجز  مهآ  دزیر  رصبز  مگشا 
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منید دوب  هآ  نیا  مقشع  دوب  گشا  نآ 

نم زا  هانگ  وت  زا  وفع  نم ، زا  هاگن  وت  زا  نسُح 

منیا نم  ینآ و  وت  تفگ  مناوت  هچ  نیا  زج 

نیریش دوب  وت  لصو  خلت و  دوب  وت  رجه 

منیریش هظحل ي  نآ  تمسق  دوشن  مسرت 

میرگ نوخ  مشون و  نوخ  يرمع  رگا  دراد  اج 

منیچ لگ  میوب و  لگ  تراسخر  لگ  زا  ات 

مبوقعی هیرگ ي  نم  ییارهز  فسوی  وت 

منیکسم قشاع  نم  ییالوم  دّیس و  وت 

متسب لد  وت  هب  رخآ  متسویپ  وت  هب  لّوا 
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منیگنس همان ي  نیا  یلاخ  زا  رپ  تسد  نیا 

میوگ تخُر  هدیدان  میوک  نیا  مثیم »  » نم

منیئآ وت  رهم  همه  هنییآ  وت  نسح  مه 

----------

متخانشن یلو  مدید  ار  وت  يور  اهراب 

( لزغ  ) متخانشن یلو  مدید  ار  وت  يور  اهراب 

متخانشن یلو  مدیچ  تخر  غاب  زا  هلال 

حبص هب  ددنخ  یم  دیشروخ  ندید  زک  لگ  وچمه 

متخانشن یلو  مدیدنخ  وت  يور  لگ  رب 

وت رود  مدرگب  ات  هناهب  مدرک  هبعک 

متخانشن یلو  مدیدرگ  وت  رود  مدمآ 

مالس متفگ  ار  وت  هفوک  دجسم  رانک  رد 

متخانشن یلو  مدینشب  تاه  بل  زا  خساپ 

دوب وت  رب  مهاگن  رثوک  یقاس  میرح  رد 

متخانشن یلو  مدیشون  وت  ماج  زا  رثوک 

نیسح تّدج  هشوگ ي  شش  دقرم  رانک  رد 

متخانشن یلو  مدیسوب  وت  تسد  مدش  مخ 

باتفآ دزن  هیاس  نوچمه  هک  لفاغ  لد  يا 

متخانشن یلو  مدیباوخ  وت  راوید  ياپ 

ییوت متسنادن  متسشنب  وت  شیپ  ینم  رد 
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متخانشن یلو  مدیلان  وت  رجه  زا  وت  اب 

تشهب زیگنا  لد  رطع  نارکمج  ریسم  رد 

متخانشن یلو  مدییوب  وت  ياه  سفن  زا 

متسیک یتفگن  مدروآ  وت  ياپ  رب  هدجس 

متخانشن یلو  مدیشوپ  وت  كاخ  زا  هرهچ 

ار وت  راسخر  رمع  کی  نیبب  مثیم »  » تلفغ

متخانشن یلو  مدید  اه  هنییآ  همه  رد 

----------

ار رصب  کشا  ترس  لابند  هب  میراب 

( لزغ  ) ار رصب  کشا  ترس  لابند  هب  میراب 

ار ردپ  هدرک  مگ  هک  هراوآ  كدوک  نوچ 

دنناتسب ناج  ام  نت  زا  وگب  رمع  کی 

ار رگج  نوخ  یلو  دنریگن  هظحل  کی 

هراتس میدناشف  وت  قارف  بش ز  ره 

ار رحس  شیوخ ، رگج  نوخ  میتسش ز 

تسام فک  هب  تروهظ  حبص  ربخ  رد  ناج 

ار ربخ  هفرط  نیا  دَروآک  یسک  نابرق 

ِدننام وت  راسخر 
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روک ام  همین و  هم 

ار رمق  میدیدن  همین  ِبش  هک  ادرد 

دیاشگ هدقع  ام  لد  زا  رگم  وت  مشچ 

ار رشب  ياپ  دنکزاب  رگم  وت  تسد 

ییاین وت  ات  ترفظ  حبص  هب  دنگوس 

ار رفظ  حبص  قفا  دراین ز  دیشروخ 

i دّمحم لآ  نکش  تب  یلع ، دنزرف 

ار ربت  رادرب  وت  هناخ ، تب  هدش  ملاع 

يزور همطاف  مقتنم  يا  دسر  یم  یک 

؟ ار رفن  ود  نآ  ندب  يرآ  رد  ربق  زک 

یحو رد  تشپ  دگل  برض  اب  هک  سوسفا 

ار رسپ  دنتشک  ردام و  اپ  داتفا ز 

رهوگ همه  تکشرس  رحب و  دَوب  وت  مشچ 

ار رهگ  ِرحب  نیا  تفک  زا  دنربن  مثیم » »

----------

ار رصب  کشا  ترس  لابند  هب  میراب 

( لزغ  ) ار رصب  کشا  ترس  لابند  هب  میراب 

ار ردپ  هدرک  مگ  هک  هراوآ  كدوک  نوچ 

دنناتسب ناج  ام  نت  زا  وگب  رمع  کی 

ار رگج  نوخ  یلو  دنریگن  هظحل  کی 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 5990 

http://www.ghaemiyeh.com


هراتس میدناشف  وت  قارف  بش ز  ره 

ار رحس  شیوخ ، رگج  نوخ  میتسش ز 

تسام فک  هب  تروهظ  حبص  ربخ  رد  ناج 

ار ربخ  هفرط  نیا  دَروآک  یسک  نابرق 

روک ام  همین و  هم  ِدننام  وت  راسخر 

ار رمق  میدیدن  همین  ِبش  هک  ادرد 

دیاشگ هدقع  ام  لد  زا  رگم  وت  مشچ 

ار رشب  ياپ  دنکزاب  رگم  وت  تسد 

ییاین وت  ات  ترفظ  حبص  هب  دنگوس 

ار رفظ  حبص  قفا  دراین ز  دیشروخ 

i دّمحم لآ  نکش  تب  یلع ، دنزرف 

ار ربت  رادرب  وت  هناخ ، تب  هدش  ملاع 

يزور همطاف  مقتنم  يا  دسر  یم  یک 

رد ربق  زک 
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؟ ار رفن  ود  نآ  ندب  يرآ 

یحو رد  تشپ  دگل  برض  اب  هک  سوسفا 

ار رسپ  دنتشک  ردام و  اپ  داتفا ز 

رهوگ همه  تکشرس  رحب و  دَوب  وت  مشچ 

ار رهگ  ِرحب  نیا  تفک  زا  دنربن  مثیم » »

----------

دماین انعر  لگ  نآ  راهب و  لصف  دش  زاب 

( لزغ  ) دماین انعر  لگ  نآ  راهب و  لصف  دش  زاب 

دماین ارهز  فسوی  دمآ  هعمج  حبص  زاب 

وک ناقشاع  عمج  عمش  مه  اب  دنیوگ  ناقشاع 

دماین ای  دمآ  يدهم  مه  زا  دنسرپ  ناتسود 

يدادماب ره  رد  تسا  راتفرگ  ره  يادن  نیا 

دماین الوم  ودمآ  حبص  مه  زورما  ادخ  يا 

مطالط رد  اهلد  یتشک  دش و  ایرد  اه  هدید 

دماین ایرد  نیا  ناب  یتشک  میدیدرگ و  قرغ 

ییامنهر یب  زا  میدرب  مدع  يارحص  هب  ور 

دماین ام  يامنهر  میا و  هدرک  مگ  دوخ  هار 

شتآ يایرد  ام  بلق  دش  نوخ  يایرد  ام  مشچ 

دماین ارحص  نماد  زا  ام  يالوم  بکوم 

هنیدم رهش  رد  دنراد  يا  هتشگمگ  نایعیش 
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دماین ادیپ  دنک  يدهم  ار  هتشگمگ  نآ  هک  ات 

هرامه دیآ  نیسح  خرس  مچرپ  زا  ادن  نیا 

دماین اروشاع  ياهنوخ  ثراو  اهنت  هچ  زک 

هتسد هتسد  ناریپ  دندیدرگ و  ریپ  ناناوجون 

دماین الوم  نآ  دندرب و  لگ  ریز  رد  وزرآ 

شقارف زا  میدرک  حبص  نارجح  کشا  اب  ار  ماش 

دماین ارآ  ناهج  رهم  نآ  تشگ و  بش  ام  زور 

هبعک هام  نآ  رب  تسا  کشا  مزمز  مثیم »  » مشچ

دماین اهلد  هلبق  لد  هبعک  باتفآ 

----------

دماین الوم  يدمآ  هعمج  حبص  يا  مه  زاب 

( لزغ  ) دماین الوم  يدمآ  هعمج  حبص  يا  مه  زاب 

دماین اقآ  دیسر  برغم  دش  رهظ  دمآ  حبص 

مدیدن ار  تیالو  ناعنک  دیشروخ  دش و  بش 

دماین ارهز  فسوی  ممشچ ، هیرگ  زا  دش  روک 

؟ وک ناتیاقآ  سپ  دنسرپ  یم  هدنخ  اب  نانمشد 
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؟ دماین ای  دمآ  دنیوگ  یم  هیرگ  اب  ناتسود 

اهنت تسام  نایم  وا  بیرغ و  وا  نودب  ام 

دماین اهنت  یلع  لثم  اه  نرق  ماما  نآ 

اغیرد دش  یط  نسحلا  نبای  هلان  اب  ام  رمع 

دماین ام  يامنهر  ام  بحاص  ام  یجنم 

ارحص هوک و  رد  وا  دنزرف  نیشن ، هناخ  قح  ریش 

دماین اتکی  تجح  دش  ات  ود  ارهز  تماق 

هدرب هاچ  نایم  رس  شّدج  لثم  مه  وا  دیاش 

؟ دماین الوم  نآ  ياوآ  مه  هاچ  زا  ارچ  سپ 

نوخ زا  ییایرد  ملد  زیربل و  کشا  زا  ما  هدید 

دماین اپ  يادص  میالوم  تسد و ز  زا  متفر 

ملاع لها  يا  دش  ریگ  ملاع  نوعرف  هنتف 

؟ دماین اسوم  ارچ  اضیب  دی  دش  نوچ  اصع  وک 

مثیم تشذگب  اه  هتفه  اه و  هام  اه و  لاس 

دماین ارآ  ناهج  رهم  نآ  دنتفر و  اه  هعمج 

----------

تسین رارق  اه  لد  هب  هک  لد  رارق  آزاب 

( لزغ  ) تسین رارق  اه  لد  هب  هک  لد  رارق  آزاب 

تسین راظتنا  زا  رت  تخس  هنیس  هب  یغاد 

رابتعا دراد  دوخ  بحاص  هب  يا  هلگ  ره 
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تسین رابتعا  دوخ  بحاص  نودب  ار  ام 

مشچ هب  ام  حبص  وت ، تبیغ  ِراگزور  رد 

تسین رات  ماش  زج  تبرغ و  بورغ  زا  ریغ 

میا هدنز  دنچ  کی  وت  قارف  رد  دنچ  ره 

تسین راضتحا  زج  هب  راظتنا  نارود 

دنهد ام  هب  ار  ناهج  ود  تیالو  مریگ 

تسین راختفا  امش  يالو  زج  هب  ار  ام 
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ار هعیش  وت  ِّقح  تلود  رادتقا  یب 

تسین رادتقا  امس  ضرا و  رادتقا  اب 

راظتنا درد  شدشک  یم  هک  یقشاع  رب 

تسین راز  لاح  لد و  زوس  کشا و  رتشوخ ز 

ام راگزور  هدش  هریت  وت  یب  هک  سب  زا 

تسین راهن  لیل و  برغم و  نایم  یقرف 

نازخ دنک  تموکح  یحو  ناتسوب  رب 

تسین رازه  رازه و  غرم  دندش  ناغاز 

دیع حبص  دندرگ  همه  اه  هظحل  هک  مریگ 

تسین رازم  زج  نارظتنم  يارب  ایند 

نامز نیا  رد  يدهم  قشاع  يارب  مثیم » »

تسین راد  جوا  زا  ْهب  روهظ ، ۀظحل  یب 

----------

تسین رارق  اه  لد  هب  هک  لد  رارق  آزاب 

( لزغ  ) تسین رارق  اه  لد  هب  هک  لد  رارق  آزاب 

تسین راظتنا  زا  رت  تخس  هنیس  هب  یغاد 

رابتعا دراد  دوخ  بحاص  هب  يا  هلگ  ره 

تسین رابتعا  دوخ  بحاص  نودب  ار  ام 

مشچ هب  ام  حبص  وت ، تبیغ  ِراگزور  رد 

تسین رات  ماش  زج  تبرغ و  بورغ  زا  ریغ 
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میا هدنز  دنچ  کی  وت  قارف  رد  دنچ  ره 

تسین راضتحا  زج  هب  راظتنا  نارود 

دنهد ام  هب  ار  ناهج  ود  تیالو  مریگ 

تسین راختفا  امش  يالو  زج  هب  ار  ام 

ار هعیش  وت  ِّقح  تلود  رادتقا  یب 

تسین رادتقا  امس  ضرا و  رادتقا  اب 

راظتنا درد  شدشک  یم  هک  یقشاع  رب 

تسین راز  لاح  لد و  زوس  کشا و  رتشوخ ز 

ام راگزور  هدش  هریت  وت  یب  هک  سب  زا 

تسین راهن  لیل و  برغم و  نایم  یقرف 

نازخ دنک  تموکح  یحو  ناتسوب  رب 

غرم دندش  ناغاز 
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تسین رازه  رازه و 

دیع حبص  دندرگ  همه  اه  هظحل  هک  مریگ 

تسین رازم  زج  نارظتنم  يارب  ایند 

نامز نیا  رد  يدهم  قشاع  يارب  مثیم » »

تسین راد  جوا  زا  ْهب  روهظ ، ۀظحل  یب 

----------

تسین وت  نابایب  ناماد  وچ  سودرف  غاب 

( لزغ  ) تسین وت  نابایب  ناماد  وچ  سودرف  غاب 

تسین وت  نالیغم  راخ  یمرخ  ار  هلال 

دنز كاچ  رگج  هب  نابیرگ  وچ  ات  دزس  یم 

تسین وت  نابیرگ  هب  رس  هتخابلد و  هک  ره 

ما هتشاد  هگن  وت  لاصو  دیما  هب  ناج 

تسین وت  نارجه  تقاط  ارم  هظحل  کی  هن  رو 

تسا لدب  شلالم  تسد  لگ  هب  لابقا  ياپ 

تسین وت  ناماد  هب  تسد  ناج  هبعک  يا  هک  ره 

بجع هن  دش  رگا  وت  ياطع  نوهرم  تسود 

تسین وت  ناسحا  هدنمرش  هک  تسین  ینمشد 

تسا رت  کیرات  وت  رجه  بشر  شراگزور 

تسین وت  نازورف  عمش  زا  ینشور  ار  هک  ره 

ینادرگ ملگ  هک  نک  یهگن  اما  مراخ 
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تسین وت  ناتسلگ  هب  اج  ارم  دنیوگن  ات 

وا هدنب  منم  هک  ییادخ  ییادخب 

تسین وت  نامرف  هدنب  زج  هک  تسنآ  هدنب 

تسا نم  دالیم  هظحل  وت  ندید  اب  گرم 

تسین وت  نادنخ  بل  زج  مدبا  تایح  هک 

ناتسب ناج  اب  رب  لد  امنب  خر  یلع  ای 

تسین وت  نابرق  لباق  ناهج  ود  ناج  هچ  رگ 

شنهد رد  یلو  تسیب  انرد  مثیم »  » مظن

تسین وت  ناشورخ  رحب  زا  هک  تسین  يرهوگ 

----------

دیآ یم  رای  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

( لزغ  ) دیآ یم  رای  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  راگدرورپ  تمحر  میسن 

نارظتنم هام  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  راظتنا  قفا  زا  رهم  وچ 

دیون دنهد  یم  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  رایرهش  ناگ  هدش  لد  رهش  هب 

ياعد ناوخب 
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حبص هدیپس ي  اب  هک  ار  جرف 

دیآ یم  راودیّما  مدرم  دیما 

یلع راگدای  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  راقفلاوذ  دوخ  فک  رب  هتفرگ 

قارف نازخ  رد  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  راهب  يازف  حور  میسن 

مرح باتفآ  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  راسهوک  زا  هدرک و  عولط 

لصو تلود  حبص  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  رای  هک  دیوگ  هدیپس و  هدز 

نیسح يوزرآ  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  رادغاد  رگج  اب  هبعکز 

« مثیم  » ناوخب ناوخب  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دیآ یم  رارق  یب  لد  رارق  نآ  هک 

----------

وت يابرلد  تروص  ام  لد ز  هدیدن  هدرب 

( لزغ  ) وت يابرلد  تروص  ام  لد ز  هدیدن  هدرب 

وت يامنادخ  يور  مه  باقن ، زا  رگ  هولج 

یمدآ لسن  یجنم  یملاع  لک  حلصم 

وت ياشگ  هرگ  تسد  يدیس ! تسادخ  تسد 
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متداع هدوب  وت  رهم  متدالو  زا  رت  شیپ 

وت يانشآ  مدش  نم  نم ، يانشآ  يدوب  وت 

! ناگتسکش لدروای  ناگتسخ ! هنیس  مدمه 

وت ياج  تساجک  وگب  نم  رانک  اج  همه  يا 

یمد رگم  وگب  رکذ  یمزمز  وت  يا  هبعک  وت 

وت ياعد  ۀمزمز  یملاع  شوگ  هب  دسر 

ام تسد  وت ز  ةدید  درب  لد  هک  دوش  یم  هچ 

وت ياپ  هب  ام  ۀسوب  دنک  لگ  هک  دوش  یم  هچ 

البرک تشد  دیهش  درگنب  هک  یمد  نآ  شوخ 

وت ياه  هناش  رس  رب  ار  شیوخ  خرس  مچرپ 

نک فاوط  نک  فاوط  نک  فاطم  يوس  هب  ور 

وت يابرلد  ةرهچ  مرح  زا  لد  دربب  ات 
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یلو ، یملاع شوگ  هب  دسر  مرح  زا  تیادص 

وت يادص  دونش  یم  مرح  رد  هک  یسک  اشوخ 

دنک اهر  نانز  هدنخ  ار  تشهب  تنطلس 

وت يادگ  يرد  تشپ  دوش  یبش  رگا  مثیم » »

----------

منیچ یمن  لگ  مدیچن  لگ  تنسح  غاب  زا  زج  هب 

( لزغ  ) منیچ یمن  لگ  مدیچن  لگ  تنسح  غاب  زا  زج  هب 

منیب ¬ یمن مدرک  نامگ  منیب  یم  هک  سب  ار  تخر 

تنابرق راب  نارازه  مدرگ  سفن  ره  رد  دزس 

منیلاب هب  ییآ  مرک  زا  رابکی  هک  يدیما  هب 

ییآ یم  هچوک  نیمادک  زا  دنگوس  تاپ  كاخ  هب 

منیشنب هچوک  نآ  هر  كاخ  رب  درگ و  مدرگ  هک 

لد زا  وت  رهم  دیاشن  نت  زا  دور  مناج  رگا 

منییآ هدوب  تدالو  زا  شیپ  یقشاع  مسر  هک 

وت یب  مندنک  ناج  دش  رمع  ياه  هظحل  مامت 

منیریش ناج  دیآ  زاب  رکیپ  هب  ات  آزاب  وت 

مناد یم  ردقنآ  متسیک  مدوب  هک  مناد  یمن 

منید ییوت  مقشع  ییوت  متسه  ییوت  مدوب  ییوت 

الوم ای  وت  اب  متسب  دهع  مدناوخ  دهع  ياعد 

منینوخ يور  زا  تاپ  هب  مزیر  لگ  ییآزاب و  هک 
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رد تشپ  دیآ ز  تردام  يادص  یک  ات  ایب ،

منیب ین  يالاب  ار  وت  دج  رس  یک  ات  وگب 

الوم يا  مدید  تروهظ  لیجعت  هب  مدرک  اعد 

منیمآ دوب  تدای  دوب و  میاعد  وت  مان  هک 

هد يراظتنا  کشا  هتسخ  لد  مثیم  مشچ  هب 

منیکست داد  دهاوخن  رگید  مه  کشا  هچ  رگا 
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تسین نیا  زج  هراچ  دیزاسب  رجه  درد  هب 

( لزغ  ) تسین نیا  زج  هراچ  دیزاسب  رجه  درد  هب 

تسین نیریش  لاصو  دشابن  قارف  رگا 

تسا نم  ریپ  مالک  نیا  ناوج  روش  هب  مسق 

تسین نید  یقشاع  قشع و  دوبن  ار  هک  ره  هک 

تسا زییاپ  راهب  تیور  لگ  یب  هک  ایب 

تسین نیزآ  غاب  ناتسب و  هب  وت  یب  هک  ایب 

تخوسن وت  تبحم  عمشز  هنیس  مادک 

تسین نینوخ  قارف  کشاز  هدید  مادک 

نورد زوس  مشچ و  کشا  وت و  لایخ  زج  هب 

تسین نیلاب  هب  یمد  مه  مغ  رتسب  هب  ارم 

رفک هب  دننز  متمهت  وگب  راب  رازه 

تسین نییآ  مارم و  تبحم  ریغ  هب  ارم 

یتسد یهت  همه  اب  همهز  مرت  ینغ 

تسین نیکسم  تشاد  وت  قشع  تلود  هکنآ  ره 

ار مثیم »  » لخن دینادب  قشع  تشهب 

تسین نیسای  لآ  حدم  زا  زج  هب  شا  هویم  هک 

----------

لد التبم  دش  یمن  رگ  تقشع  هب 

( لزغ  ) لد التبم  دش  یمن  رگ  تقشع  هب 
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لد الب  جنر و  همه  نیا  دید  یمن 

ناج نم  مسج  زا  ادج  ددرگ  رگا 

لد ادج  ددرگ  تمغ  زا  دیاشن 

مزیرب شنوخ  رجنخ و  مرآرب 

لد ار  وت  زا  ریغ  وتز  دهاوخ  رگا 

دوب یگناگیب  ادخ  اب  شنایز 

لد انشآ  دش  یمن  وت  اب  رگا 

درتسگ شرف  شیاضف  رد  تبحم 

لد ادخ  شرع  زا  رترب  دمآ  هک 

هتشگ هراوآ  تمغ  يایرد  هب 

لد ادخان  یب  یتشک  ناسب 

مسرپب دیاب  تا  هارط  راتز 

لد اجک  ار  ام  دشک  یم  رخآ  هک 

هب مدرک  رفس 
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قشع هبعک  يوس 

لد افص  یعس و  لد  هورم  لد  مرح 

ییاپ راذگب  ام  مشچ  رب  ایب 

لد ام  تسد  زا  دوریم  هن  رگ  و 

درد نماد  تیاوه  رد  هتفرگ 

لد اود  زا  بیبط و  زا  هتشذگ 

درک اونین  ار  نامسآ  نیمز و 

لد اون  یب  نیا  رب  وچ  يداد  اون 

تخاس الب  اب  تیالو  دیما  هب 

لد الولا  تیب  هدمآ  ور  نآ  زا 

تلصو حبص  لایخ  نابرق  هب 

لد اپ  تسد و  یب  مثیم »  » زا درب  هک 

----------

مدرک وت  يور  فاوط  مداهن  يور  هبعک  هب 

( لزغ  ) مدرک وت  يور  فاوط  مداهن  يور  هبعک  هب 

مدرک وت  يوک  يوزرآ  ادخ  تیب  رانک 

مدوب وت  تسد  ياج  داب  رجح  مالتسا  رد 

مدرک وت  يوب  رطع  ساسحا  مرح  هدرپز 

متفگ وتز  نخس  نخس  متفگ  وت  يادخ  اب  وچ 

مدرک وت  يوگتفگ  دوبعم  تولخ  مزب  هب 
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نکفارب باقت  خر  هام  زا  يا  هظحل  ایب و 

مدرک وت  يوجتسج  فرص  ار  همه  دوخ  رمع  هک 

تدابع تقو  دوب  هبعک  نم  هلبق  هچ  رگا 

مدرک وت  يوس  هب  لد  يور  یلو  هبعک  هب  هگن 

تجاح هچ  تشهب  هنامیپ  یم و  یقاس و  هب 

مدرک وت  يوبص  زا  رپ  ار  دوخ  یلاخ  ماج  هک 

تلاصو يارب  متشاد  هگن  هک  ناج  ریغ  هب 

مدرک وت  يوم  رات  فقو  دوخ  یتسه  مامت 

قیاقح مامت  رد  میور  هب  تشگ  هدوشگ 

مدرک وت  يور  هام  هب  یلایخ  هاگن  وچ 

يدرکن باوج  ار  هدولآ  مثیم »  » هک ییوت 

هب تیالو  لسغ  هک  منم 
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مدرک وت  يوج  بآ 

----------

مدرگب رای  رود  هک  مداهن  يور  هبعک  هب 

( لزغ  ) مدرگب رای  رود  هک  مداهن  يور  هبعک  هب 

مدرگب راگن  نآ  لابند  هب  هناخ  ياجک 

ارهز یجاح  تساجک  یجاح  همه  نیا  نایم 

مدرگب راب  رازه  شیادف  هب  سفن  ره  هک 

متشگ همه  ار  میطح  نکر و  مزمز و  ماقم و 

؟ مدرگب راجتسم  هب  ای  مور ، رجح  رانک 

مشاب وت  رانک  رد  هک  مدیود  قلخ  نایم 

مدرگب رانک  هشوگ و  ره  هب  ردقچ  وگب 

یک ات  همطاف  زیزع  يا  وگب  هتفرگ  ملد 

؟ مدرگب رادج  نیا  درگ  رب  منیبن و  ار  وت 

مریمب وت  هیاس  ریز  طقف  هک  نیا  قوش  هب 

مدرگب راسهوک  هوک و  ره  هب  باتفآ  وچ 

نک مرد  هب  رد  میسن  اب  مهر  درگ  هچ  رگا 

مدرگب راید  ره  رهش و  ره  هب  تاوه  رد  هک 

تلاصو متسین ز  دیمون  هک  تساوگ  ادخ 

مدرگب راگزور  رود  ات  وت  رود  هچ  رگا 

مداهن رارق  نیا  دوخ  اب  مسق  راظتنا  هب 
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مدرگب راظتنا  تقو  ات  وت  ياوه  رد  هک 

منامب وت  مثیم »  » رمع همه  هک  یتیانع 

مدرگب راد  بوچ  رود  وت  مثیم  ناسب 

----------

دنداد متدایس  طخ  وت  يرکون  هب 

( لزغ  ) دنداد متدایس  طخ  وت  يرکون  هب 

دنداد متداع  وت  يالو  هب  یکدوکز 

دنتفریذپ ارم  لوا  وت  ناتسآ  رد 

دنداد متدارا  ضرع  هزاجا  سپس 

ماوت يوک  مالغ  میوگ  هک  هرهز  هچ  ارم 

دنداد متداعس  نیا  رگا  تسوت  فطلز 

نم لد  رد  تسادخ  جنگ  هک  وت  تبحم 

دنداد متدالو  زا  شیپ  هک  تسیتداعس 

مدرک یگدنب  وت  يالو  هب  ار  يادخ 
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دنداد متدابع  لاح  وت  قشع  نمی  هب 

مدیدرگ وت  رد  نیشن  كاخ  يادگ 

دنداد متدایس  ملاع  یمامت  رد  هک 

یمدق رهب  ات  هراوآ  وت  قشع  هب  مدش 

دنداد متداهش  باوث  راب  رازه 

هتفرگن وت  زا  هک  مثیم »  » هتساوخ وت  زا  هچ 

دنداد متدایز  نآ  زا  متساوخ  هچ  ره  هک 

----------

تسا نم  رای  ياپ  ياج  مرگن  اجک  ره  هب 

( لزغ  ) تسا نم  رای  ياپ  ياج  مرگن  اجک  ره  هب 

تسا نم  رانک  وا  هک  يرانک  قارف ، ورب 

رارق تسدز  ما  هداد  رگا  رای  رانک 

تسا نم  رارق  نیا  رای  اب  هک  رای  هب  مسق 

ملد غرم  تسوا  فلز  هلسلس ي  راکش 

تسا نم  راکش  یلد  ره  لزغ  دنمک  اب  هک 

ینم وچ  زا  يزاون  نیکسم  نم و  ییادگ 

تسا نم  راختفا  تسین  وا  روخ  رد  هچ  رگا 

میوگ یم  هتفرگ  يرای  نماد  کی  ره  هب 

تسا نم  رای  تسه  رای  رگا  دینک ، اهر 

مدشُک یم  هرامه  تقارف  ّینم و  اب  وت 
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تسا نم  راب  قارف  هوک  مرای و  شیپ  هک 

مشکن رس  رشح  زور  دحلز  دنک  ادخ 

تسا نم  رازم  وا  يوک  راذگهر  كاخ  هک 

تسا یتسد  یهت  متلود  مرد و  نیا  يادگ 

تسا نم  رابکشا  مشچ  نم  تورث  مامت 

كاب هچ  دنُرب  رگا  ار  مثیم »  » نابز

تسا نم  راعش  نم  رعش  یلع  يانث  رد  هک 

----------

يدهم ای  راهب  درادن  وت  یب  راهب 

( لزغ  ) يدهم ای  راهب  درادن  وت  یب  راهب 

يدهم ای  رارق  دریگن  وت  یب  رارق 

! نارظتنم ماما  يا  مسق  راظتنا  هب 

يدهم ای  راظتنا  تسا  رت  تخس  گرم  ز 

هدش وت  یب  هک  ایب  دمحم ! لآ  حیسم 

يدهم ای  راضتحا  ما  یگدنز  مامت 

دنتسش لد  نوخ  هب  ار  تهر  كاخ  هک  ایب 

يدهم ای  راد  هدنز  بش  قشاع  رازه 

یلع ياج  هب  قح  تسد  يا  نک  كاپ  ایب و 

همطاف کشرس 
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يدهم ای  راذع  زا  ار 

تسا رگد  يربیخ  حتف  رظتنم  هک  ایب 

يدهم ای  راقفلاوذ  تا  يردیح  تسد  هب 

نیسح يارب  زا  تمشچ  نوزف  لاس  رازه 

يدهم ای  رابکشا  اسم  حبص و  هب  دَوب 

راذگم ایب  ایب  هعیش  تزع  هب  مسق 

يدهم ای  راخ ، دندرگ  وت  نایعیش  هک 

: دیوگ یم  نیسح  خرس  مچرپ  زونه 

يدهم ای  راگدرورپ ؟ تجح  تساجک 

ریگب هنتف  هاگترپ  نیا  رد  هعیش  تسد  وت 

يدهم ای  راذگ ، مثیم »  » هدید هب  اپ  وت 

----------

يدهم ای  راهب ، ددرگن  وت  یب  راهب 

( لزغ  ) يدهم ای  راهب ، ددرگن  وت  یب  راهب 

يدهم ای  رارق ، دریگن  وت  یب  رارق 

نارظتنم ماما  يا  مسق  راظتنا  هب 

يدهم ای  راظتنا  تسا  رت  تخس  گرم  ز 

هدش وت  یب  هک  ایب  دمحم ! لآ  حیسم 

يدهم ای  راضتحا ، ما  یگدنز  مامت 

بش ره  لد  نوخ  تسا  ناور  وت  یب  هک  ایب 
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يدهم ای  راد  هدنز  بش  قشاع  مشچ  ز 

یلع ياج  هب  قح ، تسد  يا  نک  كاپ  ایب و 

يدهم ای  راذع  زا  ار  همطاف  کشرس 

دیآ یم  هاچ  الوم ز  هلان  يادص 

يدهم ای  راقفلاوذ  وا  يرای  هب  شکب 

نیسح يارب  زک  تسا  نوزف  لاس  رازه 

يدهم ای  رابکشا  اشم  حبص و  هب  ییوت 

منک هیرگ  وتاب  وت  رانک  هب  دوش  یم  هچ 

يدهم ای  راز  راز  وت  همع  يارب 

دیوگ یم  نیسح  خرس  مچرپ  زونه 

يدهم ای  راگدرورپ  تجح  تساجک 

هاگترپ نیا  رد  هعیش  تسد  وت 
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ریگب رفک ،

يدهم ای  راذگ  مثیم »  » ةدید هب  اپ  وت 

----------

تسم لبلب  ناتسوب و  لگ و  غاب و  راهب و 

( لزغ ) تسم لبلب  ناتسوب و  لگ و  غاب و  راهب و 

تسه هک  هچ  ره  چیه  تسا  چیه  وت  ضیف  نود  هب 

رمع همه  رد  راو  هناوید  هک  هورگ  نآ  شوخ 

تسدورس تتبحم  ياپ  هب  دنا  هتسکش 

دیبات ایربک  شوغآز  باتفآ  وچ 

تسکش تسود  يالب  گنس  هب  هک  ره  نیبج 

ار ملاع  درک  قلخ  ادخ  هک  نامز  نآ  رد 

تسب وت  فلز  رات  هب  ار  دوخ  یتسه  مامز 

مداتفارد اپز  نم  رگا  تریح  ياج  هچ 

تسشن ياپز  نامسآ  تمغ  هوک  ریز  هک 

دوب یقاس  تسد  هب  تیالب  ماج  زونه 

تسم یلایخ  هعرج  کی  هب  میدش  ام  هک 

دیشوج ات  تشهب  رد  وت  تبحم  یم 

تسدرپ هداب  دندش  یهلا  ناگتشرف 

دوبن عمش  فرح  هناورپ  تبحص  زونه 

تسلا مزب  هب  متخوس  یم  وت  درگ  هب  نم  هک 
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وت نماد  هب  اپ  تسد و  یب  مثیم »  » داتف

تسویپ نارک  یب  يایرد  هب  هک  يا  هرطق  وچ 

----------

دنک یم  هچ  رگج  نوخ  ام  مشچ  هب  نیبب  وت  یب 

( لزغ  ) دنک یم  هچ  رگج  نوخ  ام  مشچ  هب  نیبب  وت  یب 

دنک یم  هچ  رحس  کشا  یهاگماش و  هلان ي 

دنز رس  هنوگچ  رهم  وت  نسح  عولط  تقو 

دنک یم  هچ  رمق  صرق  وت  لامج  هم  شیپ 

دوش لگ  هتسب  ۀچنغ  يوش  او  هدنخ  هب  وت  رگ 

دنک یم  هچ  رهگ  ّرُد و  ینک  یمّلکت  وت  رو 

متشحو هلعش  تسین ز  متّبحم  ۀتخوس 

دنک یم  هچ  ررش  هوک  هتخوس  هک  يرگج  اب 

لد دنپس  تبل  لاخ  ناج  رارش  تخر  رهم 

اب
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دنک یم  هچ  رظن  مشچ و  وت  نسح  لاخ و  طخ و 

نم ياو  لیس ، همه  دش  نم  ياه  هیرگ  لصاح 

دنک یم  هچ  رصب  کشا  منماد  هب  نیبب  ایب 

رظتنم ماما  ییوت  رگداد  ّیح  تّجح 

دنک یم  هچ  رش  هنتف و  رشب  اب  هک  نیبب  ایب 

هتخود هدید  وت  يوس  هتخوس  یحو  ۀناخ 

دنک یم  هچ  رد  ۀلعش  یفطصم  سای  لگ  اب 

----------

دوش یم  ریگلد  هچ  هعمج  بورغ  وت  یب 

( لزغ  ) دوش یم  ریگلد  هچ  هعمج  بورغ  وت  یب 

دوش یم  ریزارس  هوک  مغ ز  بالیس 

شیوخ مشچ  دناشف ز  هراتس  کلف  هام 

دوش یم  ریگنیمز  هوک ، تشپ  دیشروخ 

حیسم زجعم  یعّدم  هتشگ  هدرم  لد 

دوش یم  ریش  وت ، ندوبن  رد  هابور 

ناوج یسب  دُرم و  وت  قارف  رد  ریپ  سب 

دوش یم  ریپ  تندمآ ، راظتنا  رد 

نک باکر  رد  اپ  وت  میا ، هدرمن  ام  ات 

دوش یم  رید  ملد ! زیزع  نک  لیجعت 

! ناج زیزع  يا  ام ، لد  یّلست  وت  یب 
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دوش یم  ریجنز  هنیس و  کشا و  دایرف و 

! يدّیس میدید ، وت  يور  باوخ ، هب  اهنت 

؟ دوش یم  ریبعت  وت  لصو  هب  یک  باوخ  نیا 

یلع ییاهنت  هلان  وت  اب  هک  آزاب 

دوش یم  ریبکت  هدزرس ، هفوک  هاچ  زا 

تخر فحصم  قرو  رد  هک  خر  ياشگب 

دوش یم  ریسفت  همطاف  حتف  تایآ 

شیوخ تسد  هب  يریگب  راقفلاوذ  وت  یتقو 

، ودع بلق  هب  ام  دایرف 
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دوش یم  ریت 

ناتسود قطن  اب  وت  نانمشد  قرف  رب 

دوش یم  ریشمش  هک  تسا  مثیم "  " راعشا

----------

مدوب هناخ  مغ  ینادنز  طقف  وت  یب 

( لزغ  ) مدوب هناخ  مغ  ینادنز  طقف  وت  یب 

مدوب هناورپ  مه  عمش و  مه  نتخوس  رد 

متشگ وت  فلز  يریجنز  هناوید 

مدوب هناوید  لزا  زور  زا  شاک  يا 

نک متسین  تقیقحرد  ریگب و  متسه 

مدوب هناسفا  نم  دنرادنپ  قلخ  ات 

ارایرهش میور  هب  اشگب  رد  هظحل  کی 

مدوب هناخ  نیا  رد  نایادگ  زا  نم 

تسا نیمه  مرمع  کی  لامعا  هدنورپ 

مدوب هناش  ار  تمغ  هوک  ینیگنس 

دجنگن زگره  وبس  رد  ایرد  هتفگ  یک 

مدوب هنامیپ  ار  رحب  نارازه  دوخ  نم 

تماب غرم  مدرگ  هک  ات  مدوبن  قیال 

مدوب هناد  تماب  ناغرم  رب  شاک  يا 

مدید ، قشع گنس  هب  رس  متسکش  یتقو 
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مدوب هنازرف  نم  دندناوخ و  ما  هناوید 

لوا زور  زا  انشآ  مدرگ  وت  اب  ات 

مدوب هناگیب  مه  شیوخ  اب  هن ، قلخ  اب 

زورما هن  مدوب  تمثیم "  " مدوبن زور 

مدوبن ایند  نیا  رد  نم  يدوب ، وت  مدوب 

----------

نم زا  رتراخ  دوبن  لگ  يا  وت  يور  یب 

( لزغ  ) نم زا  رتراخ  دوبن  لگ  يا  وت  يور  یب 

نم زا  رت  راتفرگ  تسین  تمغ  مادرد 

هار یهد  راکاطخ  دبع  رب  وت  دنتفگ 

نم زا  رت  راکاطخ  تسین  یسک  زورما 

يدنسپ زورما  رگا  مهانگ  هوک  اب 

نم زا  رت  راب  کبس  تفای  ناوتن  ادرف 

دشابن هک  نک  اعد  زاب  نزب و  مگنس 

نم زا  رترادافو  وت  ناگس  نیب  رد 

دوبن هک  هدید  اشگب  دمآ  بل  هب  مناج 
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نم زا  رت  رامیب  وت  رامیب  سگرن  یب 

نینوخ هدید  هدز و  شتآ  لد  نیا  زج 

نم زا  رترادیب  رت و  ناشیرپ  تسین  سک 

دشابن هک  نازوسب  زورفارب و  زیخرب و 

نم زا  رتاروازس  زورما  نتخوس  رد 

میلاح هچب  لد  نم و  هک  یناد  وت  رجه  رد 

نم زا  رتراز  لد  لد و  زا  مرتراز  نم 

مدنوش رای  ناهج  قلخ  همه  هک  مریگ 

نم زا  رت  رای  یب  سک و  یب  دوبن  وت  یب 

یتسا نم  رای  وت  وت ، مرای و  یب  مثیم » » نم

نم زا  رت  راوخمغ  هدش  نم  رب  وت  راخ و  نم 

----------

شراهن لیل و  درذگ  سک  ره  وت  يور  یب 

( لزغ  ) شراهن لیل و  درذگ  سک  ره  وت  يور  یب 

شراهب تسا  نازخ  لصف  زا  رتریگلد 

تسش ناهج  ود  ره  زا  لد  داد  لد  وت  هب  سک  ره 

شران تسا ز  میب  هن  تسا  نانج  رکف  هن 

ددرگن زاب  مه  رمع ز  همه  هک  رتهب 

شرای خر  رب  یمد  زاب  دشن  هک  یمشچ 

میتسا ربخ  یب  همه  رمع  کی  هک  سوسفا 
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شراید تساهلد  هک  هدرک  رفس  رای  نآ  ز 

دنیب وت  دنخبل  لگ  تروص  هب  هک  یمشچ 

شراک هچ  تسا  یتشهب  ياهلگ  هدنخ ي  اب 

ار ناهج  قلخ  دنک  هدنز  رگا  دراد  اج 

شراک هچ  تسا  یتشهب  ياهلگ  هدنخ ي  اب 

ار ناهج  قلخ  دنک  هدنز  رگا  دراد  اج 

شرازم كاخ  زا  وت  يوب  دمد  هدرم  رگ 

اپ دهنن  ملاع  رس  رب  دهد  تسد  رگ 

تسا هدرک  وت  فلز  مخ  هک  ارنآ 
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شراهم

هتفرگ سنا  لد  وت  قشع  ۀلسلس  اب 

شراگن فلز  رس  هب  يزاین  هچ  رگید 

تسایند روانهپ  تعسو  نیا  رد  وتیب  لد 

شراشف ربق  دهد  هک  یصاع  هدنب ي  نوچ 

داد لد  وتب  سک  ره  هک  تسا  نینچ  موسرم 

شرات بش  عمش  هتخوس  رگج  ددرگ 

تیالو رازاب  هتشگمگ ي  فسوی  يا 

شرارق وتیب  دوبن  تیالو  هک  آزاب 

قشع مغ  راد  رد  هک  شینارم  شیوخ  زا 

شراد ۀبوچ  دوب  شود  رس  هب  مثیم » »

----------

تسین يررش  مهآ  شتآ  رب  وت  زوس  یب 

( لزغ  ) تسین يررش  مهآ  شتآ  رب  وت  زوس  یب 

تسین يربخ  ملاع  هب  وت  يوک  رس  زا  ریغ 

تسا شون  همه  مشونب  رهز  رگ  وت  مان  اب 

تسین يرثا  میاعد  ریت  رد  وت  رکذ  یب 

دزوسب کشخ  رجش  نوچمه  هک  راذگب 

تسین يرت  مشچ  هتخوس و  لد  هک  ار  نآ 

ار ناگ  هتخوس  ام  وت  نارجه  بش  ره  رد 
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تسین يرحس  غارچ  هلان  ررش  زا  ریغ 

دیسیونب نوخ  زا  دوخ  مارحا  هّلُح ي  رب 

تسین يرگد  میرح  رای  مرح  زا  ریغ 

راد لدز  تسا  ینسُح  رظنم  يرگن  وس  ره 

تسین يرظن  بحاص  هک  درک  ناوت  هچ  برای 

مدیسر وت  يوک  رس  ات  اج  همه  متشگ 

تسین يرد  هناخ  نیا  ِرد  زا  ریغ  هب  هک  مدید 

ینارب هک  يدنسپن  يدنسپن  زگره 

تسین يرت  هدولآ  نمز  یناد  هک  دنچ  ره 

میتشون شیوخ  نفک  رب  لزا  زور  زا 

تسین يرپس  خزود  شتآ  رب  وت  رهم  زج 

مراکب سودرف  هناخلگ ي  هب  رذب  رگ 
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تسین يرمث  مران  هلعش ي  زج  وت  رهم  یب 

ملاع ود  هب  ار  ترد  كاخ  دهدن  مثیم » »

تسین يررض  نیا  زا  رت  تخس  مسق  هللااب 

----------

متسپ ما و  هدنامرد  متسه  اهب  ردق و  یب 

( لزغ  ) متسپ ما و  هدنامرد  متسه  اهب  ردق و  یب 

متسب لد  وتب  رخآ  متسد  نکم  هاتوک 

مراخ تلگ  غاب  رد  مرایسب  یتشز  اب 

متسشنب وت  شیپ  رد  مراشرس  وت  ضیف  زا 

مشوگ رد  وت  ياوآ  مشون  زا  هب  وت  شین 

متسمرس وت  ماج  زا  مشوهدم  وت  مزب  رد 

مداد لد  وت  هب  اریز  مدازآ  دوخ  دیق  زا 

متسر ناهج  ماد  زک  مداتفا  وت  دنبرد 

مدیدنخ وت  يور  رب  مدیچ  لگ  وت  نسح  زا 

متسش ناگمه  زا  تسد  مدیدرگ  وت  دنب  اپ 

هناش زا  رت  هراپ  دص  هناوید  لد  ددرگ 

متسد دوش  هناش  رگ  هناناج  وت  فلز  رب 

مدونشوخ وت  رکذ  اب  مدوسآ  وت  رکف  رد 

متسه ات  یتسه و  ات  مدوب  ات  يدوب و  ات 

نک میادف  راب  دص  نک  میادص  راب  کی 
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متسویپ وت  هب  رخآ  نک  میادج  شیوخ  زا 

میوم نآ  يریجنز  میوک  نیا  مثیم »  » نم

متسر کلف  ماب  زا  میوج  ار  وت  ماد  ات 

----------

مرادن رادیرخ  وت  زج  متمیق و  یب 

( لزغ  ) مرادن رادیرخ  وت  زج  متمیق و  یب 

مرادن راک  یسکب  مدنرخب  مریگ 

يدنسپ وت  ددنسپن  مناهج  ود  مریگ 

مرادن رای  ناهج  ود  رد  یسک  وت  زج  نم 

شزاون تسد  وت  مراد و  یهت  تسد  نم 

مرادن راخ  زج  هب  هک  نم  یلگ  غاب  وت 

ور منک  وت  ياوه  هب  مه  نانج  غاب  رد 

مرادن رازلگ  هب  راک  ملگ  جاتحم 

یفالک تسد  رد  فسوی و  يرتشم  نم 

مرادن رازاب  رس  رب  لد  هتشر  زج 

يا
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ملاع ودب  دشورف  زان  تمغ  هکنآ 

مرادن راوخمغ  وت  ریغ  نم  هک  بایرد 

دندنبب دنریگب و  دندنخب و  راذگب 

مرادن رازآز  میب  ما و  هناوید 

زین نم  وت و  يارب  هیده  همه  دنرآ 

مرادن رازآ  لد  نایرگ و  هدید  زج 

یصاعم راب  نیا  هتشگ و  مخ  تماق  يا 

مرادن راب  نیا  زا  رتشوخ  تمرک  شیپ 

رامت مثیم  زا  يوریپ  رد  و  مثیم »  » نم

مرادن راد  امش  قشع  مغ  راد  زج 

----------

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساهنت ، ناهج  وت  یب  ایب 

( لزغ  ) ییآ یم  هک  مناد  یم  تساهنت ، ناهج  وت  یب  ایب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسایند ، حلصُم  تدوجو 

نک تمایق  دوخ ، مایق  اب  قح ! تّجح  يا  ایب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساربک ، رشحم  تروهظ 

تشوگ رب  یحو  ناتسآ  زا  مقتنم ! يا  زونه 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسارهز ، هلان  يادص 

رکنم هدمآ  فورعم  فورعم و  هدش  رکنم  اسب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسادیپ ، ناهج  راثآ  ز 
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مئاد الببرک  هنحص  ترابکشا ، مشچ  هب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساروشاع ، مخز  تبلق ، هب 

یباّهو نویهص و  یباب و  اراصن ، ییاهب و 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسام ، اب  ناشگنج  رسارس 

ترادملع ددرگ  ات  تسا  ساّبع  شود  رب  ملع 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسایرد ، شا  هدید  نوخ ، شلد 

دوخ مشچ  هب  منیب  یم  دنگوس ! یلع  نآرق و  هب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساهنت ، یلع  نآرق و  هک 

تماق هدیمخ 
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وت مایق  یب  مناد  مالسا و 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسار ، نآ  تماق  ددرگن 

" مثیم  " هدید ناراهب  نوچمه  نوگ ، هلال  کشا  ز 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسارآ ، لگ  هب  ار  تریسم 

----------

مدرگ ترد  كاخ  ات  راذگب  مرس  رب  اپ  ایب 

( لزغ  ) مدرگ ترد  كاخ  ات  راذگب  مرس  رب  اپ  ایب 

مدرگ ترس  رود  وگب  هد ، مداب  هب  نک ، مرابغ 

نادرگ ما  هنییآ  ایب  مگنس ، زا  رت  مک  هچ  رگا 

مدرگ ترتهب  لگزا  يور  اب  ور  هب  ور  بش  کی  هک 

مکشخ مزیه  شتآ ، هوک  مشاب  هکنآ  ياج  هب 

مدرگ ترتسکاخ  رگم  ات  نک  مشتآ  اپ  ارس 

نک مهاگن  کنیا  ادخ ، مشچ  يا  ، هدرم مهاگن 

مدرگ ترگید  هاگن  ضیف  زا  هدنز  مد  ره  هک 

وت هاپس  كاخ  موش  ات  مراد  ردق  نآ  نم  هن 

مدرگ ترکشل  لامیاپ  ات  ینک  مکاخ  رگم 

منیشنب تاپ  رب  مزیخ و  اج  زا  هک  نک  مرابغ 

مدرگ تردام  ارهز  ربق  رود  هک  نک  ممیسن 

؟ مراد مغ  هچ  موحم ، ینک  یتیگ  هنحصزا  رگا 

مدرگ ترطاخ  زا  وحم  هک  نم  رب  يا  هظحل  دیاین 
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تیاوآ هبعک ، رانک  زا  دیآ  هک  يزور  نآ  شوخ 

مدرگ ترتسگ  تلادع  دایرف  وحم  اپارس 

ینادرگ بآ  ار  تمثیم "  " ات یشتآ  ار  ادخ 

مدرگ ترت  نامشچ  رود  مشاب ، کشا  یهلا 

----------

حلاص ابا  ای  ارحص  هب  رس  يداهن  یک  ات  ایب 

( لزغ  ) حلاص ابا  ای  ارحص  هب  رس  يداهن  یک  ات  ایب 

حلاص ابا  ای  ارآ  ملاع  باتفآ  يا  باتب 

دیآ یم  هفوک  هاچ  الوم ز  تبرغ  يادص 

حلاص ابا  ای  اهنت  ياهنت  يا  تساهنت  یلع 

ارهز ۀنیس  مخز  هک  ردیح  ثراو  يا  ایب 

حلاص ابا  ای  اوادم  ددرگ  یم  وت  ریشمش  هب 

تیب راوید  رد و 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6029 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسویپ وت  اب  دیوگ  یحو 

حلاص ابا  ای  اپ  زا  داتفا  تردام  اجنیا  هک 

ناتسب ار  غیت  فالغ  رفاک  ذفنق  زا  ایب 

حلاص ابا  ای  ارهز  يوزاب  رب  هدنام  شیاج  هک 

نسحم یکی  ارهز  یکی  هتشگ  مگ  هعیش  زا  ربق  ود 

حلاص ابا  ای  ادیپ  ود  ره  تروهظ  زور  دوش 

ارهز تردام  دش  نیمز  شقن  نانمشد  نایم 

حلاص ابا  ای  الوم  تشاد  یلاح  هچ  مدنآ  وگب 

ربمغیپ رهش  رد  همطاف  ربق  تسیفخم  ارچ 

حلاص ابا  ای  اشگب  زار  نیا  زا  هدرپ  ایب و 

ین كون  تشط و  رونت و  رد  تّدج  نینوخ  رس 

حلاص ابا  ای  ام  ۀنیس  زوس  دناوخ ز  ار  وت 

« مثیم  » هنیس ي رد  دوب  ترتع  زا  درد  نارازه 

حلاص ابا  ای  ارای  تسین  نتشون  رب  ار  ملق 

----------

شرادید وت  یب  تسا  مارح  هدید  هک  ایب 

( لزغ  ) شرادید وت  یب  تسا  مارح  هدید  هک  ایب 

شرادلد قارف  رد  نوخ  هدش  لد  هک  ایب 

ئولگ هب  ناوختسا  هدنام  یلع  وچ  نید  هک  ایب 

شراخ ناگ ، هدید  هب  تقیقح  هتفر  هک  ایب 
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هبعک نماد  هدوب  شهگداز  هک  یلع 

شرازآ تعامج ، نیا  زا  دسر  یم  زونه 

رگنب ادخ  هناخ ي  مرح و  تبرغ  هب 

شراوید شقن  تسارهز  لتاق  مان  هک 

اهنت تا  هعیش  مولظم ، وت  بیرغ و  مرح 

شرابنوخ مشچز  دزیر  هک  تسا  وت  کشرس 

تسارهز تردام  شوپ  هیس  هبعک  زونه 

شراسخر هب  دکچ  یم  مرح  گشا  زونه 

ریگب بیطخ  نآ  زا  ار  یلع  داد  ایب و 

دمد یم  یلع  لآ  ضغب  هک 
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شراتفگز

تمولظم ّدج  هک  بش  نآ  رد  تسیرگ  مرح 

شراصنا ِمامت  اب  نورب  تفر  هّکمز 

درآ فاوط  ترس  رود  هب  تیب  هک  ایب 

شرادید هزات  وت ، اب  دوش  هبعک  هک  ایب 

« مثیم  » درب یمن  لد  یلع  لآ  رهمز 

شرادرب دنشک  نابز و  دنُرب  رگا 

----------

تسا ملاع  ود  بیبط  رای  مشچ  رامیب 

( لزغ  ) تسا ملاع  ود  بیبط  رای  مشچ  رامیب 

تسا میرم  نب  یسیع  تمارک  شمد  ره  رد 

تسود يوک  هب  دش  نیشن  هشوگ  يادگ  وک  نآ 

تسا مک  شملاع  تنطلس  هک  مسق  هللااب 

یمدنگ هب  لد  دهدن  ادخ  ربمغیپ 

تسا مدآ  اوح و  نزهر  وت  بل  لاخ 

مینک یمن  او  لد  رد  یسک  ره  شیپ  ام 

تسا مرحم  وت  يوک  مرحم  میرح  نیا  رد 

تسا لد  يداش  ناهج  ود  مغ  وت  يوک  رد 

تسا مغ  ناهج  قلخ  يداش  مامت  وت  یب 

شکب نزب ، تغیت  وزاب و  تسد  هب  مزان 
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تسا محرم  نیع  رگج  هب  وت  غیت  مخز  ره 

زاب یهد و  مداب  هب  هاک  وچمه  هتسویپ 

تسا مکحم  هوک  نوچ  وت  قشع  هب  نم  نامیا 

میتبحم زبس  نشلگ  نابغاب  ام 

تسا مّرخ  غاب  نیا  هک  تسام  خرس  کشا  زا 

ام شود  هب  لوا  زا  هداهن  اضق  تسد 

تسا مخ  نامسآ  رمک  نآ  ریز  هک  يراب 

اپ شرع  هب  دراذگ  هک  نیا  متفرگ  مثیم » »

تسا ملاع  كاخ  شرس  هب  دشن  رگ  وت  كاخ 

----------

منک یمن  اورپ  مزوس و  راو  هناورپ 

( لزغ  ) منک یمن  اورپ  مزوس و  راو  هناورپ 

منک یمن  او  رپ ، وت  يور  عمش  رود  زج 

کشا هرطق  دنچ  نیا  میتسه  مامت  دشاب 

منک یمن  ایرد  هب  هاگن  رهگ  نیا  اب 

ایب ایب  مرمع ، رسارس  هتشگ ي  مگ 

منک یمن  ادیپ  وت  لثم  هک  خر  يامنب 

مشچ هب  مدیآ  رگا  هراتس  نامسآ  دص 

منک یمن  اشامت  وت  ضراع  هام  زج 

ینآ
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هاگن ار  تالاب  دق و  منک  رگا 

منک یمن  الاب  ملاع  هب  هگن  يرمع 

مروآرب اّنمت  تسد  رازه  دص  رگ 

منک یمن  اّنمت  وت  زا  نم  ار  وت  زا  ریغ 

يرتشم هتشگ  ملد  فالک و  هتشر ي  ناج 

منک یمن  ارهز  فسوی  قشع  كرت  نم 

دنهن را  متسد  رس  هب  ار  تشهب  یّتح 

منک یمن  ادوس  وت  يور  هب  هگن  کی  اب 

دهع ياعد  تقشع  هدیصق ي  نیرتهب  يا 

منک یمن  اّرغ  هدیصق ي  نیا  كرت  نم 

لاؤس دنک  وت  زا  هک  تسین  زاین  مثیم » »

منک یمن  اضاقت  رون  باتفآز ، نم ،

----------

یهار دبای  وت  برق  مرح  رد  ملد  ات 

( لزغ  ) یهار دبای  وت  برق  مرح  رد  ملد  ات 

یهآ مدوجوز  دیآرب  هک  نز  یشتآ 

داتفا رود  مهر  هک  مدرکن  شیوخ  زا  رفس 

یهار دشابن  وت  لصو  هبعک  ات  هن  رو 

یشخب یم  هنگ  هوک  دص  ود  هاک  کیب  وت 

یهاک مرادن  هک  مزاس  هچ  هراچیب  نم 
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درذگ بش  نآ  ماوت  اب  یبش ، رمع  دوش  رگ 

یهاتوک بش  هچ  مرآ  رب  دایرف  حبص ،

مرادیب ینک  باوخ  زا  بش  همین  دوش  هچ 

یهللا ای  هلان  مبلز  دیآرب  هک 

هتسب ممشچ  هتسخ و  اپ  هتسکشب و  تشپ 

یهاچ مماگ  هب  ماگ  مخ و  چیپ و  رپ  هار 

ارم رامیب  هدولآ و  ییاج و  ره  لد 

یهاگنامرد وت  نادیهش  كاخ  زج  تسین 

دوش هچ  مدای  هب  لاس  هم و  زور و  بش و  يا 

یهاگ مشاب  وت  دای  مه  وتز  لفاغ  نم 

، وت زا  زج  هب 
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ار ناراک  هنگ  زان  دشک  هک 

یهاش ییادگ  زان  دشک  هک  مدینشن 

« مثیم  » دنیب وت  يور  دهن  يور  فرط  ره 

یهام درادن  وت  زج  وا  لد  نامسآ 

----------

منیشنب انعر  لگ  نآ  اب  يراخ و  موش  ات 

( لزغ  ) منیشنب انعر  لگ  نآ  اب  يراخ و  موش  ات 

منیشنب یبوط  هیاس ي  رد  هن  سودرف  هب  هن 

مقارف راب  شود  رس  هب  يرمع  هچ  رگ 

منیشنب اپ  زا  يا  هظحل  رگا  میاپ  دنکشب 

تروبع هتشگمگ  فسوی  يا  دتفوا  اجک  زا 

منیشنب اشامت  هب  هار و  رس  میایب  هک 

شمشچ هب  هسوب  منز  هک  يدومن  هرهچ  سک  هچ  هب 

منیشنب اجنامه  هک  يداهن  ياپ  اجک  هب 

ترود هب  دنیادگ  قلخ  کی  یشاب و  یکی  وت 

منیشنب اهنت  وت  شیپ  یبش  هک  مزاس  هچ  نم 

متسه وت  نانیشن  كاخ  رد  كاخ  دبا  ات 

منیشنب اّیرث  هب  ای  کلم  مشچ  رب  هچ  رگ 

هن رگ  تسین و  تخر  نارجه  تقاط  ملدب 

منیشنب ابیز  وت  شیپ  ینم  وچ  دشاب  تشز 
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هرامه وت  رانک  هب  نم  ینم و  رانک  وت 

منیشنب ارحص  هب  هچ  ناتسلگ  ریس  منک  هچ 

تیالب ریشمش  مد  زا  زج  هب  بآ  مروخن 

منیشنب ایرد  بل  رب  مور  هنشت  بل  هچ  رگ 

ییادگ فال  ما  هدز  ملاع  ود  متسش ز  تسد 

منیشنب ارهز  فسوی  يا  وت  يوک  رس  هک 

میامش راّمت  مثیم  رد  كاخ  ممثیم » »

منیشنب الوم  ۀیاس  رد  هک  زور  نآ  مّرخ 

----------

دنهدن شهار  وت  يوک  رس  هب  ار  یسک  ات 

( لزغ  ) دنهدن شهار  وت  يوک  رس  هب  ار  یسک  ات 

دنهدن شهآ  هلان و  لد و  زوس  هیرگ و 

یلد یمشچ و  یب  لد  مشچ و  هب  تسین  ینشور 

دنهدن شهایس  زور  ات  وت  فلز  بش  زا 

هب درآ  رگا  تعاط  هوک 
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دهاز تمایق 

دنهدن شهاک  رپ  یّتح  وت  يّالوت  یب 

مسق هدنام  مخُر  هب  تیوکز  هک  يرابغ  هب 

دنهدن شهاج  تّزع و  دشن  وت  كاخ  هک  ره 

نآ زا  رتهب  دوش  روک  رگا  راب  دص  هدید 

دنهدن شهاگن  ضیف  کی  وت  رادیدب  هک 

تسود نمشد و  يدوخ و  ریغ و  نمؤم و  رفاک و 

دنهدن شهار  وت  يوک  رد  هک  تسین  سکچیه 

دننکن شهاگن  هک  ار  نآ  ینک ، شزاون  وت 

دنهدن شهانپ  هک  ار  یسک  هار ، یهد  وت 

ار مثیم »  » دهدن توالح  قشع  یخلت 

دنهدن شهاگپ  کشا  رحس و  زوس  هک  ات 

----------

رگید يراهب  ینازخ و  تسه  ارم  ات 

( لزغ ) رگید يراهب  ینازخ و  تسه  ارم  ات 

رگید يراگن  یبیبح و  تسین  ماوت  زج 

دوخ لد  نوخ  ندروخ  لزاز  مراک  هدوب 

رگید يراک  هب  تسد  دبا  هب  ات  منزن 

دنکش متشپ  ددرگ و  یمغ  هوک  نامسآ 

رگید يرای  هب  وت  زا  ریغ  هب  يور  منک  رگ 
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سب مدرگیم و  وت  رود  اج  همه  نم  هبعک 

رگید يراید  مدنشک  هتسویپ  هچ  رگ 

مدش بآ  متخاس و  متخوس و  اهلاس 

رگید يرارش  هب  ار  ملد  هلعش  ینز  هک 

تشذگ وت  قارف  هب  مراهن  لیل و  بش  همه 

رگید يراهن  لیل و  نم و  هک  متفگ  زاب 

زاب مبای  تمرک  زا  یسفن  ره  دوش  هچ 

رگید يراز  هدید  هخوس و  رگج 

زگره مراهب  وت  يور  لگ  زا  ریغ  تسین 

رگید يراهب  لصف  دسر  لاس  ره  هچ  رگ 

يدهم ارهز  فسوی  يا  تخر  غورف  یب 

هدوب
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رگید يرات  بش  ممشچ  هب  زور  ره 

زاب دیوگ  دهن  راد  رسب  رس  را  مثیم » »

رگید يراد  وت  قشع  مغ  راد  زج  تسین 

----------

مراد تتسود  ییادخ ، نسُح  مدق  ات  رس  زا  وت 

( لزغ  ) مراد تتسود  ییادخ ، نسُح  مدق  ات  رس  زا  وت 

مراد تتسود  ییافطصم ، يوزرآ  اهنت  وت 

ییارهز ربق  غارچ  دوخ ، نورد  زوس  اب  وت 

مراد تتسود  ییاشگ ، لکشم  یلع  بلق  زا  وت 

یهاچ نماد  رد  یلع  دایرف  يوگ  خساپ  وت 

مراد تتسود  ییابتجموت ، یلعوت ، ارهز ، وت 

یکیّبل وت  هبعک ، وت  هلبق ، وت  انم ، وت  رعشم ، وت 

مراد تتسود  ییافص ، یعس  يا ، هورم  نکر  وت 

یتسا نیسُحلا » َتاراثلای   » ياسر دایرف  وت 

مراد تتسود  ییادخ ، نوخ  بلاط  اهنت  وت 

ییام روای  اهنت  هک  ییاهنت  ياهنت  نآ  وت 

مراد تتسود  ییادج ؟ ام  زا  یک  وت  ییام  اب  وت 

یتسا بیرغ  مه  نایانشآ  نایم  رد  یّتح  وت 

مراد تتسود  ییانشآ ، مه  ناگناگیب  اب  وت 

ینآرق تسه  ربمیپ ، تسد  ادخ ، ریشمش  وت 
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مراد تتسود  ییالبرک ، نیسح و  دنزرف  وت 

؟ یتسا نیمظاک  ای  فجن  ای  ییالب  برک و  رد  وت 

مراد تتسود  ییاجک  ره  اجره ، هظحل  ره  يا  وت 

یتساریگتسد ملاع  هب  ار  ییاپ  تسد و  یب  ره  وت 

مراد تتسود  ییاپ ، تسد و  یب  مثیم "  " رای وت 

----------

؟ يراد ربخ  ردیح  تبرغ  زا  لد و  زوس  زا  وت 

( لزغ ( ؟ يراد ربخ  ردیح  تبرغ  زا  لد و  زوس  زا  وت 

؟ يراد ربخ  ربمغیپ  دالوا  ییاهنت  زا  وت 

يدوب یلع  نبا  نیسح  بلص  رد  رون  نوچمه  وت 

؟ يراد ربخ  رهطا  هقیدص  لد  زوس  زا  وت 

ارهز یلع ، زا  ار  دوخ  زار  ناهنپ  درک  هچ  رگا 

وت
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يراد ربخ  ردام  هنیس  لادم  زا  اهنت 

اما دیدن  ار  دوخ  لتاق  وت  کچوک  يومع 

يرادربخ رد ، تشپ  هب  دمآ  شیپ  هچنآزا  دوخ  وت 

تفگ یم  اه  هچ  بش  هفوک  هاچ  اب  یلع  یناد  یم  وت 

يراد ربخ  ردیح  ِلد  ياه  مغ  هتفگان  زا  وت 

يدید همقلع  رد  ار  سابع  تلجخ  کشا  وت 

يراد ربخ  رس  تسد و  مشچ و  یب  هتشک  نآ  زا  وت 

يدوب البرک  تشد  هب  دوخ  بیرغ  دج  اب  وت 

يراد ربخ  ربکا  یلع  غاد  يو و  بلق  زا  وت 

ار کچوک  هام  يدید  دیشروخ  هناش  يور  وت 

يراد ربخ  رغصا  رجنح  حبذ  ناکیپ و  زا  وت 

دمآ هاگلتق  رانک  بنیز ، تا  همع  يدید  وت 

يراد ربخ  رجنح  نینزان  نآ  ندیسوب  زا  وت 

دزاس دزوس و  تقارف  زا  مثیم »  » هک یناد  یم  وت 

يراد ربخ  رتهب  اپ  تسد و  یب  ةدنب  نیا  زا  وت 

----------

يدوبر لد  روحز  هک  تفاطل  همهنیدب  وت 

( لزغ ) يدوبر لد  روحز  هک  تفاطل  همهنیدب  وت 

يدوشگ یتسود  رد  ور  هیس  نم  رب  هچز 

تداعس زا  دوب  وت  هب  تدارا  ارم  لزاز 
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يدوبر ارم  لد  وت  نم  لگ  دش  هتشرس  وچ 

مدوب هدیدن  ارو  هک  مدوب  ریسا  یسک  هب 

يدوب وت  مسق  ادخ  هب  مدوشگ  دوخ  مشچ  ود  وچ 

مدوب راوخ  ریقح و  هن  مدوب  راگزور  هب  هک 

يدوزف متزع  هب  وت  يدرک  زیزع  ارم  وت 

میانتعا دننکن  مامت  را  مغ  هچ 

يدوُمن نم  هب  ور  وت  هک  شوخ  دوب  ملد  نیمه  هب 

هک میوگب  نمجنا  رد  هچ 
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یشاب هتفگن  ماوت 

يدورس یم  هنارت  وت  دروخ  یم  وچ  مه  هب  نم  بل 

متفرگ وربآ  وتز  متشگ  زارفرس  وت  هب 

يدوس شیوخ  مودق  هب  لوا  زا  ارم  رس  هک 

ملاع شوگ  هب  دسرن  مثیم »  » داد هک  نایز  هچ 

يدونش لد  نوردز  ار  وا  ياه  هلان  وت  هک 

----------

موش تیادف  یناهج  ناج  وت 

( لزغ  ) موش تیادف  یناهج  ناج  وت 

موش تیادف  یناج  رتهب ز  وت 

مسق تیور  هب  يرهم  هن  یهام  هن 

موش تیادف  ینآ  نیا و  زا  هب 

تسوت لابند  هیاس  نوچ  هک  ار  ملد 

موش تیادف  یناشکیم  اجک 

ارچ هدوب  هچ  مهانگ  مدرک  هچ 

موش تیادف  یناهن  ممشچ  ز 

متخود ناهد  متسکش  ار  ملق 

موش تیادف  ینایب  قوف  وت 

اجک وت  دق  ورس  ورس و  دق 

موش تیادف  یناور  ورس  وت 
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رگا مه  ارم  وت  زا  ددرگ  مک  هچ 

موش تیادف  یناشن  ترانک 

رپ وت  زا  ناهج  مامت  يا  الا 

موش تیادف  یناهج  ياجک 

دهد یم  افص  ار  لد  وت  لایخ 

موش تیادف  ینابرهم  سب  ز 

رگا تلصو  دهش  زا  تسین  بجع 

موش تیادف  یناشچ  مه  ارم 

تمنیب یم  هک  یناهن  ور  نآ  زا 

موش تیادف  ینایع  اج  ره  هب 

يور اج  ره  هب  ناهنپ  هچ  ادیپ  هچ 

موش تیادف  ینامز  ماما 

یناهج قلخ  هب  مثیم »  » هب اهت  هن 

موش تیادف  یناما  فهک  وت 

----------

روضح هب  تملاع  قلخ  دوب  ّیبیاغ و  وت 

( لزغ  ) روضح هب  تملاع  قلخ  دوب  ّیبیاغ و  وت 

رون یتسه  هب  یهد  یتسه  هک  یماقم  ره  هب 

منیب یم  هک  ما  هدید  زا  یبیاغ  هنوگچ 

روبع هرامه  ینک  یم  ملد  ياه  هچوکز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6045 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرگ تا  یئادخ  مشچ  شدرگ  يادف 

رورسم ارم  ینک  یهاگن  هب  دوش  یم  هچ 

کیدزن زا  هاگن  دیاشن  باتفآ ، هب 

رود زا  ار  وت  خر  منیب  هب  هک  دوش  یم  هچ 
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مرظتنم زونه  تشذگ و  هک  اه  هعمج  هچ 

روهظ زور  تسه  هعمج  نیا  هک  دیما  نیدب 

دوجو رصم  هب  ناینوعرف  تکاله  یپ 

روط زا  نک  هولج  نارمع و  یسوم  وچ  آرب 

! نامز ماما  حتاف  هپس  يا  شیپ ، هب 

روم وچ  دنوش  ناتلاماپ  همه  اهرام  هک 

هفوک دجسم  نامادز  هک  نامز  نآ  شوخ 

روتسد یهد  تهج  شش  زا  هّراق  جنپ  هب 

ناراداوه يا  دیناوخب  دهع  ياعد 

روصنم تیار  رصن و  هپس  دسر  یم  هک 

دنا ددع  کمه  ردب  نارای  يدهم و  هاپس 

روظنم يرگید  ردب  رگم  تسار  يادخ 

مهرم دهن  رسپ  ردام  هنیس ي  مخز  هب 

روگ زا  دروآ  رد  ار  رفن  ود  نآ  هک  یمد 

لد زا  دروآرب  یهآ  همطاف  دای  هب 

روشن رارش  نانمشد  لد  هب  دنکفا  هک 

بلطب ادخ  زا  مثیم »  » جرف ياعد  ناوخب 

روضح ضیف  دنهد  تماما ، روهظ  رد  هک 

زاربا يزار  وت  شیپ  منک  هک  مراد  مرش 

زار ره  زا  يربخاب  دوخ  وت  هک  میوگب  هچ 
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تداع يزاون  هدنب  ار  وت  مییادگ و  ام 

زاون هدنب  دوب  هتسویپ  هک  دنوادخ  نوچ 

! رگم هن  متفرگ ، تسد  رد  وت  نماد 

زاب دش  فسوی  نهاریپ  هب  بوقعی  مشچ 

دوبن مگنسز  میب  ماوت و  يوک  گس 

زاب میآ  مورب  رو  مورن  ینارب  رگ 

دندوب نات  تشرس  كاپ  زا  مردام  ردپ و 

زاغآز متایح  زاغآ  دش  وت  رهم  هب  هک 

منک زاب  رپ  وت  يوک  رس  هب  ات  منک  هچ 

زاورپ ناوت  تسین  ار  هدش  لمسب  دیص 
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تسین وت  يوم  رسز  ییوم  رس  متفگ  هچنآ 

زارد تسا  زارد  هّصق  نیا  هتوک و  ام  رمع 

دش لِگ  مرات  بش  گشا  هب  وت  يوک  كاخ 

زامن رهُم  ارم  تسا  نیا  مسق  مزامن  هب 

موش وت  يادگ  هک  يریذپب  رگ  يا  هظحل 

زان مرآ  ناهج  ناهاش  هب  رشح  فص  ات 

ار مثیم »  » دهدن تلهم  وت  حدم  نتفگ 

زاربا تروضح  شیوخ  لد  زار  دنک  ات 

----------

ار وت  مدید  ناج  مشچ  اب  نم  ّیناج و  هبعک ي  وت 

( لزغ  ) ار وت  مدید  ناج  مشچ  اب  نم  ّیناج و  هبعک ي  وت 

مترطف رد  يا  هدرک  لُگ  متنیط  ریمخ  زا  شیپ 

ار وت  مدید  نایع  دوخ  اب  یلو  مدوب  لگ  بآ و  رد 

نیشن مه  یشاب  هنوگ  نیا  نیمز  لها  اب  وت  زا  فیح 

ار وت  مدید  نامسآ  رد  نم  ّيدیشروخ و  صرق  وت 

هلفاق نارازه  ریم  هلسلس  اهدص  هام  وت 

ار وت  مدید  ناوراک  اب  ناوراک  نارازه  رد  نم 

ییوت متسب  لد  هک  ار  نآ  ییوت ، متسه  ییوت ، مدوب 

ار وت  مدید  ناکم  ره  رد  ییوت  متسنادن  هچ  رگ 

بلط ار  تلاصو  مدرک  بش  همین  ارهز  رهش  رد 
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ار وت  مدید  ناشف  رتخا  هدش  مگ  يربق  كاخ  رب 

نیرب شرع  رب  هلعش  دش  نید  رازلگ  زا  هک  يزور 

ار وت  مدید  نابغاب  اب  اه  هلعش  رانک  زرد  نم 

الب ماش  هفوک و  ات  البرک  خرس  تشد  زا 

ار وت  مدید  نانس  رب  هگ  لمحم و  رانک  رد  هگ 

همطاف اب  ازع  مرگ  همقلع  رد  ومع  رب  هگ 

هگلتق رانک  رد  هگ 
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ار وت  مدید  ناگ  هتشک  اب 

مأوت رادید  توهبم  مأوت  راد  مثیم »  » نم

ار وت  مدید  نانک  هدنخ  یلو  مدناوخ  نانک  هیرگ 

----------

ییاعد ییانث و  تسین  مأوت  رکذ  زج 

( لزغ  ) ییاعد ییانث و  تسین  مأوت  رکذ  زج 

؟ ییاوه هچ  یلاح ؟ هچ  وت  ياوه  لاح و  یب 

مهرم هنیس ز  دوب  مورحم  وت  مخز  یب 

؟ ییاود هچ  یبیبط ؟ هچ  یشخبن ، درد  رگ 

منیشنب تکاخ  هب  درگ  نوچ  هک  راذگب 

ییاپ فک  يراذگب ، میاپ  رس  رب  ات 

مک دوشن  شلالج  ردق و  هبترم و  زا 

ییادگ هب  دیاشگ ، مشچ  یهشداپ  رگ 

میدیدن هک  اغیرد  میدنارذگ و  يرمع 

ییاطخ مرج و  دنزن ، رس  ام  هک ز  يزور 

هنرگو میراد  هلگ  دوخ ، ِرک  ِشوگ  زا 

ییالص تسا ، هدیسر  وت  زا  ام  هب  هظحل  ره 

ایرد یهام  نیمز ، قلخ  اوه ، ناغرم 

ییانث دنیوگ  وت  ینابز ز  هب  کی  ره 

میتفگن تافاکم و  زور  زا  هدش  نمیا 
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ییازج زور  دوب  رمع  نیا  هظحل  ره 

میدوبن میدوب و  وت  يوک  رد  هک  سوسفا 

ییایض میتفرگن  تنسح ، وترپ  زا 

يریبع میدرکن  لیصحت  وت  فلز  زا 

ییالج میتفرگن  لد  رب  وت  گنر  زو 

تیالو غاب  زا  لگ  دیچ  ناوتن  مثیم ،" "

ییالب راخ  يوس  هب  يراین  تسد  ات 

----------

تسا يدهم  اب  سنا  زور  اه  هعمج 

( لزغ  ) تسا يدهم  اب  سنا  زور  اه  هعمج 

تسا يدهم  ای  هعمج  رکذ  نیرتهب 

دیهاوخ ادخ  تجح  زا  تجاح 

تسا يدهم  ادخ  تجح  ادخ  هب 

تسه یماما  ناهج  رد  ار  هک  ره 

تسا يدهم  ام  ماما  ملاع ! لها 

اب
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اروشاع ریدغ و  لاب  ود 

تسا يدهم  ات  هعیش  زاورپ  جوا 

موصعم هدراچ  هجو  هدراچ 

تسا يدهم  اهتنا  هب  ات  ادتبا  ز 

ماقم میطح و  دوسالارجح و 

تسا يدهم  افص  هورم و  مزمز و 

ارهز هنیس  مخز  یمخز 

تسا يدهم  البرک  نوخ  ثراو 

زور بش و  نخس  مه  نرق  هدراچ 

تسا يدهم  اه  هزین  كون  رس  اب 

میدرک وا  روهظ  رب  اعد  ام 

تسا يدهم  اعد  نیا  نیمآ  حور 

" مثیم  " نیبب نک  زاب  لد  مشچ 

تسا يدهماب  تسه  هک  اجره  هعیش 

----------

؟ یئاجک هبعک  باتفآ  مرح ! بلق  غارچ 

( لزغ ( ؟ یئاجک هبعک  باتفآ  مرح ! بلق  غارچ 

ییآرد هبعک  هب  ات  هدنام  رد  هب  هبعک  هاگن 

میرگب راجتسم  هب  هگ  رجح  رانک  یهگ 

ییاشگب دوخ  مشچ  ود  مگشا  مزمز  هب  رگم 
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یماقم وت  ینکر و  وت  یفاوط ، وت  یّجَح و  وت 

ییافص وت  يا ، هورم  وت  مزمز ، وت  راجتسم ، وت 

ملاع ود  ناج  تسا  مک  اتکی  قلاخ  هب  مسق 

ییامنب ور  هک  رگا  تا  لامج  يامن  يور  هب 

ار نید  هنیس ي  هتفرگ  رفک  حالس 

ییام یجنم  وت  ایب  ینید  روای  وت  ایب ،

ددرگ وت  رود  هک  يا  یجاح  لاح  هب  اشوخ 

ییادخ يور  وت  دشاب و  ادخ  تیب  هبعک  هک 

مرحَم وت  هب  دش  هک  یمرُحم  لد  لاح  هب  اشوخ 

ییاعد بلق  وت  مرح ، ناور  وت  جح ، حور  وت 

ارهز فسوی  هّکم  هب  تافرع و  رعشم و  هب 
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يا ینم  وت  هّکم و  وت  یتافرع ، رعشم و  وت 

قیالخ نیب  وت  وت و  رانک  دنا  قیالخ 

ییاج همه  ییادخ و  لامج  باتفآ  هک 

تمودق شرف  تسام  مشچ  يور  هک  اجک  ره  هب 

ییالب برک و  تشد  هب  ای  مرح  رود  هچ  رگا 

« مثیم  » وت يور  ناقشاع  فص  هب  اج  هتفرگ 

ییاون هب  دسر  اونیب  نیا  وت  فطلز  رگم 

----------

منک یم  زاب  تخر  هب  نوچ  لایخ  مشچ 

( لزغ  ) منک یم  زاب  تخر  هب  نوچ  لایخ  مشچ 

منک یم  زان  لگ  هدنخ ي  هب  میرگ و  یم 

نم ءایبنا ز  هزجعم ي  هچ  رگا  دیان 

منک یم  زاجعا  وت  فصو  هب  دوخ  رعش  اب 

مرکیپ دیورب ز  لاب  رازه  دص  رگ 

منک یم  زاورپ  وت  يوک  درگ  هب  اهنت 

مرتفد عبط و  ملق و  زا  دوارت  یم  ناج 

منک یم  زاغآ  وت  فصو  هب  نخس  یتقو 

ار شیوخ  درد  نابز ، شوگ و  دنمرحم  ان 

منک یم  زاربا  وت  شیپ  هدید  کشا  اب 

تمدیدن مدکی  يدرک و  هولج  رمعکی 
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منک یم  زاب  نابز  هوکش  هب  دوخ  مشچ  زا 

تسا لد  هلعش ي  ررش  مشک  یم  هک  یهآ 

منک یم  زاس  لد  هنارت ي  نابز  نیا  اب 

ارم دوش  یم  رحس  عمش  حبص  دیشروخ 

منک یم  زار  بش  لد  رد  وت  اب  هک  یتقو 

قارف زا  مّدق  دوش  هدیمخ  ات  راذگب 

منک یم  زارفا  رس  قیرط  نیا  زا  ار  رس 

منز یم  قشع  زا  مد  هک  ممثیم »  » هراچیب

منک یم  زآ  هلسلس ي  ریسا  ار  دوخ 
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----------

دنام ناریح  وت  رادید  هب  بوقعی  مشچ 

( لزغ  ) دنام ناریح  وت  رادید  هب  بوقعی  مشچ 

دنام نادند  هب  تشگنا  وت  نسح  زا  فسوی 

تخر ياشامت  مرش  زا  هک  رادرب  هدرپ 

دنام نابیرگ  هب  رس  رمق  رشح  فص  ات 

يرت هزیکاپ  رتابیز و  رتهب و  رترب و 

دنام ناوضر  هب  وت  يور  لگ  میوگب  هک 

دشون یم  اقب  بآ  تبل  لعل  زا  رثوک 

دنام ناویح  همشچ ي  اجک  وت  ناهد  هب 

دشن میلست  وت  قشع  هلسلس ي  رب  هک  ره 

دنام ناطیش  هدّالق ي  هب  هتسب  شندرگ 

وت بل  دای  هب  رشح  ات  هک  تسین  بجع  نیا 

دنام ناشطع  دشاب و  اقب  بآ  رد  رضخ 

تسین وت  ياشامت  بات  ام  هدید ي  هچ  رگ 

دنام ناهنپ  هک  تسیناور  ربا  رد  رهم 

نم ییآ و  هارز  هک  منآ  رس  رب  بش  همه 

دنام ناج  رگا  مزاس  تمدق  راثن  ناج 

راذگم نیا  زا  رتشیب  الو  رصم  فسوی 

دنام ناعنک  ةزاورد  هب  بوقعی  مشچ 
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ام لد  سبح  هب  وت  قارف  دیاب ز  دنچ 

دنام نآرق  ترتع و  یسکیب  هلان 

راذگم نک  یهگن  مثیم »  » یناشیرپ هب 

دنام ناشیرپ  مالسا  ّتلم  نیا  زا  شیپ 

----------

منیمز شقن  اضق  تسد  دنک  درگ  نوچ 

( لزغ  ) منیمز شقن  اضق  تسد  دنک  درگ  نوچ 

منیشنب تهار  رس  كاخ  هب  هک  دشاب 

یهاگن دیّما  هب  تشگ  يرپس  مرمع 

منیبن وت  لامج  هظحل  کی  هک  تسا  فیح 

مدید مدناوخ و  اج  همه  ار  للم  نایدا 

منید وت  رهم  يا  وت  رهم  زج  هب  تسین  نید 

یتسود نم  رب  گرب و 
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هن رگ  تسا و  وت 

منیچب هشوخ  نآ  زا  هک  مدناشفن  يرذب 

تسا رای  نماد  زا  رت  بوخ  دحل  شوغآ 

منیعم رای و  مرک  ددرگ ز  وت  فطل  رگ 

تسا تاجن  تسا  تاجن  تسا  تاجن  وت  رهم 

منیقی تسا  نیمه  تسا  نیمه  تسین  کش 

ییادگ هب  نم  مرک و  رد  يدش  هرهش  وت 

منیا نم  ّینآ و  وت  درک  ناوت  هچ  نیا  زج 

دیآ رب  هنیس  سفن  زا  ناج  هک  يآ  زاب 

منیزح بلق  زا  نسحلا  نبای  هلان ي  اب 

سگرن لگ  يا  ما  وت  رادید  هناوید ي 

منیمیز راسیز و  درابب  گنس  وگ 

میامس جاوما  هب  هلان  دسر  هنیس  زا 

منیمز ناماد  هب  کشا  دکچ  هدید  زو 

ارهز فسوی  يا  ما  وت  يوک  مثیم »  » نم

منیزگ قشع  مغ  راد  زج  هب  هک  اشاح 

----------

یناهنپ ییادیپ و  دوخ  رون  هب  رهم  نوچ 

( لزغ  ) یناهنپ ییادیپ و  دوخ  رون  هب  رهم  نوچ 

یناج زا  رت  کیدزن  يرود  نم  هک ز  نآ  اب 
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ار تلامج  تایآ  ار  تلامک  فاصوا 

ینآرق هک  راگنا  مسوب  یم  مناوخ و  یم 

مناریح وت  نسح  رد  متوهبم  وت  توص  زا 

یناعنک فسوی  ای  يدوواد  ترضح  وت 

؟ هتفر اجک  فاصنا  نم ، اب  وت  وت و  اب  نم 

ینامیلس قوف  وت  روم و  زا  مرتمک  نم 

نامرد ییوت  درد و  نم  مهرم ، ییوت  مخز و  نم 

یناراب وت  هنشت  نم  ایرد ، وت  یکشخ و  نم 

يدیع مدحبص  وت  منابیرغ  ماش  نم 

یناتسلگ ورس  وت  منالیغم  راخ  نم 

رس رب  نم 
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مناگوچ هب  يوگ  نوچ  وت  هار 

ینافوط هب  حون  نوچ  نم ، راز  لد  رد  وت 

یسیع سفن  اب  ای  هیبشت  تمنک  لگ  اب 

ینآ زا  رت  كاپ  مه  ینیا ، زا  رت  بوخ  مه 

دلاب یم  وت  هب  ترتع  دزان  یم  وت  هب  نآرق 

ینادیهش رالاس  نوخ  مقتنم  وت 

ملاع رب  هدز  شتآ  مثیم "  " رگج زوس 

یناشنب ینیشنب و  وا  اب  یمد  هک  دشاب 

----------

یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  منوخ  هب  هچ 

( لزغ ) یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  منوخ  هب  هچ 

ینارب هک  ینآ  وت  هن  مجنرب  منآ  نم  هن 

ار منت  ناج و  دنک  قلخ  ادخ  هک  ینآ  زا  شیپ 

یناتسب ار  ملد  ییایب و  هک  یتسب  دهع 

ملایخ ياپ  دورن  نوریب  وت  يوک  زا  هک  نم 

ینارب هچ  یناوخب  هچ  ملاح  هب  قرف  دنکن 

تموردق كاخ  موش  هک  مرادن  ردق  نآ  زگره 

یناوخب شیوخ  رد  نامالغ  كاخ  مرگم 

مدوجو درگ  دوشن  یئاوه  وت  ياوه  هب 

یناهرب میاوه  گنچ  زا  هک  زور  نآ  رگم 
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مشومخ تسه و  مبل  هب  شتآ  تبحص  اج  همه 

یناشفب مدوجو  هب  يرارش  هک  نک  یمرک 

ناتسم هب  گشر  مربب  تقشع  لفحم  رد  دنچ 

یناشچب مه  ارم  هداب  نیا  زا  هک  ایآ  دوش 

هر ۀقردب  تنم  ناج  يرحس  میسن  يا 

یناسرب ممالس  رای  هگمارآ  هب  هک 

ندروخ ندیناتس و  رهز  ناوت  مصخ  زا  مثیم » »

یناوتن یناوتن  دیاشن  تسود  زا  يرود 

----------

یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  منوخ  هب  هچ 

( لزغ  ) یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  منوخ  هب  هچ 

ینارب هک  ینآ  وت  هن  مجنرب  منآ  نم  هن 

ار منت  ناج و  دنک  قلخ  ادخ  هک  ینآ  زا  شیپ 

یناتسب ار  ملد  ییایب و  هک  یتسب  دهع 

ملایخ ياپ  دورن  نوریب  وت  يوک  زا  هک  نم 

ینارب هچ  یناوخب  هچ  ملاح  هب  قرف  دنکن 

تموردق كاخ  موش  هک  مرادن  ردق  نآ  زگره 

یناوخب شیوخ  رد  نامالغ  كاخ  مرگم 

مدوجو درگ  دوشن  یئاوه  وت  ياوه  هب 

میاوه گنچ  زا  هک  زور  نآ  رگم 
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یناهرب

مشومخ تسه و  مبل  هب  شتآ  تبحص  اج  همه 

یناشفب مدوجو  هب  يرارش  هک  نک  یمرک 

ناتسم هب  گشر  مربب  تقشع  لفحم  رد  دنچ 

یناشچب مه  ارم  هداب  نیا  زا  هک  ایآ  دوش 

هر ۀقردب  تنم  ناج  يرحس  میسن  يا 

یناسرب ممالس  رای  هگمارآ  هب  هک 

ندروخ ندیناتس و  رهز  ناوت  مصخ  زا  مثیم » »

یناوتن یناوتن  دیاشن  تسود  زا  يرود 

----------

ار البرک  تافرع و  منیبب  رگا  تسا  شوخ  هچ 

( لزغ  ) ار البرک  تافرع و  منیبب  رگا  تسا  شوخ  هچ 

ار ینم  رعشم و  بش  ارهز ، زیزع  مرح 

اجنآ رد  ار  رای  خر  منیب  هب  را  رتوکن  هچ 

ار ایربک  تاولج  دید  وا  يور  هب  ناوت  هک 

مارحل سابل  ندب  هب  مشوپب  رگا  تسا  شوخ  هچ 

ار ادخ  لد  نابز  خب  مناوخب  مور  مرح  هب 

تسا نیسح  نم  ّجح  همه  دنگوس  هبعک  يادخ  هب 

ار البرک  تافرع  مشخب  هن  ینم  دص  ود  هب 

یلاعتقح يادخ  هک  اجنآ  دشاب  تافرع 
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ار اوسام  مرج  همه  دنشخبب  دوخ  نیسح  هب 

نوخ اب  تسش  نیسح  هک  اجنآ  دشاب  تافرع 

ار امن  ایربک  خر  ییایربک  لالج  هب 

تسیدهم يور  تافرع  تس  يدهم  يوک  تافرع 

ار ام  دارم  دهدب  اشامت  کی  هب  دوش  هچ 

ییام ّجح  مامت  وت  ییاجک  همطاف  لگ 

ار ابر  لد  لامج  وت  ییامن  یمد  دوش  هچ 

ینکر نکر  راچ  هب  وت  یماقم  ار  ماقم  وت 

ار افص  یهد  افص  وت  ار  مرح  ینک  مرح  وت 

ممارح ادخ  مَرَح  ممالس  تمّسبت  هب 

منیبن مدرگب و  هک 
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اراگن تتعلط  هم 

نیریش هاگن  کی  هب  هک  نیا  دوب  ام  ّجح  همه 

اراکشآ مرگن  تیامن  ادخ  يور  هب 

تهاگن یمد  دنک  هک  مثیم »  » مشچ هب  یهگن 

ارایرهش وت  خر  هب  دیاب  كاپ  هاگن  هک 

----------

یناتسب تقارفز  ار  ملد  داد  دوش  هچ 

( لزغ  ) یناتسب تقارفز  ار  ملد  داد  دوش  هچ 

یناشنب ترانک  هب  مه  ارم  ّینیشنب و 

مک دوشن  تضیف  یمرخ  زا  یمدنگ  ادخ  هب 

یناسرب ییاون  هب  ار  ناهج  قلخ  همه  رگ 

وس ره  هب  دنناشک  تخس  مهنگ  ياه  ماد 

یناشکب تیوک  رس  رب  ارم  وت  ات  مورن 

منیشنب تهار  رس  ات  يرذگ  یم  اجک  زا 

یناشنب میور  رس و  رب  یمدق  رابغ  هک 

ار ادخ  تشُک  ارم  وت  لصو  رثوک  شطع 

یناشچب مه  نم  هب  فطل  زا  يا  هعرج  دوش  هچ 

تفلز مخ  ماد  هب  داتفا  ملد  لّوا  زور 

یناهرب شنمادز  هک  ادابم  راک  رخآ 

منامب هچ  مریمب  هچ  لد  تمغز  مناتسن 
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ینارب هچ  یناوخب  هچ  تیوک  رس  زا  مورن 

دنام وت  هب  یک  یکلم ، روح و  مدآ و  زا  رترب 

ینام هک  هب  وت  یکلف ، رهم و  هم و  زا  رت  بوخ 

هفیقس لها  زا  ییآ و  زاب  هک  زور  نآ  شوخ  يا 

یناتسب ار  شا  نسح  نیسح و  ارهز و  ِداد 

دزاس هچ  سوبحم  هدش  مثیم »  » هنیس ي رد  هلان 

یناد وت  تسابیز  وت  مکح  وگب  وت  ارهز  نبای 

----------

تیور ندید  ضیف  ارم  داب  مارح 

( لزغ  ) تیور ندید  ضیف  ارم  داب  مارح 

تیوم رس  کی  هب  ار  ناهج  ود  مهد  رگا 

ماوت لامج  رئاز  مور  هک  اجک  ره  هب 

تیوس دوب  ملد  ور  مهن  هک  فرط  ره  هب 

ادخ هاگشیپ  هب  مزامن  تسین  لوبق 

تیوربا قاط  هب  مرایب  هدجس  هک  رگم 

بش ره  منک  یم  ساسحا  نم  یبیاغ و  وت 
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تیولهپ هب  ما  هتسشنب  وت  رانک  رد  هک 

تسا شوخ  روضح  ارم  تسا و  شوخ  روهظ  ار  وت 

تیوک رد  روضح  مناسر  هک  نک  روهظ 

روهظ مامت  يا  تس  یلاخ  وت  ياج  هچرگا 

تیوهایه دنوادخ ز  کلم  تسا  رپ 

دنهد رضخ  ماقم  ار  نایملاع  مامت 

تیوج زا  یبآ  دنشونب  هک  نآ  طرش  هب 

تیور لگ  رب  هدیدنخ  هدیدن و  تخر 

ار اراخب  ای  دنقرمس  رهش  هن  طقف 

تیودنه لاخ  هب  ار  ناهج  ود  مهد  یمن 

تهار رس  رب  هتسخ  لد  مثیم »  » هتسشن

تیوجلد دق  دتفا ز  يو  هب  يا  هیاس  هک 

----------

مشاب وت  راخ  نم  یشاب و  لگ  هک  وت  زا  فیح 

( لزغ  ) مشاب وت  راخ  نم  یشاب و  لگ  هک  وت  زا  فیح 

مشاب وت  راتفرگ  رود  زا  هک  راذگب 

مدرگ وت  رادیرخ  هک  مرادن  هیام  نم 

مشاب وت  رازاب  رس  يادگ  هک  دشاب 

نک يرظن  تمیرح  هب  مرادن  هار  رگ 

مشاب وت  راوید  هیاس  فکتعم  ات 
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مدنسپن دوخ  زا  مقشاع  ار  وت  هکنآ  اب 

مشاب وت  راع  نم  یشاب و  نم  هب  رای  وت 

مریگن وت  فطل  نماد  زج  هب  هک  یتسد ،

مشاب وت  رادید  بلاط  طقف  هک  یمشچ ،

دریذپن ییاود  هک  نز  رگج  هب  ممخز 

مشاب وت  رامیب  هک  شخب  ملد  هب  يدرد 

تسا فیح  همه  لگ  زا  رت  كاپ  ییوت  وچمه  زا 

مشاب وت  راکاطخ  دبع  ینم  وچمه  ات 

مزوسب هتسویپ  هک  زیر  نورد  هب  مزوس 

رادیب هک  هدید  زا  ربب  مباوخ 
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مشاب وت 

ممشچ هب  ياپ  یهن  هک  مرادن  هبتر  نآ 

مشاب وت  راوز  هر  كاخ  هک  راذگب 

شود رس  هب  مراد  هبوچ  ممثیم و  نم 

مشاب وت  راد  هتخابلد ي  هک  راذگب 

----------

مریمب راخ  ور  هچز  لگ  يا  ماوت  راخ 

( لزغ  ) مریمب راخ  ور  هچز  لگ  يا  ماوت  راخ 

مریمب رازلگ  هب  وت  رانک  راذگب 

نآ زا  رت  بوخ  یلو  تسا  بوخ  وت  رادید 

مریمب رادید  هظحل  رد  هک  تسا  نیا 

تیاوه هب  ناج  ما  هتشاد  هگن  رمع  کی 

مریمب راذگب  نک و  مهاگن  هظحل  کی 

شخباوه گنت  سفق  زا  میگدازآ 

مریمب راتفرگ  غرم  نوچ  هک  راذگم 

ندوشگ مشچ  کی  هب  هک  ات  اشگب  یمشچ 

مریمب راب  دصو  منیب  ار  وت  رابکی 

يرادن راکاطخ  دبع  نم  وچ  دنچ  ره 

مریمب راکاطخ  دبع  نوچ  هک  راذگم 

منامب دنمدرخ  هک  ات  مدش  هناوید 
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مریمب رایشه  هک  تسیز  منک  هناتسم 

رخة هک  تسا  نیا  همه  مرمع  هیامرس 

مریمب رارک  ردیح  یتسود  اب 

یهاگن تسود  يا  ماوت  راد  مثیم »  » نم

مریمب رادرسب  مثیم  وچ  هک  دشاب 

----------

! يدّیس مناتسوب ، زا  ما  هچ  ره  سَخ  ای  راخ 

( لزغ ! ) يدّیس مناتسوب ، زا  ما  هچ  ره  سَخ  ای  راخ 

! يدّیس مناتسود ، زا  یلو  مدرک  ینمشد 

وت هنرو  مدوب  هتسب  ار  تفرعم  هاگن  نم 

! يدّیس مناشن ، يداد  یم  هرهچ  هظحل  هظحل 

بش زور و  مناد  کیل  ییاجک  مناد  ¬ یمن نم 

! يدّیس مناج ، غرم  تمیرح  رود  دنز  رپ 

متخورفا یلعشم  تقارف  ناتسبش  رد 

! يدّیس مناوختسا ، زغم  دزیخ ز  شا  هلعش 

اه هام  اه و  لاس  اه و  هتفه  اه و  هعمج 

! يدّیس منابز ، درو  دوب  تیابیز  مان 

ار وت  منیب  رگم  ات  نک  هگن  کی  ممشچ  هب  وت 

تهاگن زا  تهاگن  یب 
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! يدّیس مناوتان ،

شودب هناخ  ملد  غرم  ترس  لابند  هب  يا 

! يدّیس مناشن ؟ تماب  بل  ار  نآ  اجک  یک ؟

ناور تلابند  هب  مدرک  ار  کشا  ناوراک 

! يدّیس مناور ، کشا  دور  یم  مناور  اب 

منک يراج  دوخ  نوخ  تباکر  ياپ  رد  هک  ای 

! يدّیس مناتس ، یم  ار  تردام  داد  هک  ای 

تمغ نابایب  رد  هر ، زا  هدنام  میاپ  هچ  رگ 

! يدّیس مناسر ، یم  تیوک  هب  ار  دوخ  تبقاع 

راهب غاب  نوچ  زبس ، مثیم " لخن   " دشاب هچرگ 

! يدّیس منازخ ، تیور  نشلگ  راهب  یب 

----------

تسا ملاع  زا  رت  بوخ  وت ، يوک  رس  كاخ 

( لزغ  ) تسا ملاع  زا  رت  بوخ  وت ، يوک  رس  كاخ 

تسا مک  ددنخب  هچ  ره  وت  يور  لگ  هب  لگ 

تسوت دنخبل  هچنغ ي  زا  ملاع  یمّرخ 

تسا مّرخ  ناهج  ود  ره  یفکشب  رگا  مدکی 

میلک کی  تنخس  ره  رجش  کی  تسفن  ره 

تسا میرم  لگ  رسپ  کی  وت  دنخبل  لگ  ره 

یملاع زا  رت  بوخ  یمدآ ! خر  هب  هچ  رگ 
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تسا مدآ  لگ  كاخ  وت  ياه  مدق  درگ 

رظن زا  رود  رضاح  رگ  هولج  اج  همه  يا 

تسا ملاع  هدش ي  مگ  تخر  ینایع  هک  سب 

ایب مدآ  یجنم  ایب  ملاع  حلصم 

تسا متام  زا  يا  همیخ  دوجو  ناهج  وت  یب 

رجح تهایس  لاخ  رجه ، وت  لصو  نماد 

تسا مزمز  تبلط  رد  نایجاح  همه  مشچ 

نیع رون  ار  همطاف  نیسح  نوخ  بلاط 

تسا مخ  بنیز  تماق  وت  غیت  نوچ  زونه 

ییوت متاخ  متاخ و 
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ییوت مد  نیا  ثراو 

تسا مکحم  دنس  کی  نیسح  خرس  مچرپ 

لد لها  سفن  رد  تسامش  نورد  زوس 

تسا مثیم »  » لد نوخ  امش  قارف  گشا 

----------

تسا زامن  رهم  ارم  وت  يوکرس  كاخ 

( لزغ  ) تسا زامن  رهم  ارم  وت  يوکرس  كاخ 

تسا زاب  وت  هب  ممشچ  لد و  مدیرب  قلخ  زا 

تسود يا  ماوت  يوک  هزور  ره  لئاس  نم 

تسا زاین  هچ  متشهب  هب  رگیدوت  يوک  رد 

گنچ دنز  دنوادخ  لصو  هلسلس  رب 

تسا زارد  وت  يالو  ناماد  هب  هک  یتسد 

تسا وت  مغ  روط  نآ  رد  انیس و  هنیس  لد 

تسا زاجح  يارحص  هنیس  رد  هک  هبعک  نوچ 

یشاب هدز  شتآ  وت  هک  ار  یلد  غاب  نآ 

تسا زادگ  زوس و  نآ  هویم  نیرت  بولطم 

اسیلک رید و  هدکشتآ و  هبعک و  رد 

تسا زار  هلبق  ماوت  يور  مور  هک  اج  ره 

يدیشک زان  ادگز  یمیرک  هکسب  زا 

تسا زان  هنییآ  همه  تدوجو  هکنآ  اب 
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تسین یبجع  مثیم »  » هب دیبات  وت  رون  رگ 

تسا زاون  هرذ  یلو  تسا  گرزب  دیشروخ 

----------

دیایب رات  ماش  دعب  رحس  هک  دنک  ادخ 

( لزغ  ) دیایب رات  ماش  دعب  رحس  هک  دنک  ادخ 

دیایب رای  روهظ  زور  هک  دینک  اعد 

الاب هب  شیوخ  تسد  دیریگب  کشخ  لخن  وچ 

دیایب راب  هب  اعد  لخن  هک  دینک  اعد 

ار ادخ  دوب ، راهب  دمحم  يور  ناهج ز 

دیایب راهب  رگد  راب  هک  دینک  اعد 

نادیهش نوخ  ماقتنا  رب  هک  دینک  اعد 

دیایب رابکشا  مشچ  اب  همطاف  زیزع 

نادیهش ماما  مچرپ  اب  هک  دینک  اعد 

دیایب راگدرک  نوخ  مقتنم  هناگی 

هکم يوس  زا  هعمج  حبص  نیا  هک  دینک  اعد 

دیایب رارق  یب  ياه  لد  رخآ  رارق 

تلادع طسق و  داد و  رادملع  دینک  اعد 
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دیایب راقفلاوذ  رصن و  ملع  اب  هکم  ز 

ار ادخ  رون ، لاس  طحق  نیا  رد  دینک  اعد 

دیایب راسهوک  يوس  نآ  زا  باتفآ  هک 

ناراذع هلال  يولگ  نوخ  هب  دینک  اعد 

دیایب راز  هلال  هب  تیالو  نابغاب  هک 

« مثیم  » وچ شیوخ  نورد  زوس  دینک ز  اعد 

دیایب راچ  تشه و  دیواج  تلود  حبص  هک 

----------

ییاج مدنهدب  نانیشن  هشوگ  دوب  شوخ 

( لزغ ) ییاج مدنهدب  نانیشن  هشوگ  دوب  شوخ 

ییایند منک  ریس  ندز  مشچ  رهب  هک 

دوشن نشور  وت  را  دیدب  هدید  نیا  رگا 

ییانیبان هدید  زا  دوب  مک  نم  شیپ 

يدیشوپ ناهج  لها  زا  خر  هک  يدوجو  اب 

ییارآ ناهج  وت  نوچ  ناهج  ود  ره  رد  تسین 

تمغ نابایب  هب  میرگب  راز  نانچنآ 

ییایرد دسرن  مکشا  هرطق  کی  هب  هک 

وت ندید  بلط  رد  یلو  هدنام  لگ  هب  اپ 

ییاج رگیدب  هدید  دور و  یئاجب  لد 

رگج نوخ  زا  ما  هتسش  بش  همه  ار  دوخ  مشچ 
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ییاپ يراذگ  هناخ  نیا  رد  هظحل  کی  وت  هک 

مربن ناوضر  هناخیمز  مان  دبا  ات 

ییابهص منز  وت  لاصو  ماج  زا  رگا 

دیاشگن رد  وت  يور  لگ  هب  زج  ما  هدید 

ییارحص ناهج  کلم  دوش  هلال  زا  هچ  رگ 

نم وچ  هدنمرش  هدنب  ناهج  ود  يراد  وت  رگ 

ییالوم ناهج  ود  ره  رد  وت  وچ  مرادن  نم 

يرمع دزاس  وت  نارجه  شتآ  اب  هکنآ 

ییاورپ دنکن  خزود  شتآ  زا  زگره 

تسا لد  دایرف  همه  مثیم »  » وت تایلزغ 

ییاوآ دسر  رادلدب  هناخ  نیا  زا  هک 

----------

ییاج مدنهدب  نانیشن  هشوگ  دوب  شوخ 

( لزغ  ) ییاج مدنهدب  نانیشن  هشوگ  دوب  شوخ 

ییایند منک  ریس  ندز  مشچ  رهب  هک 

دوشن نشور  وت  را  دیدب  هدید  نیا  رگا 

ییانیبان هدید  زا  دوب  مک  نم  شیپ 

يدیشوپ ناهج  لها  زا  خر  هک  يدوجو  اب 

ییارآ ناهج  وت  نوچ  ناهج  ود  ره  رد  تسین 

تمغ نابایب  هب  میرگب  راز  نانچنآ 
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هب هک 
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ییایرد دسرن  مکشا  هرطق  کی 

وت ندید  بلط  رد  یلو  هدنام  لگ  هب  اپ 

ییاج رگیدب  هدید  دور و  یئاجب  لد 

رگج نوخ  زا  ما  هتسش  بش  همه  ار  دوخ  مشچ 

ییاپ يراذگ  هناخ  نیا  رد  هظحل  کی  وت  هک 

مربن ناوضر  هناخیمز  مان  دبا  ات 

ییابهص منز  وت  لاصو  ماج  زا  رگا 

دیاشگن رد  وت  يور  لگ  هب  زج  ما  هدید 

ییارحص ناهج  کلم  دوش  هلال  زا  هچ  رگ 

نم وچ  هدنمرش  هدنب  ناهج  ود  يراد  وت  رگ 

ییالوم ناهج  ود  ره  رد  وت  وچ  مرادن  نم 

يرمع دزاس  وت  نارجح  شتآ  اب  هکنآ 

ییاورپ دنکن  خزود  شتآ  زا  زگره 

تسا لد  دایرف  همه  مثیم »  » وت تایلزغ 

ییاوآ دسر  رادلدب  هناخ  نیا  زا  هک 

----------

ددرگرب هناناج  رب  رد  بشما  هک  لد  نآ  اشوخ 

( لزغ  ) ددرگرب هناناج  رب  رد  بشما  هک  لد  نآ  اشوخ 

ددرگرب هناگیب  نماد  زا  انشآ  يوک  هب 

دش ربلد  يوک  میقم  بشما  میئاج  ره  لد 
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ددرگرب هناخ  نیا  رد  زا  یلاخ  تسد  ادابم 

اما دنا  هدروآ  موجه  وس  ره  زا  تسود  يوک  هب 

ددرگرب هناوید  دیآ و  لقاع  هک  سکنآ  اشوخ 

وک یغارچ  نارای  يا  هتشگ  مگ  یگریت  رد  ملد 

ددرگرب هناسفا  هر  زا  تقیقح  يوک  رد  هک 

بر ای  هدب  ملاب  رپ و  هگنآ  نکشب و  ار  سفق 

ددرگرب هنال  يوس  هب  بشما  ریسا  غرم  نیا  هک 

لد يا  دشک  یم  تیوس  هب  ار  ربلد  هلان ، دنمک 

ددرگرب هناّنح  يوس  ربنم  زا  دمحا  یهآ  هب 

رای قشع  ران  هب 
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ار مثیم »  » دینازوسب بشما 

ددرگرب هناورپ  دنام و  نشور  عمش  ادابم 

----------

ایب تسوت  رظتنم  ادهش  كاپ  نوخ 

( لزغ  ) ایب تسوت  رظتنم  ادهش  كاپ  نوخ 

ایب تسوت  رظتنم  اده  ِحابصم  ِرس 

ادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  ثراو 

ایب تسوت  رظتنم  ادخ  نوخ  ادخ  هب 

دَوب وت  روهظ  حبص  رظتنم  مه  حبص 

ایب تسوت  رظتنم  ام  بش  ام و  زور 

یلع نب  نیسح   » نیرز دبنگ  رس  رب 

ایب تسا  وت  رظتنم  الب  برک و  مچرپ 

ناگتخوسرگج کشخ  بل  کشم و  ملع و 

ایب تسوت  رظتنم  ادج  هداتفا  ِتسد 

نیسح نینوخ  رس  بنیز ، ۀتسکشب  قرف 

ایب تسوت  رظتنم  افق  دش ز  ادج  هک 

هتشگرب بقع  هب  تّدج  رس  ین  رس  رب 

ایب تسوت  رظتنم  اپ  هداتفا ز  لفط 

دیبات ین  رس  هب  اج  لهچ  هک  یباتفآ 

ایب تسوت  رظتنم  الط  تشط  لد  رد 
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دیسوب ار  ردپ  كاپ  رس  هک  یمیتی  نآ 

ایب تسوت  رظتنم  اتبا » ای   » دز هلان 

؟ یک ات  مثیم »  » بل رب  اعد  وت  روهظ  رب 

ایب تسوت  رظتنم  اعد  هک  نک  اعد  وت 

----------

ایب تسوت  رظتنم  ادهش  كاپ  نوخ 

( لزغ  ) ایب تسوت  رظتنم  ادهش  كاپ  نوخ 

ایب تسوت  رظتنم  اده  ِحابصم  ِرس 

ادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  ثراو 

ایب تسوت  رظتنم  ادخ  نوخ  ادخ  هب 

دَوب وت  روهظ  حبص  رظتنم  مه  حبص 

ایب تسوت  رظتنم  ام  بش  ام و  زور 

یلع نب  نیسح   » نیرز دبنگ  رس  رب 

ایب تسا  وت  رظتنم  الب  برک و  مچرپ 

ناگتخوسرگج کشخ  بل  کشم و  ملع و 

ایب تسوت  رظتنم  ادج  هداتفا  ِتسد 

قرف

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6081 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح نینوخ  رس  بنیز ، ۀتسکشب 

ایب تسوت  رظتنم  افق  دش ز  ادج  هک 

هتشگرب بقع  هب  تّدج  رس  ین  رس  رب 

ایب تسوت  رظتنم  اپ  هداتفا ز  لفط 

دیبات ین  رس  هب  اج  لهچ  هک  یباتفآ 

ایب تسوت  رظتنم  الط  تشط  لد  رد 

دیسوب ار  ردپ  كاپ  رس  هک  یمیتی  نآ 

ایب تسوت  رظتنم  اتبا » ای   » دز هلان 

؟ یک ات  مثیم »  » بل رب  اعد  وت  روهظ  رب 

ایب تسوت  رظتنم  اعد  هک  نک  اعد  وت 

----------

تسادخ نسُح  فاوط  تلامج ، ریس  لایخ 

( لزغ  ) تسادخ نسُح  فاوط  تلامج ، ریس  لایخ 

تسام هدید  غارچ  تیور ، هم  مه ، هدیدن 

تجرف هظحل  هب  روهظ و  حبص  هب  مسق 

تساک دهاوخن  ام  قوش  زا  تتبیغ  لوط  هک 

دنَاوت روضح  رد  قلخ  همه  یبیاغ و  وت 

تساجک رای  دننز  یم  ادص  رای  رانک 

ار وت  يور  ریغ  هب  دنیبن  هک  يا  هدید  هب 

تسادیپ مه  باقن  دص  زا  تضراع  غارچ 
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لابقتسا هب  تدیآ  حتف  رکشل  هک  ایب 

تساعد تسد  تافق ، رد  ار  همطاف  هک  ایب 

دنک فاوط  ترس  رود  هب  هبعک  هک  ایب 

تسایرد لد  نوخ  مزمز ز  هدید  هک  ایب 

نیشن هناخ  تسا ، یلع  ییاین ، وت  ات  هک  ایب 

تساهنت تتبیغ  لوط  رد  همطاف  هک  ایب 

مسق مینک  یم  وت  رجه  هک ز  يا  هیرگ  هب 

� تسادهشلادیس نوخ  زا  همه  ام  کشا  هک 

هتفه ره  هعمج ، حبص  نوزف  لاس  رازه 

يادص
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تسامس هب  ام  نیسحلا " َنیَا   " هلان

تملع مه  زاب  مینیبب  هک  ایب  ایب 

تسالببرک تشد  رادملع  تسد  يور  هب 

میدناوخ یسب  جرف  دهع و  هبدن و  ياعد 

تساپرب نامبیُجی  نّمَا  هلان  زونه 

دنتشگ ازع  اهدیع  همه  وت  یب  هک  ایب 

تساروشاع هظحل  هظحل  نامز  وت  یب  هک  ایب 

" مثیم ، " مسق دروخ  یم  تجرف  هظحل  هب 

تسادخ دیع  حبص  وت ، روهظ  زور  حبص  هک 

----------

ار راوید  ما  هدید  گشاز  متسُش  مرح  رد 

( لزغ  ) ار راوید  ما  هدید  گشاز  متسُش  مرح  رد 

ار رای  میوجب  ات  مگشا  لیس  رد  مدش  مگ 

منک ادیپ  ار  رای  ات  مرح  رود  ما  هتشگ 

ار راسخر  لُگ  نآ  منیب  هن  رگ  مدرکن  ّجح 

زاجح يارحص  هب  مراد  يا  هتشگ  مگ  لگ  نم 

ار راخ  يافج  زان  شندید  رب  مشک  یم 

قارف درد  زا  دندُرم  اه  بوقعی  افسوی 

ار رازاب  هر  ییوپ  یم  دنچ  ناعنک  هام 

مرح راوید  هب  ارهز  لتاق  ِمان  دنچ 
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ار راوید  ادخ  تسد  يا  گنن  نیز  نک  كاپ 

مرگنب ار  وا  مان  نوچ  مرح  رود  ات  رود 

ار رامسم  هنیس و  يارجام  مرآ  دای 

یحو تیب  ناتسآ  رب  وش  کیدزن  يدّیس 

ار ران  ياه  هلعش  ردام  روُد  زا  نک  رود 

ایب دیوگ  هدرک و  ناشیرپ  وسیگ  همطاف 

ار راّرک  ردیح  تسد  وت  ردام  نک  زاب 

يردیح راقفلاوذ  اب  ایب  ردیح  ثراو 

ار رارشا  یلع  تّدج  هناخ ي  زا  نک  رود 

ار ارهز  تشُک  اهنت  هن  ملاظ  نآ  مثیم » »
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تشُک هک 

ار راتخم  دمحا  مه  همطاف  مه  یلع  مه 

----------

هدش مگ  مغ  رگشل  ام  هصغ  رپ  لد  رد 

( لزغ ) هدش مگ  مغ  رگشل  ام  هصغ  رپ  لد  رد 

هدشمگ مه  لد  هک  دناد  ادخ  هن  مغ  رگشل 

مگ میدرک  ار  وت  يور  هبعک  تلفغز  ات 

هدش مگ  مزمز  هاچ  دص  ام  کشا  لیس  شیپ 

نیمز رد  ار  تتعلط  باتفآ  دیوجب  ات 

هدش مگ  میرم  هام  اهنامسآ  زارفرب 

يرت ادیپ  مه  دیشروخ  زا  وت  هللااب  نم  هام 

هدش مگ  مّلسم  دوخ  هتسجن  ار  تیور  هکنآ 

همه رارقا  هب  ارهز  هتشگ  مگ  فسوی 

هدش مگ  ملاع  وت  رد  یتشگن  مگ  ملاع  رد  وت 

دوش مگ  ایرد  ناماد  رد  هک  هرطق  کی  لثم 

هدش مگ  می  وت  ناسحا  هفک  نایم  رد 

تشهب غاب  زا  هتشگ  نوریب  تسد و  زا  لد  هداد 

هدش مگ  مدآ  وت  لاخ  مدنگ  ياوه  رد 

هتشاد تواخس  دوج و  رد  هک  ترهش  همه  اب 

هدش مگ  متاح  وت  نایادگ  نیب  بجع  يا 
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باتفآ زا  لد  لها  مشچ  هب  رتادیپ  هتشگ 

هدش مگ  مثیم »  » وت ياشامت  رازلگ  هب  ات 

----------

هدش مگ  مغ  رگشل  ام  هصغ  رپ  لد  رد 

( لزغ  ) هدش مگ  مغ  رگشل  ام  هصغ  رپ  لد  رد 

هدشمگ مه  لد  هک  دناد  ادخ  هن  مغ  رگشل 

مگ میدرک  ار  وت  يور  هبعک  تلفغز  ات 

هدش مگ  مزمز  هاچ  دص  ام  کشا  لیس  شیپ 

نیمز رد  ار  تتعلط  باتفآ  دیوجب  ات 

هدش مگ  میرم  هام  اهنامسآ  زارفرب 

يرت ادیپ  مه  دیشروخ  زا  وت  هللااب  نم  هام 

هدش مگ  مّلسم  دوخ  هتسجن  ار  تیور  هکنآ 

همه رارقا  هب  ارهز  هتشگ  مگ  فسوی 

وت
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هدش مگ  ملاع  وت  رد  یتشگن  مگ  ملاع  رد 

دوش مگ  ایرد  ناماد  رد  هک  هرطق  کی  لثم 

هدش مگ  می  وت  ناسحا  هفک  نایم  رد 

تشهب غاب  زا  هتشگ  نوریب  تسد و  زا  لد  هداد 

هدش مگ  مدآ  وت  لاخ  مدنگ  ياوه  رد 

هتشاد تواخس  دوج و  رد  هک  ترهش  همه  اب 

هدش مگ  متاح  وت  نایادگ  نیب  بجع  يا 

باتفآ زا  لد  لها  مشچ  هب  رتادیپ  هتشگ 

هدش مگ  مثیم »  » وت ياشامت  رازلگ  هب  ات 

----------

تسین زاین  مناهج  کلم  هب  وت  يوک  رد 

( لزغ  ) تسین زاین  مناهج  کلم  هب  وت  يوک  رد 

تسین زاین  منانج  غاب  هب  وت  يور  اب 

ینز یم  فرح  نم  لد  اب  وت  وت و  اب  لد 

تسین زاین  منابز  هب  وگتفگ  ود  نیا  اب 

ما هدید  هب  دیآ  تا  هیاس  لایخ  یتقو 

تسین زاین  مناهج  باتفآ  هب  رگید 

تتماق هدرک  اپب  هک  یتمایق  نیا  اب 

تسین زاین  مناور  ورس  هب  نتخاب  لد 

ما هدیرب  لد  لدز ، هک  ییوت  نم  رادلد 
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تسین زاین  مناج  هب  ّییوت و  نم  ناناج 

تسا یناشن  یب  وت  قشاع  ناشن  اهنت 

تسین زاین  مناشن  مان و  هب  مقشاع  نم 

تسین تسه و  هچ  ره  زا  ما  هتسب  مشچ  هتسش ، لد 

تسین زاین  منامز  ماما  ندید  زج 

دنز يا  هلان  شخر  قارف  زا  موضع  ره 

تسین زاین  مناغف  هآ و  گشا و  هب  رگید 

تسا رهوگ  دقِع  دص  ود  رای ، فصو  هلمج  ره 

تسین زاین  منارگ  ّرُد  هب  رگد  مثیم » »

----------

تسا راظتنا  دایرف  نارازه  ممد  ره  رد 

( لزغ  ) تسا راظتنا  دایرف  نارازه  ممد  ره  رد 

تسا راضتحا  رمع  کی  ندوب ، وت  یب  هظحل  کی 

مراپس ناج  هک  رتهب  مرادن ، ار  وت  یتقو 

تسا راحتنا  رمع  نیا  یهابت ، یگدنز  نیا 

؟ دراد رای  قشع  یک  دراد ، رارق  وکنآ 

تسا رارق  یب  هتسویپ  نافوط ، ناسب  قشاع 

سح منک  یم  هک  زاب آ  سگرن ! غاب  سای  يا 

تسا راهب  یب  زییاپ  هنامز  وت  يور  یب 

تسا روگ  رتکیرات ز  ملاع  وت  ةولج  یب 
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تسا رازم  رس  عمش  زورفا  ملاع  رهم  نیو 
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دلابن نتشیوخ  رب  توبن  زا  هک  یسیع 

تسا راختفا  جوا  نیا  وت ، اب  زامن  درآ 

میتشون دوخ  کشا  اب  میتشگ  هبعک  رود  ام 

تسا رای  لامج  هبعک  هبعک ! نیرئاز  يا 

میتفگ راظتنا  زا  میتفگ ، رای  رجه  زا 

تسا راعش  نسحلا » نبای   » يراظتنا درم  وک 

يرادن ام  نیب  رد  يراسگمغ  وت  مریگ 

؟ تسا راسگمغ  وت  زج  یک  ار  ام  هدید ! رون  يا 

قشاع هک  بل  ياشگم  قشع ، يوعد  هب  مثیم 

تسا راد  زارف  رب  ای  لتاق ، غیت  ریز  ای 

----------

دسرن نامرد  هب  وت  لصو  يوراد  یب  درد ،

( لزغ  ) دسرن نامرد  هب  وت  لصو  يوراد  یب  درد ،

دسرن نایاپ  هب  وت  رهم  هدنخ ي  یب  هیرگ 

ار قشاع  تمغ  جوم  رد  هک  فاصنا  تسین 

دسرن ناماد  هب  تسد  دسر  شرع  رب  هلان 

راهب حبص  سفن  اب  دوشناو  مهز  لگ 

دسرن ناتسلگ  هب  تیوک  رس  زا  میسن  رگ 

قشاع دنادن  وت  لاصو  قیفوت  ردق 

دسرن نارجه  شتآ  زا  لد  هب  شرارش  ات 
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رسپز ات  دوشناو  مهز  بوقعی  مشچ 

دسرن ناعنک  هب  رصم  زا  شنهاریپ  يوب 

نوعرف تکاله  يایرد  هب  قرغ  دوشن 

دسرن نارمع  یسوم  رشب  دایرف  هب  ات 

تاملظ زا  روبع  زور  وت  خر  غارچ  یب 

دسرن ناویح  همشچرس ي  هب  رضخ  دبا  ات 

ار هدز  نارجه  بش  نیا  دوبن  یپ  رد  حبص 

دسرن نابایب  يوس  نآ  زا  دیشروخ  هک  ات 

! دناد یم  ادخ  قلخ ، سرداد  يا  وت  زج 

دسرن ناشیرپ  عمج  نیا  لد  داد  هب  سک 

« مثیم  » نآرق هدعو ي  دسرن  قّقحت  هب 
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دسرن نادیهش  نوخ  مقتنم  هک  ات 

----------

وت ياعد  زا  رگم  ات  نامسآ  رب  ربب  تسد 

( لزغ  ) وت ياعد  زا  رگم  ات  نامسآ  رب  ربب  تسد 

وت يادص  مونش  ای  خر  هام  هب  مرگن  ای 

ینم هدید ي  ود  رون  ینک  فرط  ره  هب  يور 

وت ياج  تسا  نم  بلق  یهن  اجک  ره  هب  ياپ 

ما هدید  ود  زا  دور  لد  ما  هدیدن  تخر  هک  نم 

وت يابرلد  خر  رب  درگنب  هکنآ  رب  ياو 

تمحرم فطل و  ياپ ز  هنب  ما  هدید  ود  هب  ای 

وت ياپ  هب  مهن  هدید  يا  هظحل  راذگب  ای 

یسک دنک  یمن  زاب  ار  قارف  هسلس ي 

وت ياشگ  هرگ  تسد  رگم  نم  راز  لد  زا 

مشوخ نادب  ینک  هچ  ره  مشک  یم  وت  مغ  زان 

وت يارب  مدش  قلخ  نم  ّییوت و  نم  بحاص 

وربور دنوش  هکلب  وک  هب  وک  هدید  هب  کشا 

وت يایریب  هدنخ ي  نم  ياه  ياه  هیرگ ي 

وت دنسپ  دوب  هچ  ات  وت  دنب  هب  نم  ندرگ 

وت يالب  زا  مشوخرس  وت  يالو  زا  ممّرخ 

دنک یم  حیسم  راک  تمحرم  هک  نزب  مخز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6093 

http://www.ghaemiyeh.com


وت ياود  هتفیش ي  ما  هتشگ  هک  هدب  درد 

ایب همطاف  فسوی  ایلوا  ّزعم  نیا 

وت يامنادخ  يور  همه  زا  لد  دربب  ات 

همطاف غارچ  مشچ و  همئاق  دوجو  هب  يا 

وت ياول  ام  رس  رب  دنکفا  هیاس  هک  ایب 

مندوب رتشیپ ز  هک  منم  وت  يوک  مثیم » »

وت يانشآ  مدش  نم  نم  يانشآ  يدوب  وت 

----------

ددرگ رحس  مغ  ماش  نیا  هک  دینک  اعد 

( لزغ  ) ددرگ رحس  مغ  ماش  نیا  هک  دینک  اعد 

هک دینک  اعد 
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ددرگ رگ  هولج  دیشروخ 

نادرگرس راگزور  نیا  هک  دینک  اعد 

ددرگ ربخ  اب  شیوخ  هدش ي  مگ  يوکز 

تیبلا لها  لیلخ  دیآ  هک  دینک  اعد 

ددرگ ربت  اه  تشم  وا  يرای  يارب 

تسه تماقتسا  ربص و  ات  هک  دینک  اعد 

ددرگ رفظ  تیار  رگج  ياه  هرارش 

ملاع هّلق ي  راچ  رب  هک  دینک  اعد 

ددرگ رقتسم  دوعوم  يدهم  هاپس 

نامولظم تاجن  کلف  هک  دینک  اعد 

ددرگ رپسهر  دوصقم  لحاس  يوس  هب 

رگد راب  هنیدم  مخز  هک  دینک  اعد 

ددرگ ربمایپ  زیزع  غیت  هب  اود 

ارهز فسوی  هعمج  نیا  هک  دینک  اعد 

ددرگ رب  شیوخ  ریپ  ردپ  نماد  هب 

تسین لباق  هچ  رگا  مثیم »  » هک دینک  اعد 

ددرگ رشب  حلصم  نآ  مدقم  يادف 

----------

شرای لاصو  يانمت  تسین  رگا  لد 

( لزغ ) شرای لاصو  يانمت  تسین  رگا  لد 
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شراد رم  زا  مک  دنناوخ  هک  دیناوخم  لد 

دربیم لد  نمز  هک  ینسح  فسوی  نآ  برای 

شرازاب يوس  رآ  زاب  هدرک و  یمرک 

حیسم زاجعا  هب  هدنز  دوش  درم  رگا  نت 

شرادیب دنک  هک  دهاوخ  هک  تفخ  رگا  لد 

شیوخ زا  ناناج  هر  رد  درذگ  ناسآ  هک  ره 

شراوشد هدوبن  ابیز  خر  نآ  ندید 

لزا زور  زا  هک  تسا  یبیغ  هطقن  نآ  قشع 

شراگرپ زا  هریاد  یکی  دوب  نامسآ 

تخورف زان  ناهج  نابیبط  هب  يرمع  هک  لد 

شرامیب نینچ  تسا  هدرک  هک  رامیب  مشچ 

تسوا هدنخ  زا  همه  شون  هک  هلال  نآ  برای 

شراوخ شینز  راد  نوصم  غای  نیا  رد  وت 

نآ لبلب 
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غاب هب  نشگ  لگ  تبحص  مه  هک  زور 

شراقنم زا  سدقلا  حور  مد  ضیف  تخیر 

----------

نکم او  شیوخ  رسز  ارم  ما  هتسب  لد 

( لزغ  ) نکم او  شیوخ  رسز  ارم  ما  هتسب  لد 

نکم ادج  دوخ  زا  نک و  ادج  ارم  نم  زا 

ریگب نم  تسد  ایب  هک  تمیوگن  زگره 

نکم اهر  تیانعز  يا  هتفرگ  میوگ 

مدش انشآ  مندمآ  زا  شیپ  وت  اب  نم 

نکم انشآ  زا  تقرافم  انشآ  يا 

نم مرج  راموط  وت  تسد  هب  دوب  اهنت 

نکم او  قلخ  رب  هب  ار  هتسب  تشم  نیا 

قشع درد  ریغ  دوبن  نم  درد  نامرد 

نکم اود  ازفیب  فطلز  ار  درد  نیا 

دوبن اطخ  كرت  تداعس  رگا  نم  رد 

نکم اطع  كرت  وت  تسا  تمارک  وت  رد 

ینک انتعا  نمب  فطلز  رگا  یهاوخ 

نکم انتعا  مهنگ  ترثک  هب  رگید 

دب بوخ و  دنرادن  قرف  میرک  دزن 

نکم اوس  ار  ناگمه  نک  لوبق  اجکی 
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زوسب ما  هنیس  الب  ریت  مخزب  يرمع 

نکم التبم  ارم  شیوخ  رجه  هب  ینآ 

ینک ناج  كرت  نت و  كرت  رگا  مثیم » »

نکم یضترم  یلع  تبحم  كرت 

----------

موش یم  هدنز  ترد  كاخز  ما  هدرم  لد 

( لزغ ) موش یم  هدنز  ترد  كاخز  ما  هدرم  لد 

موش یم  هدنز  ورف  رهم ، وچ  وت  رهم  اب 

یهد یم  هار  ارم  شیوخ  میرح  رد  نوچ 

موش یم  هدنمرش  وت  فطل  شیوخ و  مرج  زا 

ینک هگن  مگشا  هب  وت  رگ  هیرگ  جوم  رد 

موش یم  هدنخ  زا  لگ  غاب  وچ  مدق  ات  رس 

شرعز مشک  یم  رس  وت  ياطع  ترثک  زا 

موش یم  هدنکفارس  هانگ  تلجخ  زو 

رهپس زا  رس  مرآرب  هچ  رگا  ماوت  كاخ 

مسق هللااب 
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موش یم  هدنیاپ  وت  ياپب 

وت یتسود  اب  مهانگ و  اپب  ات  رس 

موش یم  هدنشخب  قلاخ  فطل  نوهرم 

هانگ ترثک  زا  متملظ  قرغ  هکنآ  اب 

موش یم  هدنبات  وتب ، موش  یم  هدنب  ات 

دوجو دهدیم  ماوت  لاصو  یلو  مچیه 

موش یم  هدنشورخ  رحب  هک  ما  هرطق  نآ 

منک ور  هک  وس  رهب  تسا  تکاله  ماک 

موش یم  هدنهانپ  وت  هگردب  اهنت 

تساوت تسدب  متایح  گرم و  هک  ممثیم »  » نم

موش یم  هدنز  تیتسود  هب  مه  ربق  رد 

----------

نکم بآ  راظتنا  زا  ملد 

( لزغ  ) نکم بآ  راظتنا  زا  ملد 

نکم باذع  ارم  تقارف  اب 

دیماز دوخ  گشرس  لیس  شیپ 

نکم بارخ  متخاس  يا  هناخ 

رگید یهدیمن  مباوج  رگ 

نکم باوج  تا  هناخ  رد  زا 

الوم ياوت  مین  قیال  هچ  رگ 
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نکم باطخ  ارم  تمالغ  زج 

مدروآ باسح  یب  هنگ 

نکم باسح  نک و  تمارک  وت 

ماوت لصو  باجح  دوخ  نم  هچ  رگ 

نکم باجح  رد  هرهچ  رگد  وت 

نزب رانک  خر  هام  زا  هدرپ 

نکم باتفآز  مبیصن  یب 

يدز اقرف  شتآ  ملد  رب 

نکم بابک  رگد  ار  مرگج 

ادخ لامج  يا  نم  مشچ  شیپ 

نکم باقن  سپ  رد  ناهن  خر 

تمغ دای  هب  ارم  مشچ  لگ 

نکم بالگ  زا  یلاخ  يا  هظحل 

شاب ترتع  باتک و  اب  امثیم » »

نکم باتک  ترتع و  زا  يرود 

یلع لآ  ناتسود  زا  زج  هب 

نکم باختنا  تسود  دوخ  رهب 

----------

درادن لگ  بآ و  هب  يراک  ملد 

( لزغ ) درادن لگ  بآ و  هب  يراک  ملد 
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درادن لکشم  رگد  دراد  ار  وت 

نآ زا  متسب  لد  تمغ  يایرد  هب 

درادن لحاس  مغ  يایرد  نیا  هک 

یتخرد نوچ  دشاب  وت  یب  مدوجو 

درادن لصاح  دراد و  مزیه  هک 

ار یسک  نک  دوخ  هگرد  لوبق 

درادن لباقان  کشا  زا  ریغ  هک 

متسه وت  راتفرگ  اما  مدب 

درادن لد  دش  دب  هک  سک  ره  رگم 

میلقا تفه  نیا  رد  هک  مراد  یلد 

درادن لزنم  ترد  كاخ  زج  هب 

يدیهش نآ  مخز  هب  ترسح  مرب 
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درادن لتاق  تمغ  ریت  زج  هک 

نامیرک شخب  مرک  يا  وت  زج  هب 

درادن لئاس  همهنیا  یمیرک 

تساوت لفحم  هرامه  مثیم »  » لد

درادن لفحم  نینچنیا  ملاع  ود 

----------

جرف راظتنا  رد  ایادخ  هتفرگ  ملد 

( لزغ  ) جرف راظتنا  رد  ایادخ  هتفرگ  ملد 

جرف راظتنا  رد  ایرد  هدش  ما  هدید  ود 

زاجح رهش  ياه  هچوک  زا  دسر  یم  زونه 

جرف راظتنا  رد  ارهز  هیرگ  يادص 

تسود نمشد و  نایم  ملاع  همه  رد  زونه 

جرف راظتنا  رد  اهنت  سک و  یب  تسا  یلع 

شوگ هب  هفوک  ياه  هاچ  زا  دسر  یم  زونه 

جرف راظتنا  رد  الوم  هلان  يادص 

نسح ماما  رگج  زا  دشک  هلان  زونه 

جرف راظتنا  رد  ار  اعد  تسد  هدوشگ 

تسا رظتنم  نیسح  خرس  مچرپ  زونه 

جرف راظتنا  رد  ارحص  هب  مشچ  هدوشگ 

نیسح يابرلد  ياوآ  دسر  یم  زونه 
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جرف راظتنا  رد  ادعا  هزین  كون  ز 

يراج دوب  ناشکشا  نابل  هنشت  زونه 

جرف راظتنا  رد  اقس  هتشک  رانک 

تسا يراج  البرک  نادیهش  نوخ  زونه 

جرف راظتنا  رد  اربک  بنیز  مشچ  ز 

تسه هک  شوگ  هب  دسر  مثیم "  " هلان زونه 

جرف راظتنا  رد  ایند  همطاف ،  مشچ  وچ 

----------

دنام یمن  یمدآ  دوبن  رگ  وت  مد 

( لزغ  ) دنام یمن  یمدآ  دوبن  رگ  وت  مد 

دنام یمن  یمد  مه  کلم  هک  یمدآ  هن 

تساوت هراشا  کی  هب  ملاع  ود  دنمزاین 

دنام یمن  یملاع  زان  وت  رگا 

دنگوس ناگدیشک  نارجه  بش  هیرگ  هب 

دنام یمن  یمغ  يدنخب  وت  اجک  ره  هک 

یط هلیبق  دهد  تداهش  راب  رازه 

دنام یمن  یمتاح  ینک  دوج  وت  رگا 

ینایرگب ارم  کشخ  هدید  وت  رگا 
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دنام یمن  یمی  مگشرس  لیس  شیپ  هب 

دیرگ نایجاح  مشچ  رگ  وت  يور  دایب 

دنام یمن  یمزمز  رگد  هبعک  يارب 

اپ يراذگ  تنامیلس  تخت  هب  رگ  وت 

دنام یمن  یمتاخ  نانمرها  يارب 

هنرو ینکفیب  تیانع  مشچ  وت  رگم 

دنام یمن  یمثیم »  » افو قشع و  رادب 

----------

موش وت  يادگ  هظحل  کی  هک  تسا  نیا  تلود 

( لزغ  ) موش وت  يادگ  هظحل  کی  هک  تسا  نیا  تلود 

موش وت  ياپ  فک  كاخ  هک  تسد  دهد  یک 

نم رس  زا  دایز  تسوت  یگ  هدنب  فرش 

موش وت  يارس  برد  گس  هکلب  هد  راب 

روبع وت  يوک  رس  زا  منک  هک  منآ  زا  مک 

موش وت  يادف  هب  نم  يا  مهر  يداد  زاب 

یهیس ور  یگ و  هدولآ  یتشز و  همه  اب 

موش وت  ياطع  لومشم  هک  دوب  مرواب 

دنا نایور  نمس  وت  غیت  مد  كاچ  هنیس 

موش وت  يالب  غیت  رپس  ات  ما  یک  نم 

دوش هچ  ملاع  همه  ناج  لد و  حیسم  يا 
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موش وت  يازف  حور  سفن  کی  اب  هدنز 

یبش همین  رد  هک  رادیب  تلود  نآ  شوخ  يا 

موش وت  يامن  باوخ  مهن و  مه  رب  هدید 

راذگب نک  یمرک  هدنز  وت  هب  تمارک  يا 

موش وت  يارب  زین  نم  نم و  يارب  وت 

مدرگ تیوک  رس  رابغ  هک  مراد  تسود 

موش وت  ياوه  هب  ییاوه  هک  يدیما  هب 

نک مکاخ  مرک  فطل و  زا  تا  هناخ  ازع  هب 

موش وت  يازع  گشا  زا  یلگ  تشم  هکلب 

تسد مرکز  ار  اپ  رس و  یب  مثیم » »
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ریگب

موش وت  ياپ  رس و  یب  فک و  هب  ناج  مهن  هک 

----------

دهاوخ یم  يرگد  مشچ  وت  يور  ندید 

( لزغ  ) دهاوخ یم  يرگد  مشچ  وت  يور  ندید 

دهاوخ یم  يرظن  بحاص  وت  نسح  رظنم 

دننادرگ شربخ  یب  ناهج  ود  ره  زا  دیاب 

دهاوخ یم  يربخ  تلاصو  يوک  زا  هک  ره 

دسرب تباجا  هب  میاعد  ریت  رگم  ات 

دهاوخ یم  يرثا  میاون  زوس و  ما  هلان 

منکوت مودق  فقو  دوخ  رتسکاخ  هک  ات 

دهاوخ یم  يررش  تقشع  شتآ  زا  ملد 

دشک شود  رس  هب  ار  الب  راد  هب  وچ 

دهاوخ یم  يرب  وت  يالو  لخن  زا  هک  ره 

لیلخ يوزاب  هب  دنتشون  زاغآ  زور 

دهاوخ یم  يربت  نتسکش  سفن  تب  هک 

دنز هناورپ  رپ  لابب و  هلعش  ات  عمش 

دهاوخ یم  يرت  مشچ  رگج ، نوخ  لد ، زوس 

ندز دنخبل  ندید و  ار  وت  نادنخ  بل 

دهاوخ یم  يرتکاپ  لگز  نایرگ  مشچ 
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دوجو رصم  نیا  رد  هک  آزاب  همطاف  فسوی 

دهاوخ یم  يرشبلاریخ  وت  وچ  تیرشب 

« مثیم  » اهلد هب  هلعش  یسفن  اب  دنز  ات 

دهاوخ یم  يرحس  زوس  وت  مرگ  مد  زا 

----------

منک زاب  تخر  رادید  هب  هک  هد  يا  هدید 

( لزغ ) منک زاب  تخر  رادید  هب  هک  هد  يا  هدید 

منک زاس  اون  وت  فصو  هب  هک  هد  يا  هلان 

نکشب تیانعز  ار  منت  گنت  سفق 

منک زاورپ  وت  يوک  رس  هب  ات  نکشب 

مشکن محرم  تنم  ینز  مخز  رگا  وت 

منک زان  اودب  یشخبب  درد  رگا  وت 

اجنیا راک  دنکن  یفاوق  رعش و  رنه 

منک زاجعا  نم  هک  یمشچ  هشوگ  اشگ  وت 

مدنبرب بل  وت  فیرعتز  هک  یناوت  هن 

ینابز هن 
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منک زاغآ  وت  فصو  نآ  هب  هک 

ینک مارکا  یناوخ و  ارم  هک  ات  متسیچ 

منک زاوآ  میوج و  ار  وت  هک  ات  متسیک 

ینک مارکا  یناوخ و  دوخ  هک  وت  روضح  رد 

منک زاربا  لد  زار  نم  هک  تسین  تفرعم 

قشع يراک  ددمز  متفرگ  زاورپرپ 

منک زآ  سفق  زا  رارف  هک  دش  نیا  مضیف 

دیاش تیادهش  كاخ  رس  رب  مورب 

منک زاب  لد  هدقع  وت و  يور  مرگنب 

الب رادرس  هب  مدنربب  وگ  ممثیم » »

منک مزارفارس  وت  يالو  هب  ار  دوخ  هکلب 

----------

منیبب تانعر  تماق  رگم  هک  هد  يا  هدید 

( لزغ  ) منیبب تانعر  تماق  رگم  هک  هد  يا  هدید 

منیبب تارآ  لد  يور  مهن  يور  فرط  ره 

نوماهب هچ  نودرگب  هچ  برغمب  هچ  قرشمب  هچ 

منیبب تارحص  هب  هچ  تشدب و  هچ  هوکب و  هچ 

منیشنب ترانکب  ات  نیشنب  مدکی  هک  ای 

منیبب تالاب  دق و  ات  رذگب  مشیپز  ای 

نیبادخ مشچ  ارم  مشچ  ینک  هک  نک  یهگن 
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منیبب تاشامتب  ار  ادخ  هک  اشگب  هرهچ 

ییآ ما  هدید  رد  وت  هک  مرادن  هدید  نآ  هک  نم 

منیبب تیابیز  خر  ات  یهد  هدید  رگم  وت 

هنیدم يوس  دنز  لاب  ملد  غرم  بش  همه 

منیبب تارهز  یفخم  مرح  رد  یبش  هک 

میایب هک  ات  اجکز  تروبع  داتفا  بشید 

منیبب تاپ  فک  كاخ  رد  هلفاق  دص  سکع 

مبایب هبعک  يوس  لاس  ره  هک  فاصنا  تسین 

منیبب تاعسم  هب  هن  هورم  هب  هن  مزمز  هن 

یباتب ياج  ره  هب  هتسویپ  هک  وت  اباتفآ 

نآ نمب 
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منیبب تاج  رهب  هک  ات  هدب  مشچ 

تیور لگ  رب  درگن  مثیم »  » هک زورفارب  خر 

منیبب تیانعر  تماق  رگم  زارفارب  دق 

----------

يراهب ياه  لگ  وچ  کشا  زا  ما  هتسش  ار  هدید 

( لزغ  ) يراهب ياه  لگ  وچ  کشا  زا  ما  هتسش  ار  هدید 

يراذگب اپ  نآ  رب  هظحل  کی  وت  هک  يدیما  هب 

وس کی  لدع ز  شطع  وس  کی  هنتف ز  شتآ 

يرابب تشد  نیا  رب  وت  تمارک  ربا  يا  رگم 

درادن وت  زج  یسرداد  متس  جوم  رد  هعیش 

يرادن هعیش  زج  هب  رای  همه  رای  يا  مه  وت 

دزاتب هعیش  رب  هک  هتسب  ور  ریشمش ز  مصخ 

يرآرب غیت  يروآ و  باکر  هب  اپ  رگم  وت 

تیازف حور  سفن  يادف  داب  ناج  رس و 

يرایب رای  زا  ربخ  کی  ابص  داب  يا  رگا 

دیایب تسود  زا  يدصاق  ار  وت  تسود  يا  رگا 

يراپسن ناج  شمدق  رد  رگا  تسود  یتسین 

ایآ دوش  يراد ، وت  هک  قشاع  همه  نیا  يدیس 

؟ يراگنب مه  ارم  مسا  مرک  نانآ ز  نیب 

مدناشف کشا  ما و  هدوب  هر  هب  مشچ  اه  لاس 
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يرامشب تنارظتنم  زا  یکی  مه  ارم  هک 

مک دوشن  تهاج  یناهج و ز  ود  رایرهش 

يراشفب مه  ارم  تسد  تمرک  تسد  هب  هک 

یهار هب  مشچ  رگا  رای  بلط  رد  امثیم » »

يراکب هلال  شمدق  رد  رگج  نوخ  زا  دیاب 

----------

يراهب ياه  لگ  وچ  کشا  زا  ما  هتسش  ار  هدید 

( لزغ  ) يراهب ياه  لگ  وچ  کشا  زا  ما  هتسش  ار  هدید 

يراذگب اپ  نآ  رب  هظحل  کی  وت  هک  يدیما  هب 

تیازف حور  سفن  يادف  داب  ناج  رس و 

يرایب رای  زا  ربخ  کی  ابص  داب  يا  رگا 

دیایب تسود  زا  يدصاق  ار  وت  تسود  يا  رگا 

تسود یتسین 
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يراپسن ناج  شمدق  رد  رگا 

ایآ دوش  يراد  وت  هک  قشاع  همه  نیا  يدیس !

؟ يراگنب مه  ارم  مسا  مرک  نانآ ز  نیب 

درادن وت  زج  یسرداد  متس  جوم  رد  هعیش 

يرادن هعیش  زج  هب  رای  همه ! ِرای  يا  مه  وت 

ار نامز  ار و  نیمز  تسا  هتفرگ  هنتف  شتآ 

يرابب ییایب و  وت  تمارک ! ربا  يا  رگم 

دزاتب هعیش  رب  هک  هتسب  ور  ریشمش ز  مصخ 

يرآرب غیت  نامز ! رصع و  یلع  يا  رگم  وت 

مدناشف کشا  متخود و  هر  هب  مشچ  اه  لاس 

يرامشب تنارظتنم  زا  یکی  مه  ارم  هک 

یهار هب  مشچ  رگا  رای  بلط  رد  امثیم » »

يراکب هلال  شمدق  رد  رگج  نوخ  زا  دیاب 

----------

ییوت نم  نامیا  هدیقع و  لد و  نید و 

( لزغ  ) ییوت نم  نامیا  هدیقع و  لد و  نید و 

ییوت نم  نازیم  رشحم و  طارص و  رشح و 

منم وت  نونجم  قشاع و  مالغ و  دبع و 

ییوت نم  ناوضر  ّتنج و  روصق و  روح و 

مشچ يرخیم ز  شوخ  هک  تاپ  هب  دتف  مکشا 
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ییوت نم  ناناج  هک  تادف  دوش  مناج 

منک یم  دیشروخ  هب  زان  دادماب  ره 

ییوت نم  نازورف  هام  هک  یلفحم  رد 

تساوگ ادخ  نآرق  هبترم  رازه  مدناوخ 

ییوت نم  نآرق  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا 

دنمزاین نابیبط  زان  هب  مین  زگره 

ییوت نم  نامرد  وراد و  بیبط و  درد و 

منز یم  دنخبل  وت  هب  منز  یم  هدنخ  ات 

یم هیرگ  ات 
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ییوت نم  نادنخ  لگ  منک 

ملد رب  هلعش  بش  همه  ینز  یم  هکنآ  اب 

ییوت نم  نازوس  هنیس ي  شخب  مارآ 

ینم لد  رد  مه  ینابز و  رس  رب  مه 

ییوت نم  ناهنپ  هلان ي  نایع و  رکذ 

مروخ یم  دنگوس  ّتبحم و  دوب  نامیا 

ییوت نم  نامیا  یمامت  مسق  هللااب 

ینم یتسه  همه  وت  ماوت  مثیم »  » نم

ییوت نم  ناج  زا  رت  بوخ  هن ، ینم  ناج 

----------

دنک ادخ  ایآ ؟ دسر  یم  روهظ  زور 

( لزغ  ) دنک ادخ  ایآ ؟ دسر  یم  روهظ  زور 

دنک اعد  کی  نارظتنم  ماما  دیاب 

شوگ هب  شا  يدهملاانا  گناب  هبعک  دیآ ز 

دنک ادص  ار  دوخ  رکشل  برغ ، قرش و  زا 

نیسح هضور  ادخ  تیب  رانک  دناوخ  �

دنک البرک  مرح  ار  هبعک  هراب  کی 

تخیر كاخ  هب  ار  مرح  ناتب  یلع  شدج 

دنک اهر  بناجا  ماد  ار ز  هبعک  وا 

ار شیوخ  نوخ  هبلاطم  دوخ  غیت  اب 
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دنک ادخ  دمحم  لآ  نانمشد  زا 

راب رازه  نارازه  هعیش  تسد  هک  دشاب 

دنک ادج  شهاپس  دیزی و  نت  زا  رس 

زامن یپ  ددنبب  هماقا  زا  سپ  تماق 

دنک اپ  هب  رگید  تمایق  شتماق ، دق 

لوزن دنک  مراهچ  نامسآز  یسیع 

دنک ادتقا  ام  يدهم  هب  نیمز  رد  ات 

زاجح زا  درآ  الببرک  يوس  هب  ور  ات 

دنک اونین  سفن  ار  میسن  شهآ 

ناوخب جرف  ياعد  کشا و  زیرب  مثیم !" "

قح ز ات 
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دنک او  هدقع  نارظتنم ، راک 

----------

ملگ ادخ  تسد  هب  هتشرس  دش  هک  يزور 

( لزغ  ) ملگ ادخ  تسد  هب  هتشرس  دش  هک  يزور 

ملد رب  هلعش  دز  دش و  یشتآ  وت  قشع 

باتفآ شوغآ  رد  هدوب  هک  يا  هرذ  نوچ 

ملفاغ وت  زا  زاب  مدوب  وت  اب  رمع  کی 

متعاط هوک  دوب  هچ  رگ  تسا  یهت  متسد 

ملصاح تسا  رمع  همه  زا  تبحم  اهنت 

متخود مشچ  یگریت و  رحب  هب  مقرغ 

ملحاس هب  یناسر  شیوخ  رون  هب  دیاش 

تساوت يوک  نایادگ  ياپ  ياج  هک  اج  ره 

ملباق دنرامشب  رگا  مهر ، كاخ 

هدکتب هچ  اسیلک  رید و  هچ  هبعک و  هچ 

ملیام وت  لامج  هب  منک  ور  هک  وس  ره 

راضتحا هب  لدبم  راظتنا  هدیدرگ 

ملتاق تساوت  یب  ندوب  هدنز  هظحل  ره 

منک تخر  هام  هب  هاگن  کی  راذگب 

ملباقم رد  همهز  رت  راکشآ  يا 

نزب هرگ  مدوجو  ياه  هتشر  هب  یفلز 
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ملکشمز یئاشگب  هرگ  هرگ  نیا  زک 

مرک زا  هک  مثیم »  » هدش مصلخت  نآ  زا 

ملماش وت  راد  هبوچز  دوش  یضیف 

----------

تساوت يوس  ملد  مشچ  منک  وس  ره  هب  يور 

( لزغ  ) تساوت يوس  ملد  مشچ  منک  وس  ره  هب  يور 

تساوت يوک  رس  كاخ  نم  يالعا  ّتنج 

ینک یمایق  وت  رگ  دننک  تمایق  قلخ 

تساوت يروجلد  تماق  نامه  يربک  رشحم 

تفگ دیدرگ و  وت  رود  تخانش  ار  ادخ  هک  ره 

تساوت يور  ادخ  يور  ادخ  يور  وت  يور 

وت ياپ  فک  كاخ  ناهج  مامت  هن ، ناج 

تساوت يوم  کی  هب  هتسب  دوجو  مامز  هن ، لد 

اقب بآ  تفای ز  دبا  تایح  رضخ ،

ات اقب  بآ 
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تساوت يوج  بل  هنشت  تساقب 

لد لها  دناوت  درگ  هلسلس  رد  هلسلس 

تساوت يوسیگ  مخ  رد  هدشمگ  لد  هکسب 

روهظ زور  همه  اب  وت  لصو  دنک  دنچ  ات 

تساوت يوهایه  رپ ز  یملاع  یبیاغ و 

ایب اهاط  ۀلال  ایب  ارهز  فسوی 

تسا وت  يوکین  تعلط  ناتسود  لگ  غاب 

داد لدع و  زا  دوش  رپ  ناهج  تغیت  هچ ز  رگ 

تساوت يوربا  ود  قاط  نامه  تلادع  غیت 

----------

ما هدیدن  ما و  هدید  فرط  ره  هب  ار  وت  يور 

( لزغ  ) ما هدیدن  ما و  هدید  فرط  ره  هب  ار  وت  يور 

ما هدیچن  ما و  هدیچ  تضراع  غاب  هلال ز 

دش رصم  هام  ندید  زا  هدیرب  نانز  تسد 

ما هدیرد  دوخ  ۀنیس  هدیدن و  وت  خر  نم 

ما هدروخ  هدید  ود  نوخ ز  ما  هدرپس  لد  وت  هب  ات 

ما هدینش  نابز  مخز  ما  هدرب  قارف  راب 

الم رب  هک  نم  هب  ياو  الب  زا  دزیرگ  هک  ره 

ما هدیشک  الب  زان  وت  يالو  بلط  رد 

نم هک  نزب  نم  لد  رب  ینزرا  ّتبحم  ریت 
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ما هدیرخ  لد  ةراپ  تمیق  هب  ار  وت  مخز 

ماوت یشرع  ریاط  ینک  یتیانع  وت  رگ 

ما هدیپط  نوخ  هب  دیص  ینک  یتراشا  وت  رو 

ما هنیس  هب  نزب  ریت  ما  هیرگ  هب  امن  هدنخ 

ما هدید  هب  هنب  ياپ  لد  نوخ  هب  وشب  تسد 

دوش ادف  تمدق  رد  دوش  ادج  مرس  شاک 

ما هدیرب  رس  هب  اپ  یهن  تمحرم  هکلب ز 

ایب همطاف  فسوی  ایبنا  ّلک  ثراو 

وچمه وت  قارف  زا  هک  ایب 
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ما هدیمخ  نامک 

وت رارقیب  هدش  لد  وت  رابکشا  ما  هدید 

ما هدیسر  بل  هب  ناج  وت  راثن  دوش  هکلب 

« ممثیم  » وت رد  كاخ  ممغ  يداش و  وت  يا ز 

ما هدیا  یشم و  وت  رهم  متداع  هتشگ  وت  قشع 

----------

ام هدید ي  دیشروخ  تسا  وت  هدیدن ي  يور 

( لزغ  ) ام هدید ي  دیشروخ  تسا  وت  هدیدن ي  يور 

ام يدیمد  هام  یقارف  بش  یّتح 

تسا وت  تعلط  دیشروخ  دیشروخ ، رازه  هام 

ام هدیکچ ي  کشا  تسایرد  رازه  ّرُد 

ور نیز  هتسکش  مه  رد  ار  ام  وت  مغ  هوک 

ام هدیمخ ي  ّدق  تسابوط  لخن  رتشوخ ز 

میراین بل  هب  زگره  میراد  قارف  مخز 

ام هدیرپ ي  گنر  یهاوگ  دهد  اریز 

يدوبن رگد  ام  یب  يدوبن  رگا  ام  اب 

ام هدیشک ي  هآ  دوب  تهرمه  هتسویپ 

رگید تسا  سب  نارجه  ارهز  باتفآ  يا 

ام هدیپس ي  حبص و  هدنام  هایس  وت  یب 

میتشون لد  حول  رب  يدیهش  ره  نوخ  اب 
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ام هدیچ ي  ياه  لگ  داب  تمدقم  میدقت 

تسا رارق  یب  مالسا  تسا  راظتنا  رد  ایند 

ام هدیسر ي  بل  رب  ناج  وچمه  هتشگ  نید 

نتسب رای  فلز  رب  نتسر  ریغ  ار ز  لد 

ام هدیا ي  تسا  نیا  ام  بتکم  تسا  نیا 

دیاش لصو  زور  ات  دیارس  لزغ  مثیم » »

ام هدیرب ي  سأر  دتفا  رای  ياپ  رب 

----------

ار اوا  دم  تبحص  رگد  دینک  اهر 

( لزغ  ) ار اوا  دم  تبحص  رگد  دینک  اهر 

ار ام  دشک  یم  لصو  دشُکن  رگا  قارف 

ام يدرک و  هراظن  ار ، ام  وت  رمع  مامت 

ار ابیز  لامج  نآ  زونه  میا  هدیدن 

دیکچ هدیدز  دش  کشا  ملد  ياه  هرارش 

ار ایرد  دیشک  شتآ  هب  هنوگچ  نیبب 

مهدن ار  رای  يوم  کی  هک  تسود  هب  مسق 

ار ایند  مامت  متسد  هب  دنهد  رگا 

قوش هب 
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درآ ناشن  ماوت  يوکز  هک  نآ 

ار ارحص  رابغ  مدیشک  شیوخ  مشچ  هب 

مسانشن هک  ارم  یئاج  هب  هدناشک  نونج 

ار اسیلک  هناختب و  هبعک و  قیرط 

درگرب يدمآ  هک  یهارز  حبص  میسن 

ار ارهز  زیزع  نآ  نمز  مالس  ربب 

منک زان  هام  دیشروخ و  هب  رمع  مامت 

ار اپ  یهن  نم  کیرات  هناخ  هب  رگا 

« مثیم  » هدب اپ  تسد و  رس و  قشع  هار  هب 

ار الوم  یتسود  هدم  تسدز  یلو 

----------

مناور تلابند  هب  وس  ره  سب  ز 

( لزغ  ) مناور تلابند  هب  وس  ره  سب  ز 

منامسآ ای  نیمز  رد  منادن 

نوریب وت  رهم  ملد  زا  دیاین 

مناج هنیس  زا  نورب  هظحل  کی  هدب 

یناشن نم  زا  دوب  ات  ار  ادخ 

مناشن ار  تیور  هظحل  کی  هدب 

یشاب وت  مفرح  رخآ  نک  اعد 

منابز رب  تمان  هدوب  لّوا  زک 
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متسب وت  رب  لد  یلو  مراکهنگ 

مناتسود زا  یلو  مراک  اطخ 

مدرگ زاب  تیوک  هب  یناوخ  رگا 

مناتسآ نیا  گس  ینار  هن  رگ  و 

ممشچ کشا ، اب  نورب  دیآ  رگا 

منایشآ نوچ  ملد  دزوس  رگ  و 

مشوپب تنسح  رظنم  زا  مشچ  هن 

مناهر یم  تدنمک  زا  ار  لد  هن 

دنناتس نم  زا  ارم  ناج  رگا 

مناحتما نک  ایب  زگره ، ار  وت 

دوب مندوب  زا  شیپ  هک  دناد  ادخ 

منانع وت  رایتخا  تسد  هب 

قشع هلعش ي  مناج  هب  يدنکفا  وت 

مناوت بات و  لد  يدرب ز  یم  وت 

تسا کشا  هرطق  کی  میتسه  مامت 

نآ هک 
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مناشف یم  تیاپ  هب  مه  ار 

سب نیمه  مرخف  متسیک  منادن 

منادناخ نیا  مثیم »  » يرمع هک 

----------

تسا نومنهر  هدوهیب  تنج  هب  ارم  دهاز 

( لزغ ) تسا نومنهر  هدوهیب  تنج  هب  ارم  دهاز 

تسا نونج  يداو  رد  قاشع  نانج  غاب 

تساهناج لالم  اهنت  یتشهب  یم  فصو 

تسا نوخ  کشا و  ماج  زا  ام  یتسم  هک  اجنآ 

ار نانج  رگادوس  تبسن  هچ  لد  لها  اب 

تسا نورد  مرحم  نیا  نورب و  یهار  ناک 

دسرپب لدز  دیاب  ار  لد  لها  رارسا 

تسا نوبز  نابز  اجنیاک  دیاین  نخس  زا  راک 

الوم هب  نک  میدقت  ایندز  لد  ریگرب 

تسا نود  هشیمه  ایند  الاو  هشیمه  الوم 

متفگن اود  زا  فرح  متفخ  دردب  يرمع 

تسا نوچ  هک  ارم  لاح  یسرپب  يا  هظحل  ات 

بش رد  هتفخ  هام  ای  فلز  رد  تسا  ضراع  نیا 

تسا نوگلین  خرچ  رد  زورفا  شتآ  رهم  ای 

دیرگ رهپس  مشچ  تیور  دای  هب  بش  ره 
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تسا نوگژاو  کشا  کی  ینیب  هک  شرتخا  ره 

دندیرفآ مه  رهب  زاغآز  ار  ود  ره  ام 

تسا نوزف  نم  ربص  مه  راوشد  نسا  وت  لصو  مه 

روایب نورد  زوس  قاشع  مزب  هب  مثیم » »

تسا نورب  نمجنا  زا  زوس  نیا  درادن  سک  ره 

----------

ییافش وت  ار  ناگ  دز  نارجه  لد  مخز 

( لزغ  ) ییافش وت  ار  ناگ  دز  نارجه  لد  مخز 

ییاود وت  ار  ام  هخسن  یب  مغ  درد 

ضحم یگریت  زا  هدش  رپ  اج  همه  ملاع 

ییاده حابصم  وت  میناگ و  دشمگ  ام 

دنزیتسب ملاع  همه  ام  اب  هک  راذگم 

ییام بحاص  وت  هک  میتفگ  همه  اب  ام 

! هنیدم ياهنت  ییاهنت  هب  دنگوس 

ییادخ نوخ  مقتنم  طقف  وت  اهنت 
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ینیسح رادملع  يوزاب  ثراو  وت 

ییادهش مامت  دایرف  خساپ  وت 

هعمج بش  ره  ناور  کشا  لد و  نوخ  اب 

ییالببرک رد  همطاف ، دوخ  ردام  اب 

ملاع همه  مشچ  هب  هظحل  کی  هک  شاک  يا 

ییامنب خر  ام  هب  هشوگ ، شش  هشوگ  نآز 

میدوبن فیح  یلو  میدوب  وت  شیپ  ام 

ییاجک مینادن  ییام و  لد  رد  وت 

تروهظ رهب  زا  منک  ییاعد  هک  متفگ 

ییاعد وت  ییاعد ، وت  ییاعد ، وت  مدید 

ییوگب شیوخ  زا  هک  تسا  شوگ  همه  مثیم " "

ییآرد هبعک  رد  هک  تسا  مشچ  همه  هبعک 

----------

ینادرگ مررش  ات  ما  هتخوس  اهلاس 

( لزغ ) ینادرگ مررش  ات  ما  هتخوس  اهلاس 

ینادرگ مرگجنوخ  ات  هدش  نوخ  مرگج 

يربخاب ما  هتخوس  لد  لاح  زا  هک  وت 

ینادرگ مربخ  یب  دوخز  هک  نک  یمرک 

مدع يارحص  هب  هدرب  ارم  سفن  نسوت 

ینادرگ مرب  شیوخ  مرح  رد  دوش  هچ 
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شُکب زاب  تهگن  کی  زا  يا  هدرک  ما  هدنز 

ینادرگ مرت  هدنز  یُشکب  رگ  ادخ  هب 

دنربب متسد  هب  تسد  ادخهب  ات  يدوخ  زا 

ینادرگ مرپس  تیالب  ریشمش  هب  رگ 

باوخ هب  تشذگب  يرات و  بش  دوب  نم  رمع 

ینادرگ مرحس  تقو  هب  رادیب  هکلب 

دوش هچ  متسه  وت  هار  رس  گنس  ما  هچ  ره 

ینادرگ مرهگ  تهاگن  مین  کی  هب  هک 

منزن ار  يرد  چیه  وت  هناخ  رد  زج 

ینادرگ مرد  هب  رد  ابص  داب  نوچ  هچ  رگ 

موش هک  مرادن  ردق  نآ  زگره 
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وت رئاز 

ینادرگ مرفسمه  دوخ  رئاز  اب  هکلب 

مداتفا ترظن  زا  کشا  هناد  نوچ  هچ  رگ 

ینادرگ مرظن  زا  رود  هک  تسین  مرواب 

ار مثیم »  » تمغ ناتسلگ  راخ  ینک  رگ 

ینادرگ مرجش  انیس  يداو  رد  هک  هب ،

----------

تسا نادنر  هگمارآ  وت  غیت  هیاس ي 

( لزغ  ) تسا نادنر  هگمارآ  وت  غیت  هیاس ي 

تسا نادنز  مور  هک  اج  ره  وت  يوک  رس  زج 

لاصو دیّما  یقاتشم و  يروجهم و  نیب 

تسا نادنخ  مبل  نوخ و  ملد  نایرگ و  هدید 

لد هبانوخ ي  هدش  مقارف  درد  يوراد 

تسا نادند  مرگج  قیمع  مخز  مهرم 

دش ممولعم  مدیلان و  هک  تسا  يراگزور 

تسا نادنس  کلف  تخس  لد  تشم و  نم  هآ 

دیرگ یم  دوخ  ینیگنس  همه  اب  نامسآ 

تسا نادنچ  دص  ود  رجه ، مغ  نیگنس  راب 

دناوت يوخ  وت و  يور  هدز ي  تریح  هک  سب 

تسا نادنمرنه  تشگنا  رد  زجع  ملق 
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شکم هلعش  وش و  بآ  لد  شتآ  زا  مثیم » »

تسا نآ  دنتفگ  هک  هچنآ  لزا  زور  زا  وت  اب 

----------

وت يوک  كاخ  هب  مرب  اجک  ره  هب  هدجس 

( لزغ  ) وت يوک  كاخ  هب  مرب  اجک  ره  هب  هدجس 

وت يور  هب  مرگنیم  منک  فرط  ره  هب  يور 

درذگب تشذگ و  وت  اب  همه  متولج  تولخ و 

وت يوگتفگ  هب  هتفر  مملکت  یشماخ و 

تیشوپ هدرپز  خرس  ما  هرهچ  هایس و  همان 

وت يوه  ياه و  وت و  زا  رپ  هنیس  یهت و  تسد 

ینم روای  سنوم و  ینم  رب  رد  همه  وت 

وت يوجتسج  هب  هتشگ  نامسآ  نیمز و  هب  نم 

وت لامج  زا  يا  هرذ  اه  باتفآ  تروص 

وت يوبص  زا  يا  هرطق  اهرحب  هلمج  یتسه 

وشب ملد  زا  مغ  گنر  ربب  ملگ  زا  یگریت 

وت يوج  بآ  هب  هتسش  نایصاع  مرج  همه  يا 

تیصعم اطخ و  مرج و 
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ام ماش  حبص و  تداع 

وت يوخ  قلخ و  هویش و  ترفغم  وفع و  تمحر و 

میناوخ هدرکن  هبوت  مینارب  ردز  وت  یک 

وت يوس  هب  منکن  ور  رگا  مرب  اجک  هب  هر 

هیس ور  هایس و  همان  هنگ  همهنیا  و  مثیم » »

وت يوربآ  هدرپ  درد  مهز  رگا  ياو 

----------

تسا کیدزن  رون  حبص  دهد  دیون  رحس 

( لزغ  ) تسا کیدزن  رون  حبص  دهد  دیون  رحس 

تسا کیدزن  رورس  دمآ  رس  هب  مغ  نامز 

دیما حبص  غورف  قرشمز  تسا  هدز  قفش 

تسا کیدزن  روهظ  زور  هک  هدژم  دیهد 

ایرد يوس  نآ  زا  نارمع  یسوم  هتشذگ 

تسا کیدزن  روگ  نوعرف  رکشل  هب  وگب 

همه دنا  هتسب  تخر  نایمز  اه  باجح 

تسا کیدزن  روضح  ضیف  هظحل ي  هک  الا 

ار همطاف  زیزع  نارای ! همطاف  هب  مسق 

تسا کیدزن  روبع  هنیدم  ياه  هچوکز 

کلف جوا  هب  ادن  انیس  هنیسز ي  دسر 

تسا کیدزن  روط  هب  نارمع  یسوم  ياپ  هک 
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دیداتفا رود  رای  مرح  زا  هنوگچ 

تسا کیدزن  رود  هار  نیا  لد  لها  يارب 

تسا نازیرگ  یگ  هریت  مدع  راسهوک  هب 

تسا کیدزن  رون  دیشروخ  هزات ي  عولط 

دیآ یم  هارز  تلادع  راد  هیالط 

تسا کیدزن  روز  ملظ و  تنطلس  لاوز 

تس يربک  تمایق  ارهز  فسوی  روهظ 

تسا کیدزن  روشن  زور  هک  دینک  نیقی 

« مثیم  » نیمز نماد  دوش  لدع  تشهب 

تسا کیدزن  روح  رادید  دریم و  وید  هک 

----------

تسوکین مندوس  وت  كاخب  رس 

( لزغ  ) تسوکین مندوس  وت  كاخب  رس 

تسوکین مندونش  تفگ و  وت  اب 

اما ما  هدوب  وت  اب  اج  همه 

تسوکین مندوب  وت  اب  تذل 

مدید نم  هک  يا  هدیدان  يور 

تسوکین مندومن  ملاع  ودب 

ار وت  هک  مشوخ  يرگشیاتسب 

تسوکین مندوتس  میاتسیم ،
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دیفس هچ  هیس  هچ  راسخر  گنر 

تسوکین مندودز  لد  زا  گنز 

شتآ مدش  اپب  ات  رس  هچ  رگ 

لد شتآ 
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تسوکین مندوزف 

یلو تسشوخ  ارم  یئابر  لد 

تسوکین مندوبر  تفصوب  لد 

دروآ گنتب  ارم  نت  سفق 

تسوکین مندوشگ  رپ  سفق  نیز 

مثیم وت  رادز  دریگن  لد 

تسوکین مندومزآ  نخس  نیز 

----------

ار نآ  مراذگ  وت  ياپب  هک  دشاب  هچ  رس 

( لزغ  ) ار نآ  مراذگ  وت  ياپب  هک  دشاب  هچ  رس 

ار ناج  يریذپب  نم  زا  وت  هک  لباق  هچ  ناج 

دنداد نامرف  همه  منید  لد و  لقع و  قشع و 

ار نامیا  مهدب  فک  زا  وت  يامیا  هب  هک 

تخر رادید  لباق  دوش  زور  نآ  هدید 

ار ناماد  دنک  خرس  رگج  بانوخز  هک 

تسکش هناش  مخ و  تشگ  مدق  تشذگب و  رمع 

ار نارجه  رمغ  راب  مشکب  دیاب  دنچ 

تمغ يارحص  هب  داب  زا  مدش  رتوکب  وک 

ار نادرگرس  نم  يریگب  تسد  دوش  هچ 

تشهب يوس  دنکن  ور  سک  وت  يور  لگ  اب 
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ار ناوضر  رد  دندنبب  هک  خر  اشگب 

راهب لصف  نیا  رد  هلان  منز  وت  یب  نانچ  نآ 

ار ناتسب  لگ و  غاب و  مشکب  شتآ  هب  هک 

رگد راب  دوش  هچ  تیالو  رصم  فسوی 

ار ناعنک  دنک  هدنز  وت  نهریپ  يوب 

باتشب تایح  ياحیسم  يا 

ارناج تیرشب  دوجوب  یشخبب  هک 

سب يراد و  ربخ  تاداس  هتشگمگز  وت 

ار نآ  ییامنب  ام  رب  یئآ و  دوش  هچ 

تیباه هنتف و  هلسلس  زا  مثیم » »

ار نآرق  دنک  دازآ  همطاف  فسوی 

----------

ایب رای  يا  وت  نارجه  شتآ  متخوس ز 

( لزغ  ) ایب رای  يا  وت  نارجه  شتآ  متخوس ز 

ایب رایغا  هنعط  ارم  تسا  هتشکن  ات 

ما هتفایان  متسج و  ار  وت  رمع  همه  نم 

ایب رادیدب  هظحل  کی  نک و  تیانع  وت 

يربخ متفرگن  مبیبط  يوک  زا  هکنم 

ایب رامیب  هب  تسا  هتشذگ  هچ  یناد  هک  وت 

رد سب  هدمآ  گنتب  ناج 
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نتب هنهک  سفق 

ایب راتفرگ  عرم  نیا  يدازآ  رهب 

دیسرن تلاصوب  متسد  متشگ  اج  همه 

ایب راب  کی  نم و  مشچب  ياپ  هنب  وت 

دناوت قاتشم  همه  ملاع  همطاف  فسوی 

ایب رازاب  رس  رب  یمد  زورفا  رب  خر 

دنأوت ياشامت  تسم  همه  هک  يدوجو  اب 

ایب راز  نم  ياشامتب  ار  يا  هظحل 

ارم کیرات  هناخ  یهد  هولج  دوش  هچ 

ایب رات  بشب  کنیا  هدش  بش  نم  زور 

مشچ هناخمرحب  مدادن  هار  ار  باوخ 

ایب رادیب  تلود  يا  شکم  مراظتنا  ز 

رمع لّوا  زا  متخوس  نیمه  هن  تقارف  رد 

ایب راک  ارم  تسا  نیمه  گرم  مد  ات 

تسوا لوا  نخس  مثیم »  » رخآ نخس 

ایب رای  يا  وت  نارجه  شتآ  متخوس ز 

----------

دنز یم  تیادص  ربمغیپ  هک  آزاب  يدیس 

( لزغ  ) دنز یم  تیادص  ربمغیپ  هک  آزاب  يدیس 

دنز یم  تیادص  رهطا  ۀقیدص  تردام 
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نسح نایرگ  مشچ  ارهز  حورجم  يوزاب 

دنز یم  تیادص  ردیح  ۀتسب  ياه  تسد 

هدش مگ  يرازم  بلق  زک  تسا  نرق  هدراچ 

دنز یم  تیادص  ردام  ۀتسکشب  يولهپ 

رون حورجم  ۀنیس  اهاط ، بلق  نیسای ، مخز 

دنز یم  تیادص  رثوک  ةروس  ياه  هیآ 

هاچ شوغآ  رد  هدرب  رس  یلع  تمولظم  دج 

دنز یم  تیادص  رت  مشچ  نینوخ و  لد  اب 

نسح تیوّمع  حورجم  رکیپ  نارابریت 

دنز یم  تیادص  ربمغیپ  ربق  رانک  زا 

همقلع رانک  تدج  ۀتشگ  مخ  تماق 

دنز یم  تیادص  روآ  مان  سابع  يوزاب 

اپ نییاپ  زا  هک  رگنب  ار  هللاراث  ربق 

دنز یم  تیادص  ربکا  یلع  كاچدص  مسج 

یلع نب  نیسح   » ِنینوخ تسد  زارف  رب 

تیادص رغصا  یلع  نینوخ  قلح 
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دنز یم 

هتخوسلد مثیم »  » دوخ یمخز  يادص  اب 

دنز یم  تیادص  رکیپ  رد  حور  دراد  هک  ات 

----------

ار وت  ياج  مرگنب  ات  لد  رهش  رد  منک  يریس 

( لزغ  ) ار وت  ياج  مرگنب  ات  لد  رهش  رد  منک  يریس 

ار وت  ياپ  فک  مسوب  نامسآ  زا  مشک  رب  رس 

اطخ ره  زا  شمیوش  ات  اطع  نک  ممشچ  هب  یکشا 

ار وت  يابیز  راسخر  يا  هظحل  منیبب  دیاش 

نوخ هتسویپ  دروخ  لد  زا  نونج  يارحص  هب  يرمع 

ار وت  يارآ  لد  يور  یمد  دنیب  رگا  لقاع 

مشک شنوخ  رد  هرابکی  مشک  شنوریب  هساک  زا 

ار وت  ياشامت  زا  ریغ  نم  دهاوخ ز  یم  هک  یمشچ 

نانج ياّنمت  رد  نآ  روح  لصو  لایخ  رد  نیا 

ار وت  ياّنمت  مراد  ناج  مارآ  يا  وت  زا  نم 

مرب یلیل  دص  ود  زا  شوه  مرد  یم  ار  درخ  بلق 

ار وت  يارحص  نونجم  موش  نونجم  رگا  بش  کی 

منک یم  شیادف  ار  ناج  مهد  یم  شتسد  هب  ار  لد 

ار وت  ياوآ  هظحل  کی  دروآ  مشوگ  هب  راداب 

متخومآ تبتکم  رد  یقشاع  سرد  هک  يزور 
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ار وت  يالاب  ّدق و  زج  فلا  رد  مدیدن  مدید 

وت هب  لد  مداد  هدیدان  وت  هب  لیام  ما  هدید  رگ 

ار وت  يّالجت  مدید  مندید  زا  شیپ  هک  اریز 

دش وت  رای  یلباقان  دش  وت  راتفرگ  مثیم » »

ار وت  يایرد  شوغآ  باختنا  مدرک  هرطق  نوچ 

----------

ماوت روط  هدز  شتآ  مکشخ و  رجش 

( لزغ  ) ماوت روط  هدز  شتآ  مکشخ و  رجش 

ماوت رون  هتخابلد  منازوس و  ران 

دنرادنپ مرپ  قلخ  مدیلاخ و  رغاس 

ماوت روش  زا  رپ  شیوخ و  زا  یهت  يرآ  يرآ 

نم هناوید  لد  اب  ینم  رادلد  وت  ات 
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ماوت رورسم  هک  درک  ناوت  هچ  ملاع  مغ 

ار دوخ  متسب  وت  هب  یتسپ  یتشز و  همه  اب 

ماوت روجان  هلصو  نم  ینسُح و  همه  وت 

مرت کیدزن  همه  زا  وت  هب  وت  زا  رود  هاگ 

ماوت رود  همه و  زا  مرت  کیدزن  هاگ 

ددرگ نشور  وت  يور  زا  ما  هبلک  دوش  هچ 

ماوت روجهم  مدیدرگ و  وت  قاتشم  هک  نم 

رادرس مدنرب  وت  قشع  هب  راب  دص  درگ و 

ماوت روصنم  هک  هدنخ  منز  رادرب  زاب 

نیا هب  هرهش  نم  دش و  يراک  هب  هرهش  یسک  ره 

ماوت روهشم  گس  انامه  وت  يوک  هب  هک 

تفگ مهاوخ  دوب  رمع  ات  میوگ و  متفگ و 

ماوت روم  نم  یتسا و  ناهج  نامیلس  وت 

دورن زگره  وت  يانیس  يداو  زا  مثیم » »

ماوت روط  زا  يا  هلعش  بلط  رد  اهلاس 

----------

تسا ناویح  بآز  رتشوخ  وت  قشع  رارش 

( لزغ  ) تسا ناویح  بآز  رتشوخ  وت  قشع  رارش 

تسا ناج  شتآ  وت  یب  اقب  بآ  هک  نانچ 

تشهب غاب  يوربآ  يا  وت  يور  دای  هب 
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تسا ناتسلگ  مور  خزود  شتآ  هب  رگا 

دشورفب تشهب  رب  ار  وت  يوک  هک  یسک 

تسا نآ  زا  رتدب  هن ، منهج ، تسوا  يازس 

يراخ موش  تهر  كاخ  هب  هک  یتیانع 

تسا ناتسب  ورسز  رتشوخ  وت  هار  راخ  هک 

اود هب  منک  یم  زان  یهد  درد  وت  رگا 

تسا نامردز  هب  درد  ار  وت  دنمدرد  هک 

دیوگ یم  یحو  ياوآ  هب  داب  زونه 

تسا نامیلس  دش  وت  نیشن  كاخ  هک  یسک 

فطلز ارم 
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يدرک دوخ  ریسا  تمارک  و 

تسا ناوارف  وت  فلز  مخ  هب  لد  هن  رگ  و 

تسا شوماخ  هرامه  دیوگن  وت  زا  هک  یبل 

تسا نایرگ  هشیمه  ددنخن  وت  اب  هک  یلد 

زونه تشگ و  شومخ  نونجم  هیرگ  يادص 

تسا نابایب  لد  نوخ  وا  هدید  کشاز 

« مثیم  » فک هب  دروآ  کشا  رهوگ  هک  یسک 

تسا نادنخ  دیهش  مخز  وچ  هشیمه  شبل 

----------

منز راز  منک  هیرگ  رگج  مرآ ز  رب  هلعش 

( لزغ  ) منز راز  منک  هیرگ  رگج  مرآ ز  رب  هلعش 

منز راوید  رد و  رب  منک  دایرف  هلان و 

منک كاخ  دوخ  رس  رب  منک  كاچ  نت  هب  هماج 

منز رات  لد  ۀمخز  زا  رگج  رب  منز  گنچ 

منکف ارحص  هب  همیخ  منک و  ایرد  وچ  هدید 

منز رای  مرحلا  تیب  هب  هسوب  یبش  هکلب 

مهدب ناج  منکشرس  مهن  كاخ  نآ  رب  هرهچ 

منز رادلد  مغ  رد  لد  دایرف ز  هلان و 

منک هنادرم  تّمه  منک  هناخ  نآ  يوس  ور 

منز رایسب  نویش  شمرح  رد  نانز  وچمه 
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مشک هناوید  لد  زا  نیسح  ياویا  ۀلان 

منز راسخرب  هب  همطل  منکش  شقاور  هب  رس 

وا ۀناورپ  همه  نم  نم و  عمش  وا  دقرم 

منز راب  رگد  هلان  نانک  زاورپ  مزوس و 

دوش هدنزوس  شتآ  رظن  هب  متارف  شاک 

منز ران  ررش  رب  ناور  بآ  ضرع  ات 

مرصب زا  ناشف  کشا  رگج  نوخ  زا  رپ  هنیس 

منز رازاب  هچوک و  ره  هب  رای  مغ  داد 

مدش راد  نیا  مثیم »  » مدش رادلد  قشاع 

مثیم سفن  اب  مد  همه  مد 
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منز راّمت 

----------

كارن انارت و  یتم  ادخ  نوخ  بلاط 

( لزغ  ) كارن انارت و  یتم  ادخ  نوخ  بلاط 

كارن انارت و  یتم  يدهلا  حابصم  نبای 

نیسح ربق  رس  هیرگ  منک  وت  اب  دوش  هچ 

كارن انارت و  یتم  ادهش ، رازم  رد 

تسایلوالا ُّزعم  نیأ  ما  هلان  هعمج  حبص 

كارن انارت و  یتم  ادص ، ار  وت  منز  یم 

عیقب راوید  رانک  بش  لد  ياه  همین 

كارن انارت و  یتم  ادن ، هتسهآ  مهد 

زونه اه  هزین  رس  زا  ادص  ار  وت  دنزیم 

كارن انارت و  یتم  ادج ، ندب  زا  رس 

نیمرحلا نیب  رانک  تمنیبب  دوش  هچ 

كارن انارت و  یتم  ادف ، منک  ناج  رس و 

تسین مهرم  ار  همطاف  رسپ  بلق  مخز 

كارن انارت و  یتم  ادبَا ، تروهظ  یب 

هقدص کی  یهدب  تیور  لگ  زا  دوش  هچ 

كارن انارت و  یتم  ادگ ، هب  یهار  رس 

ملد نینوخ  ۀنیآ  اشگب و ز  هرهچ 
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كارن انارت و  یتم  ادزب ، تنحم  گنز 

ایب تفگ  نخس  وت  اب  ادخ  نوخ  زا  مثیم " "

كارن انارت و  یتم  ادخ ، نوخ  رسپ 

----------

تسا شوخ  وت  اب  راگدرورپ  هناخ  فاوط 

( لزغ  ) تسا شوخ  وت  اب  راگدرورپ  هناخ  فاوط 

تسا شوخ  وت  اب  راد  هدنز  بش  قشاع  ياعد 

متفگ دوخ  هب  یلو  متسشن ، عمج  نایم 

تسا شوخ  وت  اب  رانک  میآ ، هک  رانک  ره  هب 

مسق راجتسم  نکر و  رجح و  تزع  هب 

تسا شوخ  وت  اب  راجتسم  رجح و  ترایز 

هچ الب ، برک و  هچ  هبعک ، يوس  هچ 
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فجن هار 

تسا شوخ  وت  اب  راپسهر  موش  هک  فرط  ره  هب 

دَوب راضتحا  وت  نودب  رمع  مامت 

تسا شوخ  وت  اب  راضتحا  مبل ، هب  دسر  ناج  وچ 

: تفگ دوخ  اب  داد  هک  ره  ار  هلفان  مالس 

تسا شوخ  وت  اب  رات  ياه  بش  تولخ  هب  اعد 

الب برک و  نیمظاک و  فجن و  هنیدم و 

تسا شوخ  وت  اب  راهچ  ره  مسق ، راهچ  ره  هب 

تسام لد  ۀیرگ  وت  نودب  هدنخ  هرامه 

تسا شوخ  وت  اب  راهب  ربا  وچ  هیرگ  هک  ایب 

ار مثیم »  » هک مسق  مثیم  يرادیاپ  هب 

تسا شوخ  وت  اب  راد ، يالاب  هب  دنرب  رگا 

----------

تساجنیا رادلد  هناخمرح  هک  نک  لد  فوط 

( لزغ ) تساجنیا رادلد  هناخمرح  هک  نک  لد  فوط 

تساجنیا رای  هگمارآ  يوریم  اجک  هب 

تسود يا  سک  ره  هب  هضرع  نکم  شیوخ  رهوگ 

تساجنیا رادیرخ  رازاب  رس  زا  رآزاب 

دنبب رامیب  سگرن  نامه  هب  لد  هتشر 

تساجنیا رامیب  لد  يافش  هک  ینیبب  ات 
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يزاس نالیغم  راخ  شنزرس  اب  دنچ 

تساجنیا راخ  یب  لگ  نآ  نکم  رود  دوخ  هار 

ریگب هناورپز  سرد  يدشن  لفحم  عمش 

تساجنیا ران  ایب  تیتسه  همه  دزوسب  ات 

ریگب هناختب  هر  هن  ورب  رید  يوس  هن 

تساجنیا رادلد  هک  شاب  لد  هبعک  رئاز 

میدیدرگ ناهج  رازاب  رس  رب  بش  زور و 

تساجنیا رازاب  هب  میدیدن  هک  ار  یفسوی 

دروآ رادلد  يوربا  مخ  هب  دیاب  هدجس 

تساجنیا راتفرگ  ياه  لد  هلبق  دبا  ات 

دیریگ مثیم  هویم  زا  رپ  لخن  زا  ضیف 

هگیلجت هک 
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تساجنیا رامت  مثیم  دص 

----------

دنکن او  لگ  هب  هدید  ای  هک  تسنآ  قشاع 

( لزغ  ) دنکن او  لگ  هب  هدید  ای  هک  تسنآ  قشاع 

دنکن اشامت  وت  يور  لگ  زا  ریغ  هب  ای 

دنشخب ار  ناهج  ود  ره  رگا  وت  يادگ  هب 

دنکن انمت  وت  زا  ار  وت  ریغ  دنک ، در 

دزوس ار  یسک  ناج  نت و  قشع  ررش 

دنکن اورپ  هدز  شتآ  هب  هناورپ  وچ  هک 

وگب هناورپ  هب  تسا  هلعش  همه  شضیف  عمش ،

دنکن او  دوخ  رپ  ای  دنکن  اورپ  هک  ای 

ار سک  ره  دنک  رامیب  وت  رامیب  مشچ 

دنکن احیسم  ضیف  يوزرآ  دهد  ناج 

تسا نیریش  ناج  نداد  اب  وت  يور  ندید 

دنکن ایند  هب  يور  یسک  هک  ات  امن  ور 

نم هدید  مرذگ  ملاع  ود  رازاب  هب  رگ 

دنکن ارهز  فسوی  يا  وت  ياشامت  زج 

ارم زوس  ادخ  هب  مزوس  همه  رس  ات  ياپ 

دنکن اوادم  وت  قشع  شتآ  زا  زج  هب 

مدنبیم لزغ  هب  نومضمز  هیاریپ  هچ  ره 
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دنکن ابیز  وت  مان  زا  زج  هب  ار  ملزغ 

شماک زا  نابز  راب  دص  ود  دنرآ  رب  رگ 

دنکن الوم  وت  حدم  زا  زج  هب  مثیم »  » بل

----------

دنا مدق  كاخ  همه  تیوک  رس  رب  نایشرع 

( لزغ  ) دنا مدق  كاخ  همه  تیوک  رس  رب  نایشرع 

دنا مدع  مأآ  ملاع و  همه  وت  دوجو  یب 

دوش راتفرگ  وت  ماد  هب  هک  لباق ، هچ  لد 

دنا مک  وت  دنمک  هب  ملاع  ود  نابوخ  ناج 

ادگ دنناهج  ود  ناهج و  ود  میرک  وت 

دنا مه  موزلم  مزال و  لزا  زور  زا  ود  نیا 

وچ هک  ناّدق  ورس 
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ناشضراع دوب  دیشروخ 

دنا مخ  وت  مالغ  شیپ  ون  هم  لاله  نوچ 

دنا کلم  ّنج و  وت  يوک  رس  ناسوبکاخ 

دنا مجع  دنا و  برع  لیخ  وت  ناراوخ  هزیر 

تاولص مالس و  دنتسرف  وت  رازم  هب 

دنا مرح  فاوط  مرگ  همه  هک  ینایجاح 

زارد دنشاب  وت  ناماد  هب  رشح  فص  ات 

دنا مرک  بحاص  رگ و  شزاون  هک  ییاه  تسد 

يرپ روح و  یمدآ و  کلم و  سنا  ّنج و 

دنا مسق  مه  وت  یمولظم  هب  دنیرگب  ات 

دنرت خرس  رگج  نوخ  زا  وت  نازیر  گشا 

دنا مرتحم  تمرح  نوچ  تمرح  نارئاز 

دنا سفن  احیسم  رصع  ره  هب  وت  ناگ  هتشک 

دنا مدب  مثیم »  » مد رد  رگا  مدکی  دوش  هچ 

----------

یناشیرپ جوا  رد  ندنک  ناج  هدش  مرمع 

( لزغ  ) یناشیرپ جوا  رد  ندنک  ناج  هدش  مرمع 

ینالوط تبیغ  نیز  رمع و  یهتوک  نیز 

تیاه مدق  دای  اب  تیانمت  هب  يرمع 

یناشفا لگ  هتسویپ  مدرک  لد  ةراپ  زا 
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مزوس یم  مزاس و  یم  مزور  هیس  هدیدرگ 

یناهنپ ۀلعش  دص  ناهنپ  رگج  هب  مراد 

نیدرورف وچ  تس  یتیگ  زییاپ  رد  وت  يور  اب 

ینادنز همه  مدرم  نادنز  اج  همه  وت  یب 

یتسا ناهج  دیشروخ  یتسا  ناهن  هک  نآ  ای 

ینارون ةرهچ  اب  ملاع  زا  يرب  یم  لد 

مدرک تخر  دای  ات  دوخ  لایخ  مشچ  اب 

یناملظ بش  یتح  زور  دش  اج  همه  ملاع 

دناوخ یم  وت  فصو  رد  لبلب  نیمه  هن  اهنت 

یناوخلزغ لوغشم  دندیدرگ  همه  اه  لگ 

رظنم ادخ  دبع  يا  رورپ  ناهج  ِناج  يا 

یناسنا توسک  رد  نک  ییادخ  يآزاب و 
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ار تدج  یناشیپ  نک  اوادم  آزاب و 

یناشیپ تروص و  نآز  الوم  يا  نک  كاپ  نوخ 

دیاش اعد ، هب  یشوک  دیاب  بش  همه  مثیم »! »

یناشیرپ مایا  نایاپ  اعد  هب  دریگ 

----------

ار ادخ  لد  زوس  زا  مدناوخ  هیرگ  هب  يرمع 

( لزغ  ) ار ادخ  لد  زوس  زا  مدناوخ  هیرگ  هب  يرمع 

ار ابرلد  يور  نآ  منیبب  یمد  دیاش 

يروک يا و  هناگیب  يرود  شبوخ  لصا  زا 

ار انشآ  رادلد  ینیبن  رگ  هدید  يا 

تفای اهتنا  گرم  ات  یناگدنز  نارود 

ار ادتبا  نسح  نآ  مدیدن  یمد  ادرد 

تسین ام  هاگن  بات  شلامج  رب  هک  یهام 

ار ام  هاگن  کی  اب  دزاون  دوش  ایآ 

تمارک وا  نوناق  ییادگ  ام  راتفر 

ار ادگ  دنک  ناطلس  وا  تمارک  يرآ 

دیاشگ خر  هام  نوچ  دیآ  رای  هللااب 

اراوگ ناترادید  رادلد  نابلاط  يا 

شیور رود  دندرگ  مزمز ، ماقم ، هبعک ،

ار افص  مه  هورم  مه  دیامن  افص  قرغ 
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اه هرگ  ام  راک  رد  هداتفوا  وت  یب  يا 

ار اشگ  هرگ  تسد  رآ  نورب  نیتسآ  زا 

ینیسح دبنگ  رب  تخرس  ياول  یک  ات 

ار اول  نیا  شود  رب  دریگن  یسک  وت  زج 

دنشخرد ین  كون  رب  تّدج  سأر  دنچ  ات 

ار اه  هزین  ریگ  رب  ناراد  هزین  تسد  زا 

يرمع هدید  کشا  زا  تناتسود  هک  آزاب 

ار البرک  ياه  لگ  دنداد  بآ  هتسویپ 

یئاونیب نیع  رد  یئاونین  يان  زا 

ار اونین  ياوآ  مثیم »  » يان هب  يداد 

----------

تسا رت  تخس  راضتحا  زا  وت  يور  قارف 

( لزغ  ) تسا رت  تخس  راضتحا  زا  وت  يور  قارف 

تسا رت  تخس  راظتنا  بش  رشح  حبصز 

دیما تشهب  يا  وت  يور  لگ  ندیدن 

تسا رت  تخس  راخز  ممشچ  ود  هب  شلمحت 

دنگوس مروخ  یم  وت  روهظ  زور  حبص  هب 

ماش رهز  وت  یب  حبص  هک 
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تسا رت  تخس  رات 

تسا یجیردت  گرم  يانعم  هب  وت  یب  تایح 

تسا رت  تخس  رانز  یشابن  وت  رگا  تشهب 

درازآ راگزور  مرگ  هرامه  مغ  هچ 

تسا رت  تخس  راگزور  متس  زا  وت  مغ 

نم لد  هناش  هب  تقارف  هوک  هک  ایب 

تسا رت  تخس  راد  نیگنس  هبوچ  لمحز 

نیبب ایب و  نیسحلا  نبای  همطاف  زیزع 

تسا رت  تخس  رام  شین  زا  ماوت ، یب  شون  هک 

نابز نعط  غیت ، مخز  رگج ، غاد  توکس ،

تسا رت  تخس  راهچ  نیا  زا  ماوت  ندیدن 

دوب تخس  هچ  رگا  نارای  ندیپط  نوخ  هب 

تسا رت  تخس  رای  نوخ  مقتنم  قارف 

« مثیم  » لد رهش  راوید  هب  دنا  هتشون 

تسا رت  تخس  راید  تبرغز  تسین  رای  وچ 

----------

دراد راهب  فطل  تلامج ، نازخ ، لصف 

( لزغ  ) دراد راهب  فطل  تلامج ، نازخ ، لصف 

دراد راز  هلال  دص  يافص  تخر  دای 

مدوب درک  وت  رهم  مدوبن  نم  هک  يزور 
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دراد راک  وت  اب  لد  مشابن  نم  هک  يزور 

مدکی تسین  رای  یب  مد ! يوسیع  رای  يا 

دراد رای  وت  لثم  ملاع  ود  رد  هک  سک  ره 

مشاب وت  اب  راذگب  میوگ  وت  زاراذگب 

دراد راخ  هب  تفلا  تفاطل ، همه  اب  لگ 

؟ دزوسب ششتآ  یک  دزورف  رب  هام  نوچ 

دراد رابغ  خر  رب  تیوک  كاخ  واک ز  نآ 

دسانش یم  زور  هن  شراک  تسا  بش  اب  هن 

دراد راهن  لیل و  تیور ، يوم و  واک ز  نآ 

رد ترازم  هشوگ  شش 
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تسام لد  تعسو 

دراد رازم  لد  رد  ترازم  مسق  هللااب 

ناتسلگدوش خزود  شناگدید  بآ  زا 

دراد رارش  لد  رد  وت  شتآ  زک  سک  ره 

متشهب مدق  ات  رس  متشز  ياه  هدرک  اب 

؟ دراد ران  تشحو ز  یک  البرک  راوز 

ار یتسود  نییآ  زومآ  مثیم  ز  مثیم !" "

دراد راد  يالاب  بل  رب  تسود  فصو  واک 

----------

مرادن رارق  رگد  تقارف  لد ز  رارق 

( لزغ  ) مرادن رارق  رگد  تقارف  لد ز  رارق 

مرادن راظتنا  بات  مسق  راظتنا  هب 

تروهظ راظتنا  دش  لدبم  راظتحا  هب 

مرادن راظتحا  بات  رگد  هدیسر  لجا 

ار تخر  دیدن  ما  هدید  متسیرگ و  سب  ز 

مرادن رای  هک  نم  هب  یهورگ  دنرب  نامگ 

میارب لاس  لصف  راچد  دوش  راهب  رگا 

مرادن راهب  وت  يور  یب  هک  تساوگ  ادخ 

ار دوخ  ییادگ  هبتر ي  مهدن  تنطلس  هب 

مرادن رایرهش  وت  زج  نامز  نیمز و  رد  هک 
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مرج تقاط  تسه  هن  قارف و  بات  هدنام  هن 

مرادن رایتخا  رگید  منک  ربص  هنوگچ 

مرای مدقم  كاخ  ریغ  دوبن  نم  راید 

مرادن راید  دوب  مرای  تبیغ  رود  وچ 

ار تلد  تسد  هب  رگم  مرایب  هدید  کشا  هب 

مرادن رابکشا  مشچ  منک  هچ  لد  زیزع 

مزادگن تشتآ  هب  زج  یهدزوس  وت  رگا 

مرادن راک  هیرگ  ریغ  یهد  کشا  وت  رگد 

دریگب رارق  رگم  مثیم  وت  قشع  راد  هب 

هب ات  هنرگو 
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مرادن رارق  دوب و  ناج  مسب 

----------

مرادن رارق  رگد  تقارف  ز  لد ! ِرارق 

( لزغ  ) مرادن رارق  رگد  تقارف  ز  لد ! ِرارق 

مرادن راظتنا  بات  مسق ، راظتنا  هب 

تروهظ راظتنا  دش  لدبم  راضتحا  هب 

مرادن راضتحا  بات  رگد  هدیسر ، لجا 

ار تخر  دیدن  ¬ما  هدید متسیرگ و  سب  ز 

مرادن رای  هک  نم  هب  یهورگ  دنرب  نامگ 

میارب لاس  لصف  راچ  دوش  راهب  رگا 

مرادن راهب  وت  يور  ¬ یب هک  تساوگ  ادخ 

ار دوخ  ییادگ  هبتر  مهدن  تنطلس  هب 

مرادن رایرهش  وت  زج  نامز  نیمز و  رد  هک 

مربص تقاط  تسه  هن  قارف و  بات  هدنام  هن 

مرادن رایتخا  رگید  منک  ربص  هنوگچ 

مرای مدقم  كاخ  ریغ  دوبن  نم  راید 

مرادن راید  دوب  مرای  تبیغ  روُد  وچ 

ار تلد  تسد ، هب  رگم  مرایب  هدید  کشا  هب 

مرادن رابکشا  مشچ  منک  هچ  لد ، زیزع 

مزادگن تشتآ  هب  زج  یهد  زوس  وت  رگا 
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مرادن راک  هیرگ  ریغ  یهد   ¬ کشا وت  رگا 

دریگب رارق  رگم  مثیم "  " وت قشع  راد  هب 

مرادن رارق  دوب ، ناج  منت  هب  ات  هنرگو 

----------

ارهز تردام  حورجم  ۀنیس  هب  مسق 

( لزغ  ) ارهز تردام  حورجم  ۀنیس  هب  مسق 

الوم ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 

زونه هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 

الاب دور  یلع  تیب  دود ز  رارش 

یلع هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت  

ارهز تردام  راداذع  زونه  دوب 

زونه هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 

اهنت سکیب و  مولظم و  وت  لثم  تسا  یلع 

دنک هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 
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اعد وت  رب  هتسکش  ولهپ  ردام  هشیمه 

نسح هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت  

ار دوخ  ردام  دید  دگل  برض  ریز  هب 

نیسح هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت  

اپ زا  شردام  هناخ ، رد  تشپ  داتف 

زونه هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 

ادخ شرع  هب  دسر  نسحم  ۀلان  يادص 

ین هب  هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 

ادهشلادیس كاپ  رس  زونه  دَوب  

دوب هک  ناوخب  جرف  ياعد  روهظ  رب  وت 

امش فقو  هشیمه  مثیم »  » لد ةرارش 

----------

راهب حبص  هب  مسق  ردق و  هلیل  هب  مسق 

( لزغ  ) راهب حبص  هب  مسق  ردق و  هلیل  هب  مسق 

رارق زور  هن  دوب  مربص  وت  رجهز  بش  هن 

لگررس رب  هرامه  دشاب  وت  ياپ  هچ  رگا 

راذگب اک  مشچ  هب  مه  یمدق  ایب  ایب 

نابز هب  منجاح  هچ  دوبن  وت  يانث  رگا 

راکچ هدید  هب  ارم  منیبن  وت  خر  رگ  و 

نک یهاگن  نم  کیرات  هبلک  هب  ایب 
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راونالا علطم  وت  هاگن  هب  دوش  یم  هک 

لگ هقیدح  دص  هب  مشورفن  وت  ناج  هب 

راخ رس  کی  دنهد  رگ  ماوت  ناتسوبز 

نوریب نکم  ارم  تنارظتنم  عمجز 

رایسب متخوس  عمج  نیا  رد  عمش  وچ  مه  هک 

ار یحبص  عولط  مدیدن  رمع  مامت 

رات بش  نوچ  هدوب  حبص  ارم  وت  یب  هشیمه 

ددرگیم وت  رس  رود  هک  تساوگ  ادخ 

رابغ خرچ  هب  دوش  مدوجو  كاخ  هک  رگا 

رای هک  اجنآ  دوب  نم  راید 
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دشاب نم 

راید تسا  تبرغ  كاخ  ارم  تسین  رای  وچ 

بل مدوشگ  نسحلا  نبای  هب  رمع  مامت 

راب کی  یهد  ارم  باوج  هک  دوش  یم  هچ 

زونه هک  نزب  يرس  ارهز  هناخ  هب  ایب 

راوید رد و  زا  دیآ  وا  هلان  يادص 

وا دبنگ  زارف  ینیسح  خرس  ياول 

رآرب ماقتنا  دایرف  هک  تادص  دنز 

تسب دهاوخن  نادناخ  امش  يانث  زا  بل 

راد رس  دور  رگا  مثیم »  » هبترم رازه 

----------

وت ياوه  رد  هدش  هراپ  رازه  مبلق 

( لزغ  ) وت ياوه  رد  هدش  هراپ  رازه  مبلق 

وت يانث  حدمز و  تسیا  هحفص  هراپ  ره 

مراینرب مد  مدنبب و  بل  هک  مریگ 

وت ياون  مدوجو  دنب  دنبز  دزیخ 

تسا مک  مهد  ناج  رگا  راب  رازه  يزور 

وت يارب  مریمب  هک  يا  هظحل  رکش  رد 

يادف نک  شیوخ  هرب  ارم  مه  رابکی 

وت يادف  مدآ  ملاع و  رازه  دص  يا 
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شمحرم زاب  دسر  وت  زا  هک  نزب  یمخز 

وت ياود  اب  دوش  هراچ  هک  هدب  يدرد 

مهد یمن  ملاع  ود  کلمب  ار  وت  يوک 

وت يادگ  انامه  تسا  وت  يادگ  يرآ 

دنرس ناهج  قلخز  هک  اهزارفرس  نآ 

وت ياپب  رسارس  دنهن  رس  هک  دبیز 

دور رگا  مراذگ  شرع  ریرس  رب  رس 

وت ياوه  رد  اوه  هب  نم  دوجو  درگ 

نم يانشآ  يوش  هکنیا  زا  يرترب  وت 

وت يانشآ  موش  هکنآ  زا  مرتمک  نم 

موریمن یئاج  وت  يوکز  همه  نیا  اب 

وت يارس  كاخب  هشیمه  مرس  دشاب 

وا تشهب  يا  دنک  هچ  ار  تشهب  مثیم » »
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وت يافص  اب  مرح  ترایز  ضیف 

----------

تنابرق هب  مناج  ناهج  ناج  يا  يدرگ  یم  اجک 

( لزغ  ) تنابرق هب  مناج  ناهج  ناج  يا  يدرگ  یم  اجک 

تنابرق هب  مناج  ناج  همین  تقارف  زا  دش  ناج  هک 

منیب یمن  سب  زا  منیب و  یم  سبز  ار  تلامج 

تنابرق هب  مناج  نایع  ای  یناهن  مناد  یمن 

تقلخ ملاع  غارچ  يا  مدرگب  ترود  اجک 

تنابرق هب  مناج  نامسآ  ای  نیمز  رد  مدرگب 

مناد یلو  وس  نیمادک  رد  یناور  مناد  یمن 

تنابرق هب  مناج  ناور  تلابند  هتشگ  مناور 

لباق متسین  هچ  رگا  لد  ناوراک  ریما 

تنابرق هب  مناج  ناوراک  اب  ربب  هرمه  ارم 

منیشنب وت  هار  رس  رب  ات  مرت  کچوک  نآ  زا 

تنابرق هب  مناج  ناشن  منایادگ  هار  رس 

الوم رثا  دشاب  ار  درد  بحاص  هآ  هن  رگم 

تنابرق هب  مناج  ناوخب  تّدج  زا  هضور  ام  رب  وت 

ار مثیم »  » لخن ياه  هلعش  نیا  نک  شوماخ  ایب 

تنابرق هب  مناج  ناتسود  ناج  هب  دز  شتآ  هک 

----------
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تسین شناج  هب  انتعا  داد  وت  هب  لد  هک  یسک 

( لزغ  ) تسین شناج  هب  انتعا  داد  وت  هب  لد  هک  یسک 

تسین شناهج  اب  راک  ناج  هب  شیانتعا  هن 

نتفگ شدیاب  هدرم  ام  هدنز  نید  هب 

تسین شنابز  رب  وت  قشع  تبحص  هک  یسک 

مدآ دشک  یم  تسد  نانج  ناتسوبز 

تسین شناتسوب  هب  يزاین  یئوت و  شلگ 

ملد غرم  هرامه  دزوسن  وت  یب  هنوگچ 

تسین شنایشآ  رد  شتآ  هلعش  ریغ  هک 

درذگ یم  هچ  نیبب  نارمع  یسوم  وچ  ایب 

تسین شنابش  دراد و  نابش  هک  يا  هلگ  هب 

مادم هک  نآ  هصغز  ددرگن  بآ  هنوگچ 

هدید هب 
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تسین شناور  دراد و  ناور  کشا 

نامز ماما  ای  وت  یب  نامز  يان  هک  ایب 

تسین شنامزلا  بحاص  ای  هلان  ریغ  هب 

بآ هک  شاب  رایبآ  نید  نشلگ  هب  ایب 

تسین شنابغاب  نادیهش  نوخ  ریغ  هب 

تگرم ناوج  ردام  ارچ  سرپب  ایب 

تسین شناشن  یب  ناهنپ  تبرتز  ناشن 

بش لد  نک  هیرگ  وت  ارهز  تبرغ  هب  ایب 

تسین شناهن  تبرت  ترس  هب  يرئاز  هک 

تسادخ یحو  تشهب  راهب  غاب  هنیدم 

تسین شنازخ  هچنغ  لگز و  ربخ  ارچ 

قارف راد  هب  اپ  تسد و  یب  مثیم »  » هک ایب 

تسین شنامالا  ثوغلا و  هلان  ریغ  هب 

----------

ییآ رد  هبعک  رد  وت  هک  یطرش  هب  تسابیز  هبعک 

( لزغ  ) ییآ رد  هبعک  رد  وت  هک  یطرش  هب  تسابیز  هبعک 

ییامنب ملاع  هب  يور  یهد  هیکت  مرح  هب 

منیبب وت  يور  لگ  ات  مهنن  لگ  رب  هدید 

ییابرب لد  نمز  وت  ات  مهدن  ّتنج  هب  لد 

ددرگ وت  روُد  دوش و  مرُحم  هک  تسا  نآ  یجاح 
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ییامنب خر  وا  رب  وت  مد  کی  هک  تسا  نآ  رئاز 

یعسم هورم و  مرح و  رجه و  دوسالا و  رجح 

ییایب هار  زا  وت  هک  اراگن  دنا  مشچ  همه 

ددرگب وت  لامج  رود  رگا  تسا  هبعک  هبعک 

ییاسب ياپ  رگا  وت  شمشچ  هب  تسا ، هورم  هورم 

ددرگ وت  رود  ملد  هک  مرادن  راک  مرح  هب 

ییافص وت  وت ، مدق  یب  افص  تسین  افص  هب 

تروهظ رهب  زا  منک  ییاعد  هک  ات  متساوخ 

ییاعد وت  ارهز  فسوی  يا  منک  ییاعد  هچ 

هبعک ادخ  هب 
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هبعک هب  تسا  بیرغ  وت  نودب 

ییادزب یبیرغ  گنز  وا  لد  زا  رگم  وت 

یتسه وت  تیب  نیا  بحاص  مسق  تیب  نیمه  هب 

ییادخ تیب  نامه  وت  یهلا  شرع  تلد  يا 

دیوگ دلان و  یمه  وت  قارف  درد  زا  مثیم » »

ییاود درد  ره  هب  وت  یبیبط  مخز  ره  هب  وت 

----------

ایب باحس ، يا  مبلق ، هدش  هنشت  ریوک 

( لزغ  ) ایب باحس ، يا  مبلق ، هدش  هنشت  ریوک 

ایب بارس ، دش  وت  یب  میگدنز  مامت 

يدوشگن باقن  تشذگ و  هعمج  رازه 

ایب باقن  یب  هعمج  نیا  همطاف  ناج  هب 

نم مشاب  هدرم  ییایب و  هکنآ  دابم 

ایب باتش  دنک  یم  لجا  هک  نک  باتش 

يرادیب هب  ار  وت  مدیدن  رمع و  تشذگ 

ایب باوخ  هب  ارم  بشما  نک و  یتمارک 

بش همه  لد  نوخ  مرهش ز  هچوک  هچوک  هب 

ایب بالگ  متخیر  تندمآ  يارب 

تیور رب  هتسب  رادید  هر  نم  هانگ 

ایب باوث  هر  زا  نم  ندید  رهب  وت 
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ملد ياهزور  وت  یب  هدش  هعمج  بورغ 

ایب باتفآ  وچمه  نم  هعمج  حبص  هب 

ارهز هتفگن  ردیح  هب  ياهدرد  هب 

ایب بارتوب  هاگرحس  ياه  هلان  هب 

مسق روتس ، مُس  زا  تسکش  هک  يا  هنیس  هب 

ایب باضخ  رس  نوخ  زا  دش  هک  یتروص  هب 

لیدبت دش  لیس  هب  مثیم  هدید  کشرس 

ایب باوج  یب  هدنام  وا  هلان  زونه 

----------

! ملد زیزع  وگتفگ ، منک  وت  اب  هک  ما  یک 

( لزغ ! ) ملد زیزع  وگتفگ ، منک  وت  اب  هک  ما  یک 

ملد زیزع  ور ، هداد  نم  هب  وت  تیانع 

تسین نم  زا  رتوربآ  یب  رت و  ور  هایس 

ملد زیزع  وربآ  نم  هب  وت  یهد  رگم 

منک وت  رب  هک  نز  هلعش  نک و  بآ  زوسب و 

ملد زیزع  وه  ياه  یب  هیرگ  عمش ، وچ 

هچ تمیوگن ، دوخ  لد  زیزع  رگا 
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؟ منک

ملد زیزع  وگب ، میوگ ؟ هک  هب  مور ؟ اجک 

ارم شخبب  نخس ، میوگن  وت  اب  هک  رگا 

ملد زیزع  ولگ ، رد  هدش  هدقع  هیرگ  هک 

نیسح ربق  رانک  ای  یلع ، ربق  رانک 

؟ ملد زیزع  وجتسج  منک  تاجک  وگب 

موش بآ  هانگ ، مرش  وت و  تلجخ  ز 

ملد زیزع  ور  هب  ور  موش  وت  اب  هک  رگا 

الب برک و  ناگنشت  بل  دای  زونه 

ملد زیزع  ومع  تسد  هب  تسوت  هاگن 

دیدرگ نوخ  رهن  هک  یکشخ  رجنح  دای  هب 

ملد زیزع  وج  کشا ، زا  هدش  ما  هدید  ود 

داب وچ  هک  دوب  اور  مثیم »  » وت يوجتسج  هب 

ملد زیزع  وک  هب  وک  دور  رمع  مامت 

----------

مشاب وت  يارآ  يور  قشاع  ات  متسیک 

( لزغ  ) مشاب وت  يارآ  يور  قشاع  ات  متسیک 

مشاب وت  ابیز  يور  وحم  هک  مردق  نآ  تسین 

تهار راخ  مدرگ  هک  منیب  یمن  تزع  نیا  دوخ  رد 

مشاب وت  يانعر  دق  رس و  ياپ  تأرج  هچ  اب 
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مدرگ وت  راسخر  رهم  وحم  هک  ات  نک  ما  ّهرذ 

مشاب وت  يایرد  جوم  قرغ  ات  نک  يا  هرطق 

یتفرگرب خر  زا  هدرپ  ممشچ  شیپ  متفرگ  دوخ 

مشاب وت  ياشامت  مرگرس  هدید  نیمادک  اب 

تفطل نامادرب  تسد  مناسر  نم  ات  اجک  وت 

مشاب وت  ياپ  فک  كاخ  فرش  زا  ات  اجک  نم 

مدرگ وت  رادیرخ  ات  مراد  هچ  ارهز  فسوی 

مشاب وت  يالاب  دق و  وحم  رود  زا  دوب  شوخ 

منیبن ار  تیور  هام  زا  ریغ  هک  یمشچ  هدب  ای 

هک یئاپ  هدب  ای 
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مشاب وت  يامیپهار  يرمع 

يزور هک  يدیما  هب  متشگ  تا  هراوآ  اهلاس 

مشاب وت  يارحص  درگ  ای  وت  يوک  كاخ  شقن 

متسب وت  رب  لد  ممثیم »  » متسه هچ  ره  متسه  هک  ره 

مشاب وت  يالوت  راد  ۀتشک  ات  یتنم 

----------

يا هناناج  ای  وت  یناج  مرح  درگ  یتسیک 

( لزغ  ) يا هناناج  ای  وت  یناج  مرح  درگ  یتسیک 

يا هناخ  بحاص  وت  مدید  متفوکرد  ار  هناخ 

ملد غرم  ترس  درگ  دنز  رپ  رتوبک  نوچ 

يا هناد  تکاخز  ای  نکفا  شفلز  ماد  هب  ای 

ربخ دشابیمن  نم  زک  مدمآ  یئاج  هب  نم 

يا هناگیب  ورب  نم  يا  موش  وا  اپ  ارس  ات 

منت ناج و  نیا  یتسه  نیا  دوجو  نیا  لاب  رپ و  نیا 

يا هناورپ  نیا  عمش  نازوسب  یهاوخیم  هچ  ره 

ما هنیس  رد  یشتآ  هگ  ملد  رد  یغارچ  هگ 

يا هناش  رب  کلم  نوچ  هگ  لغب  رد  نآرق  وچ  هگ 

ملد غاب  رد  هک  مداش  مدنخیم و  لگ  وچمه 

يا هناحیز  مه  لخن  مه  نابغاب  مه  یلگ  مه 

ییوت مناراهب  ربا  ینک  مدابآ  هچ  ره 
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يا هناریو  نیا  جنگ  دوخ  ینک  مناریو  هچ  ره 

دنرب تنافرع  جوا  رب  نونج  ماج  زا  مثیم » »

يا هناوید  رگم  يدرگیم  لقع  درگ  هچ  زا 

----------

ملد زیزع  وگتفگ  منک  وت  اب  هک  میک 

( لزغ  ) ملد زیزع  وگتفگ  منک  وت  اب  هک  میک 

ملد زیزع  ور  هداد  نم  هب  وت  تیانع 

تسین نم  زا  رتوربآ  یب  رتور و  هایس 

ملد زیزع  وربآ  نم  هب  وت  یهد  رگم 

منک هک  نزب  مشتآ  نک و  بآ  زوسب و 

ملد زیزع  وه  ياه و  یب  ۀیرگ  عمش ، وچ 

منزن ادص  ار  وت  دوخ  لد  زیزع  رگا 

! ملد زیزع  وگب ، میوگب ؟ هچ  تمناوخ ؟ هچ 

رگد هدنامن  نسحلا  نب  ای  نتفگ  ناوت 

هدش هدقع  هیرگ  هک 
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ملد زیزع  ولگ ، رد 

نیسح ربق  رانک  ای  یلع ، ربق  رانک 

؟ ملد زیزع  وجتسج  منک  تاجک  وگب 

ییور هیس  نیدب  ییایب  هکنآ  متفرگ 

؟ ملد زیزع  ور  هب  ور  موش  وت  اب  هنوگچ 

زونه لاس  رازه  زا  دعب  همطاف  هک  ایب 

ملد زیزع  وزرآ ، ار  وت  روهظ  دنک 

الب برک و  ناگنشت  بل  دای  زونه 

ملد زیزع  ومع ، تسد  هب  تسوت  هاگن 

دیدرگ نوخ  رهن  هک  یکشخ  رجنح  دای  هب 

ملد زیزع  وج ، وچ  مکشرس  هدید  دور ز 

داب وچ  هک  دوب  اور  « مثیم  » وت يوجتسج  هب 

ملد زیزع  وک  هب  وک  دور  رمع  مامت 

----------

ینیب یمن  رای  زج  رایغا  زا  يرذگب  رگ 

( لزغ  ) ینیب یمن  رای  زج  رایغا  زا  يرذگب  رگ 

ینیب یمن  رارسا  نیب  رهاظ  هدید ي  اب 

یناناجز رود  نآز  یناج  هلسلس ي  رد 

ینیب یمن  رادلد  يداتفا  لد  ماد  رد 

یتسه لد  هدنب ي  ات  یتسب  ناج  هدید ي  ات 
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ینیب یمن  راخ  زج  لگ  زبس  هدنخ ي  رد 

يراز نکم  هدوهیب  يرازآ  رگا  يدید 

ینیب یمن  رازآ  يرازاین  قلخ  ات 

دنرون همه  راجشا  دنروط  همه  راسهک 

ینیب یمن  ران  زج  يراکهنگ  هک  سب  وت 

یتسا روک  یتیب و  یم  یتسب  لد  هدید ي  ات 

ینیب یمن  راگنا  ینیب  یم  هک  شقن  ره 

راوید ره  هب  تسادیپ  رای  نسحز  شقن  دص 

ینیب یمن  راوید  زا  ریغ  وت  هک  سوسفا 

رادلد نایع  وت  رب  خر  راب  دص  دنک  هظحل  ره 
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ینیب یمن  راب  کی  يراد  وت  هک  مشچ  نیا 

وش ناناج  هنییآ ي  وش  ناج  مدق  هب  ات  رس 

ینیب یمن  رای  رد  راید  زا  ریغ  هک  تساجنیا 

« مثیم  » دنز دایرف  مثیم  الب  راد  رب 

ینیب یمن  راد  یب  ار  ّتبحم  راد  نیا 

----------

مریمب ات  راذگب  رمع  درذگب  وت  یب  رگ 

( لزغ  ) مریمب ات  راذگب  رمع  درذگب  وت  یب  رگ 

مریمب ارچ  رخآ  تسیز  مدیاب  وت  اب  رو 

مرآرد دوخ  مشچ  ای  تنسح  هب  مرگنب  ای 

مریمب ای  تسد ، رد  مریگب  تنماد  ای 

میاعد نیمه  دشاب  میامش  اب  رمع  کی 

مریمب امش  اب  مه  منامب  امش  اب  مه 

هرامه ادج  ددرگ  مه  زا  موضع  وضع  رگ 

مریمب ادج  وت  زا  مدکی  هک  دوب  رتشوخ 

مران تسوت  رهم  یب  تعاط  دهز و  رمع  کی 

مریمب افص  رد  ای  هورم  هب  رگا  یّتح 

زور ره  تاوه  رد  ات  زورفارب  ناج  عمش  يا 

مریمب اهراب  مه  مزوسب  مد  هب  مد  مه 

متسه وت  ِرد  كاخ  متسه  هدنز  قشع ، اب 
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مریمب امس  رد  ای  ناج  مهد  نیمز  رب  رگ 

درم ناوت  یم  هنشت  بل  تخوس  ناوت  یم  هلعش  رد 

مریمب البرک  یب  يزور  دابم  برای 

ییاونین ياوآ  مدنب  دنبز  دزیخ 

مریمب اونین  رد  مراد  تسود  هک  سب  زا 

متسب وت  مغ  رب  لد  متسه  وت  مثیم »  » نم

مریمب اپ  تسد و  یب  مثیم  وچمه  هک  دشاب 

----------

هناهب هتشگ  ممرح  رود  ندیدرگ 

( لزغ  ) هناهب هتشگ  ممرح  رود  ندیدرگ 

هناش هب  هناش  یمد  وت  اب  موش  هک  دیاش 

مدیدن وت  يور  لُگ  زا  ناشن  نآ  اب 

هناشن دنیوجن  وت  زاک  دوبن  ییاج 

مرود وتز  نم  ینم  شیپ  اج  همه  رد  وت 

هناخ هب  هناخ  مبلط  یم  ار  وت  هدوهیب 

يرمع هک  سوسفا  وت و  اب  نم  نم و  اب  وت 

زا ملد  ِنوخ  هدش  وت  یب 
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هناور هدید 

هدیسر وت  رجه  شتآز  ملد  هب  يزوس 

هنابز هلعش  سفن  ياج  دشک  هنیس  زک 

تفر نایم  هب  تروهظ  حبص  زا  نخس  مشود 

هناوج دیّما  لگ  دز  ملگ  غاب  رد 

هخاش هب  هخاش  یلگ  هدرک  مگ  لبلب  نوچ 

هنارت هتشگ  منسحلا  نبای  مناوخ و  یم 

ارهز فسوی  نهریپ  زا  رگم  نشور 

هنامز مشچ  دوش  بوقعی  هدید ي  نوچ 

وت بل  لاخ  نم  لد ، غرم  هناد ي  يا 

هناد هدش  مگشا  وت  رجه  زا  هک  يآ  زاب 

دیوشب تسد  نابز  تسد و  زا  رگا  مثیم » »

هن ادخ ، هب  دنیشن ؟ شوماخ  وت  فصو  رد 

----------

تسین رثا  یب  ناقشاع  هیرگ ي 

( لزغ  ) تسین رثا  یب  ناقشاع  هیرگ ي 

تسین ربخ  یب  ام  لاح  زا  يدهم 

شیور دیشروخ  يّالجت  یب 

تسین رشب  هاگن  رد  ینشور 

درادن يرای  هعیش  زج  هب  وا 
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تسین رگج  نوخ  ریغ  ار  هعیش 

دش رحس  تفر و  هک  بش  اسب  يا 

تسین رحس  ار  ام  نارجه  ماش 

کیرات ریگلد و  تسا و  غارچ  یب 

تسین رمق  نآ  رد  هک  ینامسآ 

شماما زا  ادج  دشاب  هعیش 

تسین ردپ  ار  وا  هک  یلفط  لثم 

دشابن شیادخان  را  یتشک 

تسین رطخ  فوخ و  جوم  زا  نمیا 

ناراظتنا مشچ  گنت  لد  رد 

تسین رظتنم  يدهم  مغ  زج 

وت یب  هک  ییاجک  ارهز  نبای 

تسین رت  هریت  ام  زور  زا  يزور 

هد ناشن  ار  تردام  تبرت 

تسین رسپ  زا  ناهن  ردام  ربق 

مئاد تسا  زبس  هک  مثیم »  » لخن
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تسین رو  راب  امش  حدم  هب  زج 

----------

دیآ یم  رای  هعمج  نیا  متفگ 

( لزغ  ) دیآ یم  رای  هعمج  نیا  متفگ 

دیآ یم  راهب  ار  لد  غاب 

تسا جرف  هعمج ي  هعمج  نیا  متفگ 

دیآ یم  راگزور  حلصم 

مشاب رظتنم  هعمج  نیا  متفگ 

دیآ یم  راظتنا  رس  هب  هک 

دیما باتفآ  هعمج  نیا  متفگ 

دیآ یم  راسهوک  لد  زا 

تسد هب  راقفلاوذ  هعمج  نیا  متفگ 

دیآ یم  راگدرورپ  ریش 

ارهز فسوی  هعمج  نیا  متفگ 

دیآ یم  راید  رهش و  يوس 

تسا کیدزن  روهظ  زور  حبص 

دیآ یم  رای  دیتسشن  هچ 

شود رب  البرک  خرس  مچرپ 

دیآ یم  راقفلاوذ  ثراو 

رگج نوخ  رازه  اب  نابغاب 
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دیآ یم  راز  هلال  نیا  يوس 

مّرُخ دوش  یم  یحو  نبلگ 

دیآ یم  راب  هب  مثیم »  » لخن

----------

ییابرب ار  ملد  يامنب و  خر  تمتفگ 

( لزغ  ) ییابرب ار  ملد  يامنب و  خر  تمتفگ 

ییامنن خر  يا و  هدرب  لد  هک  درک  ناوت  هچ 

توافت هچ  دیامن  هولج  تخر  هام  همه  هب 

ییامنب قیالخ  هب  ای  دوخ  يور  یشوپب  هک 

یهاوخن هچ  یهاوخب  هچ  یتسا  نم  شیپ  اج  همه 

ییاین هچ  ییایب  هچ  منیب  وت  يور  مد  همه 

ملایخ ناتسلگ  هب  يراذگب  اپ  دوش  هچ 

ییادزب لد  زا  ممغ  تلصو  بش  لایخ  هب 

دناسرب یمایپب  وت  زا  داب  هک  دنشوگ  همه 

ییآرد هب  تبیغ  هدرپ  زا  هک  دنا  مشچ  همه 

يرمع هک  تخب  زا  هلگ  ای  منک  مشچ  زا  هوکش 

ییاجک هب  منادن  زاب  ماوت و  رانک  رد 

كرابم تسیزور  وت  نارای  هب  دیع  تیؤر 

نوچ هک 
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ییارسب لبلب  وچ  يرارب و  هدنخ  لگ 

منیشنب تهار  رس  ات  يرذگ  یم  اجک  زا 

ییاسب فطل  هرز  ییاپ  فک  ممشچ  هب  هک 

« مثیم  » لد زا  دورن  نوریب  وت  رهم  هظحل 

ییازفب لد  مغ  هب  ای  يربب  لد  را  مغ  هچ 

----------

درادن افص  وت  یب  اّما  تسافص  اب  لگ 

( لزغ  ) درادن افص  وت  یب  اّما  تسافص  اب  لگ 

درادن اج  غاب  رد  ددنخن  تخر  رب  رگ 

دیاسب نیمز  رب  خر  دیاب  هام  وت  شیپ 

درادن ایح  مرش و  دیآرب  رگ  هدرپ  یب 

مبیبط وت  مشچ  يا  مبیکش  وت  لصو  يا 

درادن اود  وت  یب  نارجه  درد  هک  آزاب 

هتشگ سبح  هنیس  رد  میادص  یب  دایرف 

درادن ادص  مهآ  مدرک  هلان  هکسب  زا 

تیور يامن  ور  رب  لباق  هچ  ناهج  ناج 

درادن امن  ور  لگ  ور ، امن  امن  ور  یب 

مدروخ هدید  ود  زا  نوخ  مدرب  قارف  راب 

درادن افو  ایند  مدرمن  ات  يآزاب 

تراثن منک  ار  ناج  ترانک  رد  هک  متفگ 
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درادن اهب  ردق و  اجنیا  مه  ناج  هک  مدید 

وربا تمشچ  يالاب  دیوگن  یسک  زگره 

درادن ارچ  نوچ و  نم  زا  ندرگ  وت  زا  غیت 

مزمز هن  ییوت  مزمز  هبعک  هن  ییوت  هبعک 

درادن افص  وت  یب  هورم  افص و  یعس و 

دراد هچ  یسکیب  زج  درادن  ار  وت  سک  ره 

درادن ار  وت  سک  ره  دراد  هچ  یسکیب  زج 

دیوگن ارچ  دیوگ  تفصو  هب  لزغ  مثیم » »

درادن ارچ  دراد  تلصو  دیما  لد  رد 

----------

وت يانث  دیوگن  هک  نابز  نآ  تسا  لال 

( لزغ  ) وت يانث  دیوگن  هک  نابز  نآ  تسا  لال 

وت ياوس  دنیبب  هک  ¬يا  هدید تسا  روک 

: تفگ هک  نخس  نیریش  بئاص "  " حور هب  تمحر 

« وت ياج  تسا  یلاخ  وت و  زا  تسا  رپ  ملاع  »

ام مشچ  هب  يراذگ  ياپ  هک  يرس ، نآ  زا 

يا
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وت ياپ  ياج  نیما ! لیئربج  مشچ 

تس هرماس  بادرس  رفاسم  ملد  بش ، ره 

وت ياوه  رد  درپ  هک  يرتوبک  نوچمه 

ایبنا دنناوخ  هیحان  هعمج  ياه  بش 

وت يادص  اب  ادهّشلادّیس  نحص  رد 

يا هعمج  حبص  مرح ، رانک  رد  شاک  يا 

وت يارب  ام  ینک ، هیرگ  نیسح  رب  وت 

ینک اعد  تروهظ ، رهب  هک  بش  همین  ره 

وت ياعد  باوج  تسا ، همطاف  نیمآ 

ناتسود وت  زا  اعد  سامتلا  دنراد 

وت يالببرک  ترایز  رد  هظحل  ره 

نیسح رب  مییوگ  وت  ياج  هب  ام  راذگب 

وت ياه  کشا  دوشن ، نوخ  هب  ات  لیدبت 

روهظ هظحل  دوب ، هبعک  هب  رگا  مثیم " "

وت يادف  ناج  رس و  رازه  دنک  دبیز 

----------

میدید هک  میدیدن  میدید ، وت  يور  ام 

( لزغ  ) میدید هک  میدیدن  میدید ، وت  يور  ام 

میدیسرن تدرَگ  هب  میتشگ و  وت  درِگ  رب 

میتفگن راگنا  وت و  زا  مادم  میتفگ 
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میدینش وت  فصو  هک  میدینشن  ییوگ 

باریس وت  یتسه ز  ملاع  مرک ، رحب  وت 

میدیرد هماج  مرد ، رهب  ام  هک  سوسفا 

میتسشن دنتسشن ، هک  یکاخ  هب  درگ  نوچ 

میدیود دندیود ، هک  وس  ره  هب  داب  نوچ 

دنداهن ياپ  ام ، رس  رب  فرط  راچ  زا 

میدیشک تسد  امش ، ناماد  هک ز  يزور 

میتسشن هک  اج  ره  هب  دوب  سوه  ماد  ای 

میدیرپ هک  وس  ره  هب  دوب  اوه  ریت  ای 

هّفک کبس ، هاک  زا 
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رت کبس  تاعاط 

میدیمخ میتسکش و  تخس  هنگ ، هوک  زو 

هدیرب تشگ  ام ، گر  گر  سوه ، غیت  زا 

میدیربن لد  امش ، رهم  زا  همه  نیا  اب 

راب کی  هک  میتفرگ  سنا  اطخ  هب  ناز 

میدیشچن ار  هنگ  يرود ز  ینیریش 

دنزیرگب تملظ  هب  رون  زا  همه  مثیم " "

میدیورگ دّمحم  لآ  رب  هک  مییام 

----------

نم هدیمرآ ي  هنیس  رد  ِهام 

( لزغ  ) نم هدیمرآ ي  هنیس  رد  ِهام 

نم هدید ي  هب  یهن  اپ  دوش  هچ 

دوش باجتسم  هک  نک  اعد  وت 

نم هدیشّرلا ي  هعلّطلا  انِرَا 

؟ تساجک دهع  ياعد  مدناوخ  هک  نم 

نم هدیمحلا ي  هَّرغلاو  يور 

دیوج یمهرم  وت  روهظ  زا 

نم هدینش ي  نابز  مخز  لد 

ترس رود  ماش  حبص و  درپ  یم 

نم هدیسر ي  بل  هب  ناج  غرم 
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دش وت  قارف  بش  غارچلچ 

نم هدیکچ ي  ناگ  هدید  زا  گشا 

دراد نامّزلا  بحاص  ای  گناب 

نم هدیشک ي  رگج  زا  هلان ي 

نورد زوس  هآ و  گشا و  هلان و 

نم هدیزگرب ي  راعشا  هتشگ 

دنا لد  ياه  هراپ  وت  قارف  رد 

نم هدیصق ي  هعطق و  لزغ و 

مشکب ار  قارف  هوک  دنچ 

نم هدیمخ ي  دق  رب  نک  محر 

نات مثیم  هار  كاخ  ممثیم » »

نم هدیا ي  طخ و  نید و  ناترهم 

----------

مدرگب ترود  اجک  هبعک ، هلبق ي  مزمز ، هام 

( لزغ  ) مدرگب ترود  اجک  هبعک ، هلبق ي  مزمز ، هام 

مدرگب ترود  افص  هوک  ای  هورم  ای  مرح  رد 

وت ینابرق  منک  ناج  ات  مرب  هگنابرق  هب  رس 

مدرگب ترود  ینم  رد  ای  منک  رعشم  رد  يور 

ترجهز میرگ  نادوان  ریز  رجِح  رانک  رد 

مدرگب ترود  اعد  اب  ماقم و  رد  میآ  هک  ای 
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ینامی نکر  زا  هک  ای  تغارس  مریگ  رَجَح  زا 

مدرگب ترود  یضترم  هاگداز  رانک  ای 

مناوخب أرقا  هروس ي  بالگ و  زا  میوشب  بل 

راغ ای  هّکم  راوج  رد 
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مدرگب ترود  ارح 

ربمیپ ربق  رس  رب  هنیدم  رد  مرآ  يور 

مدرگب ترود  یبتجم  رازم  درِگ  رب  هک  ای 

ار فجن  میوپ  ای  میآ و  نیمظاک  رهش  يوس 

مدرگب ترود  اونین  رد  اون  ین  نوچ  منک  ای 

مزاس مارحا  هماج ي  ار  نهریپ  رباج  وچمه 

مدرگب ترود  ابع  لآ  سماخ  ربق  رود 

مدیدن ار  تیور  هام  متشگ  وت  رود  اهلاس 

مدرگب ترود  اجک  ار  تیور  هام  منیبب  ات 

هیالولا راد  منک  ار  مبلق  دهّزلاراد و  هنیس 

مدرگب ترود  اضر  میالوم  سدق  میرح  رد 

نیّیرکسع نحص  هب  مرآ  ور  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 

مدرگب ترود  ار  نَم  ّرُس  بارس  رد  هک  ات 

هتشون تروص  هحفص ي  رب  رگج  نوخ  زا  مثیم » »

مدرگب ترود  ایب  ارهز  فسوی  دش  یط  رمع 

----------------

مدوب وت  رادیرخ  یک  یسرپم  نم  زا  نم  هام 

( لزغ  ) مدوب وت  رادیرخ  یک  یسرپم  نم  زا  نم  هام 

مدوب وت  رادید  وحم  مشاب  هکنآ  زا  رتشیپ 

متشگ وت  راسخر  رود  متشگ  هبعک  رود  هب  رگ 
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مدوب وت  راوید  ياپ  مدوب  تیب  رانک  رو 

يدوب رازاب  رس  رب  فسوی  وچمه  يزور  شاک 

مدوب وت  رادیرخ  ناج  فالک  اب  مهنم  هک  ات 

ّتبحم غاب  رد  هک  دشاب  نآ  زا  ممرش  هیرگ ي 

مدوب وت  راخ  نم  ّيدوب و  نم  نادنخ  لگ  وت 

مه ار  هدولآ  نم  منیب  یم  هک  منآ  زا  ّمرخ 

مدوب وت  رابرس  هچ  رگ  يدرکن  او  دوخ  رس  زا 

بش ره  شیوخ  لایخ  مشچ  اب  هک  منآ  زا  ّمرخ 

وت راسخر  توهبم  یمشاه  لاخ  وحم 
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مدوب

مناشن يداد  نانچ  نآ  وت  وت ، راع  مدوب  هچ  رگ 

مدوب وت  رای  نم  رای  يا  دنتشادنپ  همه  هک 

متسسگ تفلا  هتشر ي  متسکش  نامیپ  اهراب 

مدوب وت  رایسب  فطل  اطع و  نوهرم  زاب 

مدرک هدنخ  تلاصو  دیّما  هب  مدرک  رگ  هدنخ 

مدوب وت  راز  قشاع  انامه  مدرک  را  يراز 

نکیل مراکهنگ و  مناماد  هدولآ  مثیم » »

مدوب وت  راد  مثیم  هار  كاخ  متسه  هچ  ره 

----------

مدوب وت  رادیرخ  یک  یسرپم  نم  زا  نم  هام 

( لزغ  ) مدوب وت  رادیرخ  یک  یسرپم  نم  زا  نم  هام 

مدوب وت  رادید  وحم  مشاب  هکنآ  زا  رتشیپ 

متشگ وت  راسخر  رود  متشگ  هبعک  رود  هب  رگ 

مدوب وت  راوید  ياپ  مدوب  تیب  رانک  رو 

يدوب رازاب  رس  رب  فسوی  وچمه  يزور  شاک 

مدوب وت  رادیرخ  ناج  فالک  اب  مهنم  هک  ات 

ّتبحم غاب  رد  هک  دشاب  نآ  زا  ممرش  هیرگ ي 

مدوب وت  راخ  نم  ّيدوب و  نم  نادنخ  لگ  وت 

مه ار  هدولآ  نم  منیب  یم  هک  منآ  زا  ّمرخ 
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مدوب وت  رابرس  هچ  رگ  يدرکن  او  دوخ  رس  زا 

بش ره  شیوخ  لایخ  مشچ  اب  هک  منآ  زا  ّمرخ 

مدوب وت  راسخر  توهبم  یمشاه  لاخ  وحم 

مناشن يداد  نانچ  نآ  وت  وت ، راع  مدوب  هچ  رگ 

مدوب وت  رای  نم  رای  يا  دنتشادنپ  همه  هک 

متسسگ تفلا  هتشر ي  متسکش  نامیپ  اهراب 

مدوب وت  رایسب  فطل  اطع و  نوهرم  زاب 

مدرک هدنخ  تلاصو  دیّما  هب  مدرک  رگ  هدنخ 

مدوب وت  راز  قشاع  انامه  مدرک  را  يراز 
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نکیل مراکهنگ و  مناماد  هدولآ  مثیم » »

مدوب وت  راد  مثیم  هار  كاخ  متسه  هچ  ره 

----------

ییالب برک و  نیمظاک ، فجن ، هکم ، هنیدم ،

( لزغ  ) ییالب برک و  نیمظاک ، فجن ، هکم ، هنیدم ،

؟ ییاجک رصع ! یلو  تیالو ! رصم  زیزع 

مزمز هبعک و  میطح و  رجح و  هورم و  افص و 

ییایب وت  ات  دنتخود  هر  هب  هدید  مامت ،

هفوک دجسم  رانک  یهاگ  هرماس  هب  یهگ 

ییاضر ربق  رانک  ترایز  يارب  یهگ 

تهار هب  مشچ  تسادخ  نوخ  مچرپ  هک  ایب 

ییادهشلادیس نوخ  مقتنم  هک  ایب 

منیبب شیوخ  مشچ  ود  اب  مرح  هب  دنک  ادخ 

ییامنب نایجاح  هب  خر  رجح  رجح و  نیب  هک 

ملاع هب  هبعک  تا ز  يدهملا  انا  يادن  دسر 

ییابرب لد  یهد و  ناج  ار  همه  ادن  نیا  زا 

يرآ دوب  ددع  مه  وت  هاپس  ردب و  هاپس 

ییادخ لوسر  فرش ، لالج و  ماقم و  رد  وت 

سگرن لگ  يا  وت  زا  هن  مراد  هلگ  دوخ  مشچ  ز 

ییاجک هب  تمنیبن  اج و  همه  ینم  اب  هک 
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تهار هب  مشچ  هنیدم  رهش  هب  تسا  ربمیپ 

ییآ همطاف  ماقتنا  رب  يزیر و  کشا  هک 

هک تسا  مثیم »  » رکذ نیمه  هعیش  ياعد 

ییام بحاص  وت  ایب  الوم ! همطاف ! زیزع  دیوگ 

----------

مدرگ مرتحم  لگ  نوچ  هک  ات  نک  تهر  راخ  ارم 

( لزغ  ) مدرگ مرتحم  لگ  نوچ  هک  ات  نک  تهر  راخ  ارم 

مدرگ مرح  رود  وت  رهم  یب  رگا  داب  ممارح 

رذگب مرس  يور  زا  هبعک  فاوط  ماگنه  هب 

مدرگ ملع  رشحم  نماد  ات  نایجاح  نیب  خهک 

ار تقارف  راب  اه  لاس  مدیشک  دوخ  شود  هب 

مدرگ مخ  هوک ، نوچ  مغ  هوک  نیا  اب  راذگم  ایب 

ینیب میور  ات  ییوم  هن  منیب  تخر  ات  یمشچ  هن 

رگم
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مدرگ مرک  فطل و  نیا  لومشم  وت  مشچ  اب 

شرادهگن دوخ  اب  هدن  سپ  ار  ما  یناج  ره  لد 

مدرگ مدق  تباث  نیا  زا  دعب  نک  اعد  شرادهگن 

متشگ لد  رود  نم  نم و  رود  لد ، رمع  مامت 

مدرگ مربلد  رود  هب  ات  هد  یلد  ادنوادخ 

ار تیور  رادید  شزرا  مرادن  دناد  ادخ 

مدرگ مد  هب  مد  تیامنور  يادف  يرمع  رگا 

هدنام ادج  ایرد  زا  هک  متسه  يا  هرطق  نم  ما  یک 

مدرگ می  هک  ات  ایرد  هب  نک  ملصو  زاب  نک  مرک 

خزود شتآ  نورد  رد  مزوس  رهد  رمع  هب 

مدرگ مرا  غاب  دراو  وت  یب  هظحل  کی  رگا 

ار ناماد  هدولآ  مثیم »  » نک مرک  نک  تیانع 

مدرگ مرد  جنگ و  هدنب ي  ادابم  مراد  ار  وت 

----------

نم راکهنگ  مشچ  وت و  يور  فحصم 

( لزغ  ) نم راکهنگ  مشچ  وت و  يور  فحصم 

؟ نم رای  ییوت  هچ  زا  وت ؟ راع  منم  هچ  زا 

منک ملاع  هب  زان  ارم  يدنسپب  رگ 

؟ نم رادیرخ  تسیک  ارم  یشورفب  رو 

یلو مرادن  راب  ما  هدیکشخ  ۀلخن 
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نم راب  تمغ  هوک  دش  هک  ار  ادخ  رکش ،

ماوت روضح  هب  نم  روهظ  يدرکن  هچرگ 

نم رات  بش  عمش  تسوت  ناهنپ  تعلط 

مدر يدرکن  زاب  مدب ، ییوگ  وت  هچره 

نم راوازس  هدوب  تخر  قارف  هچرگ 

ما هدرک  هیس  همان  ما  هدرک  هنگ  هک  سب 

نم رازآ  ثعاب  دوش  یم  مه  وت  لصو 

تسین هک  مرجه  تقاط  تسین  هک  ملصو  تلهم 

نم راک  زا  نک  زاب  هرگ  ایب و  وت  سپ 

دتف تلوبق  هک  ات 
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ملباقان ۀیرگ 

نم راسخر  هب  هدنخ  نزب  مهایس  هچرگ 

یمدمه ناگمه  اب  یملاع  لد  عمش 

نم راز  لد  غرم  دنز  یم  رپ  وت  رود 

ماوت راع  هن  رای  ماوت  راد  مثیم » »

نم راثآ  رد  تسین  امش  يانث  ریغ 

----------

تساجک راهب  هدمآ ، راهب  لصف  هن  رگم 

( لزغ  ) تساجک راهب  هدمآ ، راهب  لصف  هن  رگم 

تساجک رای  رای ، يور  لگ  تسام  راهب 

تسد تفر ز  داتف و  اپ  زا  ما  هدایپ  لد 

تساجک راوس  کت  رای  نآ  تبقاع ، مدیدن 

هدش سبح  هریت  ياه  بش  لد  رد  هنامز 

تساجک رات  ماش  بلق  زا  دمد  یم  هک  یهم 

جرف راظتنا  لامعا  لضفا  هتشون 

تساجک راظتنا  درم  یلو  ثیدح ، یهز 

مسق رارق  یب  ياه  لد  يرارق  یب  هب 

تساجک رارق  یب  ياه  لد  همه  نیا  رارق 

لاصو ماج  ناگنشت  بل  یقاس  هناگی 

تساجک رادغاد  ياهرگج  مخز  يافش 
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عارصم نیا  هتشون  قیاقش  گرب  گرب  هب 

تساجک راگزور  ناتسلگ  نابغاب  هک 

وا رئاز  ياپ  هب  مراذگ  هرهچ  هک  رگم 

تساجک رایزهم  نبا  مرح  نم  يادخ 

اشگب خر  تیب ، لها  هدشمگ  دیما 

تساجک رازم  ار  تاداس  ردام  هک  وگب 

ار مثیم  دوجو  مامت  هتفرگ  نازخ 

تساجک راهب  دوش  وا  زا  یملاع  هک  یلگ 

----------

وت يوجتسج  رد  هدش  مگ  دوجو  کلم 

( لزغ  ) وت يوجتسج  رد  هدش  مگ  دوجو  کلم 

وت يوگتفگ  زلا  یلفحم  دابم  یلاخ 

تسا لباق  هچ  ار  ناهج  ود  مهد  امن  ور  رگ 

وت يور  هب  یلایخ  هاگن  کی  شیپ  رد 

مرب ناتسآ  نیا  رب  هدجس  هک  متسیک  نم 

وت يوک  كاخ  نیما  لیئربج  رهم  يا 

مه هب  دروخ  یتسه  ملاع  ماظن  وت  یب 

وت يوم  رات  کی  هب  هتسب  دوجو  ّلک 

متفاین یمشچ 
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ار وت  خر  دنیبن  هک 

وت يوس  هب  دشابن  هک  ما  هدیدن  ییور 

نامسآ رد  احیسم  حور  تشگ  رامیب 

وت يوزرآ  زا  دش  هدنز  دُرم و  هک  سب  زا 

دیسر بل  هب  شتایح  بآ  رضخ  هکنآ  اب 

وت يوج  بآ  بل  هنشت  هشیمه  دشاب 

شیوخ لامج  يدومن  هولج  رازه  اب  وت 

وت يوجتسج  منک  هدید  مادک  اب  نم 

کشا تارف  تمشچز  هاگلتق  لادوگ 

وت يوب  رطع و  زا  رپ  تسالبرک  يارحص 

اه لاس  دنخبل ، لگ  کی  راظتنا  رد 

وت يوبس  زا  دروخ  گشا  بارش  مثیم » »

----------

ییادخ مشچ  وت  یلو  مرود  وت  هاگن  زا  نم 

( لزغ  ) ییادخ مشچ  وت  یلو  مرود  وت  هاگن  زا  نم 

ییاشگب نم  هب  يا  هدید  یمد  هک  دوش  یم  هچ 

لفاغ لد  يا  مدوب  وت  رانک  رمع  مامت 

ییاجک هک  تمدیدن  يدوب  وت  هک  متفاین 

ناریقف يارس  رد  تفر  یم  وت  ّدج  هک  نانچ 

ییایب ریقف  نم  يارس  هب  دوش  یم  هچ 
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رخآ تمدیدن  دش  هتشخ  تسفن  زا  مه  اعد 

ییامنب خر  هک  منک  ییاعد  هچ  وگب  ایب 

تهار هب  هدید  اعد و  رد  مبل  تسد و  هب  ملد 

ییابرب فکز  ملد  یهاگن  ضیف  هب  رگم 

دّمحم لآ  ِحیسم  يا  ارم  ضیرم  لد 

ییاود وت  يا  هخسن  وت  یبیبط  وت  یمهرم  وت 

مراذگ هدید  هب  ار  تاه  مدق  كاخ  هک  ایب 

ییادزب ملد  هنییآز ي  گنز  هک  ایب 

متشگ وت  يور  دای  هب  متشگ  هبعک  رود  هب 

ییافص وت  یمزمز  وت  یماقم  وت  يا  هبعک  وت 

يا هدجس  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6199 

http://www.ghaemiyeh.com


یمایق وت  یتّین  وت  ییوکر  وت 

ییاعد وت  يرکذ و  وت  یتونق  وت  يدمح و  وت 

نآرق هب  تسه  هک  مکل  ٌریخ  هللا  هیقب 

ییام هللا  هیقب  اهنت  وت  تسوت  نأش  هب 

« مثیم  » وت قارف  بش  رد  درمش  یم  هراتس 

ییآرب باتفآ  صرق  نوچ  ددرگ و  حبص  هک 

----------

مراد رای  مشچ  ود  هب  لد  نم 

( لزغ  ) مراد رای  مشچ  ود  هب  لد  نم 

مراد راک  هچ  یم  رغاس و  اب 

مدیشک ار  قارف  راب  مه 

مراد رابکشا  هدید ي  مه 

تسیرارق یب  قارف  هب  مراک 

مراد رارق  نینچ  رای  اب 

هار زا  دیآ  هک  نازخ  لصف  ره 

مراد راهب  شخر  دای  اب 

میرگ راز  راز  هک  راذگب 

مراد راظتنا  ۀیرگ  نم 

دیشروخ مشچ  هب  مهن  ياپ  رگ 

مراد رات  ماش  وت  يور  یب 
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میاود یب  درد  هب  ياو  يا 

مراد رای  قارف  درد  نم 

تسا یباسح  ار  درد  هّصغ و  ره 

مراد رامش  یب  ۀّصغ  نم 

یلاخ تسد  باوث  نسح  زا 

مراد راب  هانگ  هوک  زو 

يرات هب  دوخ  گنچ  هدز  سک  ره 

مراد راچ  تشه و  نماد  نم 

تسا كاب  هچ  ثداوح  غیت  زا 

مراد راقفلاوذ  بحاص  نم 

هرامه وا  قشع  شتآ  زا 

مراد رارش  دوخ  ۀنیس  رد 

متیبلها ياپ  فک  كاخ 

مراد رابتعا  هک  تساجنیا 

میحو نادناخ  مثیم »  » نم

مراد راعش  نیمه  رشح  ات 

----------

منیلاب رس  هب  ییایب  وت  ات  میک  نم 

( لزغ  ) منیلاب رس  هب  ییایب  وت  ات  میک  نم 

منیا زج  دوبن  یتاجن  هار  منک  هچ 
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گرم رتسب  رد  هک  شخب  ناوت  ردقنآ  نم  رب 

منیشنب تمردق  شیپ  هب  اج و  زا  مزیخ 

مورب نوریب  هکلهم  نیا  زک  فاصنا  تسین 

منید دشاب  وت  يّالوت  رمع  کی  هک  نم 

زور ره  مریمب  هظحل  ره  هب  راب  دص  شاک 

منیب ندرم  مد  رد  ار  وت  يور  لگ  ات 
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مجاتحم وت  هب  زاب  ینک  دوج  وت  هچ  ره 

منیا نم  منک  هچ  ییادگ  هتشگ  متداع 

تسابیز ممشچ  هب  هک  سب  زا  تا  هدیدان  يور 

منیعلاروح ّتنج و  رظن  هب  دیآ  تشز 

مهرم ار  تهر  درگ  منک  هک  ات  نر  مخز 

منیلاب رب  ییآ  بیبط  وچ  ات  هد  درد 

تنیکسم موش  هک  مرادن  ردق  نآ  زگره 

منیکسم ترد  نیکسم  هب  هک  سب  فرش  نیا 

روآراب دوب  وت  يانث  ز  مثیم »  » لخن

منیریش نخس  دشابن  ردقنیا  هنرو 

------------

ملد زیزع  ماوت  يادگ  نم 

( لزغ  ) ملد زیزع  ماوت  يادگ  نم 

ملد زیزع  ماوت  يانشآ 

راذگب ما  هدید  هب  ار  تمدق 

ملد زیزع  ماوت  ياپ  كاخ 

متسنادن متشگ و  اج  همه 

ملد زیزع  ماوت  يارس  رد 

کیل میاون  زا  رپ  رس  ات  ياپ 

ملد زیزع  ماوت  ياونیب 
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زاغآ ما ز  هتسش  تسد  اوه  زا 

ملد زیزع  ماوت  ياوه  رد 

قشاع ملاع و  متسب ز  مشچ 

ملد زیزع  ماوت  ياقل  رب 

يرآ مرس  رب  هک  ییالب  ره 

ملد زیزع  ماوت  يالتبم 

جاتحم ملاع و  مزاین ز  یب 

ملد زیزع  ماوت  ياطع  هب 

زاین تسه  هک  اعد  سامتلا 

ملد زیزع  ماوت  ياعد  هب 

ادخ هب  مسق  ینم  يارب  وت 

ملد زیزع  ماوت  يارب  نم 

نابز هب  لد و  رب  تسین  ممثیم » »

ملد زیزع  ماوت  يانث  زج 

----------

میامش اب  يرمع  کیل  میامش  زا  میوگن  نم 

( لزغ  ) میامش اب  يرمع  کیل  میامش  زا  میوگن  نم 

میارس نیا  رد  اج  دیداد  امش  مدوب  یلئاس 

ییانشآ ان  ما  هدوب  نایانشآ  نایم  رد 

میانشآ نایانشآ  اب  امش  ناسحا  هدرک 
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اه تمس  مراد  امش  فطل  زا  هناخ  نیا  رد  رب 

میادگ مدبع ، ملئاس ، مسوبکاخ ، مسیل ، هساک 

نم زا  دیدرب  لد  دیدرک و  مقشاع  لّوا  زور 

میامش اب  رخآ  زور  ات  امش  تایانع  اب 

مهآ غیت  اب  مه  مزاس ز  ادج  ار  شدنب  دنب 

میادج دزاس  امش  يّالوت  زا  دهاوخ  هک  ره 

ّتبحم ریجنز  هب  تداع  مندرگ  يرمع  هدرک 

میاهر ربمغیپ  لآ  يا  دینک  ادرف  رگا  ياو 

هب لد 
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متسا لد  لابند  هب  نم  امش و  لابند 

میاجک مناد  یمن  متشگ  امش  شود  رب  هناخ 

ار ناهج  ریس  ما  هدرک  يریگ  هشوگ  ماقم  رد 

میالبرک هگ  هرماس  هگ  فجن  هگ  هنیدم  هگ 

منیمظاک رد  یهگ  مدرگ  یم  هبعک  درگ  هاگ 

میاضر سوب  ناتسآ  ناسارخ  كاخ  رد  هاگ 

محور غرم  رپ  دنز  يدهم  رس  رود  رب  هاگ 

میابرلد لامج  نآ  لایخ  نونجم  هاگ 

تمارک فطل و  زا  هک  مناماد  هدولآ  مثیم » »

میاطع لّوا  زا  دندرک  ار  هللا  لآ  رهم 

----------

ایب هدیمرآ  ربا  رد  كرابم  هم 

( لزغ  ) ایب هدیمرآ  ربا  رد  كرابم  هم 

ایب هدیدغاد  ياهلد  رخآ  دیما 

ار ام  یگریت  هتشک  تخر  رهم  هب  مسق 

ایب هدیپس  ار  هودنا  بش  يا  وت  ایب 

تلد زوس  مادم و  کشا  تبیغ و  لوط  هب 

ایب هدیسر  بل  هب  نارجه  هعیش ز  ناج  هک 

ار همطاف  ياه  هلان  ونشب  رد  تشپ  ز 

ایب هدیهش  ردام  نآ  هنیس ي  زوس  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6206 

http://www.ghaemiyeh.com


نوخ می  رد  نیسح  تّدج  همطاف  زیزع 

ایب هدیرب  رجنح  زا  دنز  ادص  ار  وت 

لاخبت هدز  شطع  زا  شبل  هک  يردام  هب 

ایب هدیکم  دوخ  تشگنا  هراوخریش ي  هب 

تشط هب  دندزیم  بوچ  نآ  رب  هک  یبل  نآ  هب 

ایب هدیرد  دوخ  نابیرگ  هک  يرهاوخ  هب 

ین هب  نیسح  رس  نآرق  توالت  دنک 

ایب هدیکچ  نوخ  شیاهبل  هنوگ ز  هچ  نیبب 

دمآ شرتخد  رادید  هب  هک  يرس  نآ  هب 

ایب هدیمرآ  هناریو  هب  هک  یکدوک  هب 

هداتفوا كاخ  هب  ياه  هلال  هب 
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غیت مد  زا 

ایب هدیچ  ریت  برض  زا  دش  هک  يا  هچنغ  هب 

نوخ مزلق  هب  یلع  ياتبا  ای  گناب  هب 

ایب هدیشک  رگج  زا  نیسح  هک  يا  هلان  هب 

ناهن درد  رازه  مثیم »  » هنیس ي هب  دوب 

ایب هدینشان  ياه  مغ  همهنآ  هاوگ 

----------

میوبس لد  ماج و ، هدید  گشا و ، یم 

( لزغ  ) میوبس لد  ماج و ، هدید  گشا و ، یم 

میوشتسش یم  نیا  زا  یقاس  هدب 

یمالک وت  زا  ریغ  وت  اب  میوگن 

میوگتفگ لاجم  یشخب  رگا 

مراخ هک  يدروان  چیه  میور  هب 

میورب لُگ  ياپ  هک  يداد  مهر 

ینارب دوخ  زا  یتساوخ  یم  رگا 

؟ میور هب  يدرک  یم  زاب  رد  اجک 

لِگ دوخ  گشا  اب  متخاس  تکاخز 

میوربآ لِگ  نیا  دشاب  ور  رب  هک 

داب درب  یم  میوک  هب  وک  رگ  مغ  هچ 

میوک كاخ  نیز  منک  ور  وس  ره  هک 
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زان منک  یم  ّتنج  رطع  يوب  هب 

میوبب ار  تمیرح  كاخ  رگا 

اّما تسا  يراج  ما  هدید  زا  کشرس 

میولگ رد  هدنام  هیرگ  يادص 

تمایق يادرف  هک  مناد  یمن 

میوجب ار  دوخ  هدرک ي  مگ  اجک 

یهلا مشچ  يا  زور  نآ  رگم 

میوس هب  ییاشگب  فطل  زا  مشچ  وت 

ناشفا هرطق  کی  ما  یلاخ  ماج  هب 

میوبس زا  دشوجب  ایرد  دص  هک 

مشاب وت  راد  مثیم »  » نک مرک 

میوزرآ تسا  نیمه  تسا و  نیمه 

----------

تسین همه  نیا  رون  ییارآ  لد  هک  وج  وا  ران 

( لزغ  ) تسین همه  نیا  رون  ییارآ  لد  هک  وج  وا  ران 

تسین همه  نیا  روح  خر  يافص  هک  نیب  وا  يور 

میلک وچمه  شخر  رادیدب  يوگ  ین  را 

تسین همه  نیا  روط  یضاّیف  هک  ریگ  وا  زا  ضیف 

ناج ياپ ز  شگب  تسد  رگا  داد  وا  لصو 

تسین همه  نیا  روضح  ضیف  تبترم  وش  تسین 
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اشگم ملاع  يداش  خر  هب  ار  لد  رد 

شمغ اب 
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تسین همه  نیا  رورس  فاصوا  هک  شاب 

یمد ضیف  دس  رب  نامیلس  فرط  زا  رگم 

تسین همه  نیا  روم  نتفگ  نخس  فیرشت  هنرو 

یسب رود  وا  زا  يداتفا  نت  تاملظ  هب  وت 

تسین همه  نیا  رود  وت  ناج  ینشور  نآ  هنرو 

تسم همه  شمشچ  شدرگ  کی  هب  دنتشهب  رد 

تسین همه  نیا  روهط  يانیم  هداب و  یتسم 

اون تفرگب  وت  مرگ  مدز  مثیم »  » يان

تسین همه  نیا  روش  همغن و  وا  هلان  رد  هنرو 

----------

دینک زاس  لدز  هتسب  رد  تشپ  زا  هلان 

( لزغ  ) دینک زاس  لدز  هتسب  رد  تشپ  زا  هلان 

دینک زاب  یهر  تسود  لد  هب  ات  یتمه 

دیراذگب ار  همه  هتفرگ  تسود  نماد 

دینک زان  همه  هب  هدیرخ  رادلد  زان 

کشا مزلق  نیا  دش  کشخ  ناج  شتآ  رگا 

دینک زاغآ  لد  نوخ  نتخیر  اب  هیرگ 

تسا هدز  یشومخ  رهم  ناتبل  رب  رگا  رای 

دینک زار  وا  هب  هتسکشب  لد  نابز  اب 

دیریگ یسیع  مد  دیوش و  تسود  مدمه 
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دینک زاجعا  لفحم و  نیا  رد  دیرآ  زجع 

دیرگن تمایق  میم  فلا و  ای و  فاق و 

دینک زادنارب  وچ  ار  وا  تماق  فلا 

دیونش ربلد  همغن  دوخ  بل  زا  یحو  وچمه 

دینک زاس  اون  هتسخ  لد  زوس  زا  رگا 

دیوش هناخ  نیا  رد  رب  نیشن  كاخ  يا  هظحل 

دینک زاورپ  هرسکی  کلف  ماب  رب  هک  هب 

دیشاب مثیم »  » وچ درک  يرد  هدپ  رگا  کشا 

دینک زاربا  دوخ  زار  لدز  دیدنبب و  بل 

----------

دیآ یم  یسرج  ره  زا  یتسین  هلان 

( لزغ  ) دیآ یم  یسرج  ره  زا  یتسین  هلان 

دیآ یم  یسفن  ات  وگب  تسود  زا  نخس 

دنک فطل  رگ  هک  ریگ  وا  زا  هناورپ  رپ 

دیآ یم  یسگم  تسدز  غرمیس  راک 

كاپ هدش  قلعت  گنر  زا  لد  راوید  راچ 

دیآ یم  یسک  هناخ  نیا  رد  زورما  ییوگ 

تفای دیاب  لگ  تهکن  لگ  یشوغآ  مه  زا 

دیآ یم  یسخ  راوخ و  رهز  راک  نیا  هنرو 

اشگب تریصب  مشچ  نکم  رجه  زا  هوکش 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6212 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ یم  یسب  وت  مشچ  هب  هرهچ  يرپ  ناک 

دشک یم 
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راهنز تهانگ  هب  تولخ  هب  سفن 

دیآ یم  یسرج  گناب  وت  يوم  رهز  هک 

دیسر تساوخیم  هک  هطقن  نآ  هب  دایرف  ریت 

دیآ یم  یسر  دایرف  هک  تسا  هاوگ  لد 

هدب لصو  ربخ  ظفاح  علطم  زا  مثیم » »

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 

----------

تسین ارچ  دییوگن  تسه  وا  هک  دیدیدن 

( لزغ  ) تسین ارچ  دییوگن  تسه  وا  هک  دیدیدن 

تسین اجک  دیسرپب  تسه  اجک  دیسرپن 

هدید هب  تسا  رون  وچ  رکیپ  هب  تسا  ناج  وچ 

تسین ادج  هدید  زا  مه  تسین  نورب  مسج  زا  مه 

عمش دوب  عمج  ره  هب  رای و  دوب  درف  ره  هب 

تسین امش  عمج  رد  هدشمگ  نآ  هک  تسا  هتفگ  هک 

ار ام  هدید ي  لد و  تخاس  دوخ  هگیّلجت 

تسین ام  هدید ي  لد و  نوریب ز  هک  دیینیب 

هورم هب  اعسم و  هب  هبعک  هب  تاقیم و  هب 

تسین افص  رای  مدق  یب  افص  هب  یّتح  هک 

تسین ورد  درد  ارم  تسیقارف  راب  ارم 

تسین اود  درد  نیا  رب  رای  هر  كاخ  زج  هک 
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ییادج ماش  نیا  رد  هبعک  هم  يا  باتب 

تسین اور  شیب  نیا  زا  لد  رب  وت  نارجه  هک 

هتشون دنوادخ  تسد  اب  وت  ریشمش  هب 

تسین ادخ  نوخ  مقتنم  یسک  وت  زا  ریغ  هک 

ییاسم هن  حبص و  هن  تسیراهن  هن  لیل و  هن 

تسین ادهش  دای  هب  نایرگ  وت  نامشچ  هک 

ملاع هب  رمع  همه  مثیم »  » لد دیما 

تسین الب  برک و  هرکذت ي  وت و  لصو  زج  هب 

----------
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تسا زیگنا  مغ  تیرود  زا  مه  دیع  طاشن 

( لزغ  ) تسا زیگنا  مغ  تیرود  زا  مه  دیع  طاشن 

تسا زیئاپ  راهب  یشابن  وت  رگا  ایب 

تخر قارف  رد  هکنآ  دنک  هدنخ  هنوگچ 

تسا زیربل  کشاز  شمشچ  هساک  هشیمه 

دوخ اب  مروآ  هچ  تلامج  يامن  ور  هب 

تسا زیچان  شاهب  رد  ناهج  ود  ره  ناج  هک 

يدهم ادص  منز  یم  ار  وت  هک  ناهگرحس 

تسا زیمآرطع  حبص  مسفن  تهکنز 

تسنادنخ حبص  وچ  دیوگ  وت  فصو  هک  یبل 

تسا زیخ  رحس  لگ  وچ  دشاب  وت  دای  هک  یلد 

دزادنا رد  اپز  مهانگ  هوک  هنوگچ 

تسا زیوآ  تسد  وت  رهم  هتشر  هک  ارم 

تسا وت  یسوب  تسد  ضیف  زا  نم  ناما  طخ 

تسا زیت  نامسآ  غیت  رگا  مراد  میب  هچ 

ار مثیم »  » تسا لگ  تشهب  وت  اب  میحج 

تسا زیگنا  لالم  یشابن  وت  رگا  تشهب 

----------

دیآزاب رای  هک  ات  هر  رس  ما  هتسشن 

( لزغ  ) دیآزاب رای  هک  ات  هر  رس  ما  هتسشن 
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دیآ زاب  راهب  هرابود  هک  مدش  نازخ 

دنرآ دیون  یگریت  بش  ياه  هراتس 

دیآ زاب  راظتنا  مشچ  مدرم  هام  هک 

دنگوس مروخیم  هتسش  نوخ  ياه ز  هلالب 

دیآ زاب  راز  هلال  نیا  يوس  نابغاب  هک 

تسا رظتنم  ناتسوب و  نیا  دش  هنشت  ریوک 

دیآ زاب  راگدرورپ  تمحر  ربا  هک 

اعد تسد  رازه  متفرگ  کشخ  لخن  وچ 

دیآ زاب  راب  گرب و  ارم  راهب  نآ  زک 

دنگوس اهراد  هدنز  بش  یفخم  کشا  هب 

دیآ زاب  راگزور  نآ  دزیخ و  حبص  هک 

مرظتنم ریگ و  هشوگ  مدش  هیاس  ناسب 

زاب راسهوک  زا  نم  باتفآ  هک 
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دیآ

منک راگن  ار  هدید  بش  همه  لد  نوخ  ز 

دیآ زاب  راگن  نآ  دوخ  هناخب  رگم 

مه ناج  مهدیم  تسد و  زا  ما  هداد  رارق 

دیآ زاب  رارق ، یب  لد  رارق  رگا 

دابم هک  شیرود  ناج ز  ما  هتخابن  نآ  زا 

دیآ زاب  راز  يوس  دتفا و  تمحزب 

دیکشخ ببس  نآ  زا  ممشچ  همشچ  کشا  ز 

دیآ زاب  رابیوج  نیا  نمادب  نوخ  هک 

« مثیم  » رب هدژم  بوقعی  هبلک  يوس  هب 

دیآ زاب  رات  مشچ  نآ  یئانشور  هک 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راز  ياه  هلان  اه  سفن 

( لزغ ( ؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راز  ياه  هلان  اه  سفن 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، ران  ياه  هلعش  اهرگج 

؟ یسرپ یمن  یلاح  نینمؤم  زا  نینمؤم ! هانپ 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راوخ  هعیش  هعیش ! ماما 

رت اهنت  هدیدرگ  مه  هفوک  ياه  هاچ  زا  یلع 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، رای  وا  اب  هّصغ  نارازه 

هّیواعم زا  صاع و  ورمع  زا  رپ  هدیدرگ  ناهج 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راّمع  کلام و  یب  یلع 
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رس تسد و  اپ و  یب  اسب  يا  ندوب ، هعیش  مرج  هب 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راّمت  مثیم  نارازه 

یباّهو نویهص و  زا  یباب و  زا  رفک  ّناهج 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راکیپ  رد  هعیش  اب  طقف 

اه ینیسح  زا  دندیرب  اه  يدیزی  هک  اهرس  هچ 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، رارکت  البرک  هرابود 

رشحم نماد  ات  دش  هچنآ  نرق  هدراچ  هعیش  هب 

یمن ایآ  دش ، راوید  رد و  نآ  نایم 
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؟ ییآ

اهارحص گیر  اه و  لخن  ياه  گرب  زا  نوزف 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راّرک  ردیح  اب  متس 

هچوک نآ  نیب  نشور  زور  رد  ارچ  یناد  یم  وت 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، رات  ارهز  مشچ  رد  ناهج 

بنیز تا  هّمع  نادرم ، دازآ  هش  لتق  زا  سپ 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، رازاب  هچوک و  ریسا 

تّما هنتف  زا  یلع  ياه  مغ  يراوشد  هب 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راوشد  یگدنز  هعیش  هب 

نایفسوبا لآ  زا  تسا  نرق  هدراچ  نآرق  هب 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، رازآ  همطاف  لآ  هب 

دنداد ار  هعیش  لتق  ياوتف  رگد ، یناحیرُش 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راد  ياه  هبوچ  اه ، ملق 

شزوسناج تایبا  لد  زا  مثیم "  " هآ رارش 

؟ ییآ یمن  ایآ  دش ، راّود  دبنگ  ات  اپ  هب 

----------

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسام ؛ رب  تتمحر  هاگن 

( لزغ  ) ییآ یم  هک  مناد  یم  تسام ؛ رب  تتمحر  هاگن 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسادیپ ؛ ناتسود  کشا  ز 

ارهز فسوی  يا  زونه  نرق و  هدراچ  هتشذگ 
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ییآ یم  هک  مناد  یم  تساهنت  یلع  اهنت و  وت 

ییوگ هدز  شتآ  رد  ِتشپ  زا  هعیش  شوگ  هب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسارهز  ۀلان  يادص 

ناکما ملاع  دش  الب  برک و  البرک ، دای  هب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساروشاع ، زور  ره  نامز ،

ین كون  هب  تّدج  بل  زا  نآرق  تایآ  زونه 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساربک ، بنیز  شوگ  هب 

تنابحم مشچ  ناگنشت ، بآ  بآ  دای  هب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسایرد ، لد  نوخ  کشا و  ز 
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دروخ تیومع  مشچ  رب  هک  یناکیپ  مخز  نآ  زونه 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسام  ناشف  نوخ  مشچ  هب 

ین كون  هب  رغصا  رس  ِّیلایخ  ياشامت 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساه  لد  شتآ  رارش 

دنگوس مروخ  یم  ملاع  ِنامولظم  كاپ  نوخ  هب 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تسایند  حلصم  يدهم  هک 

دنیب یم  شیوخ  مشچ  هب  مثیم »  » یبیاغ هچرگا 

ییآ یم  هک  مناد  یم  تساپرب  تتلود  ياول 

----------

متسه اجک  مدوب  اجک  مشابیم  هک  مناد  یمن 

( لزغ  ) متسه اجک  مدوب  اجک  مشابیم  هک  مناد  یمن 

متسب امش  رب  ار  دوخ  هناوید  رگا  لقاع  رگا 

میوگ متفگ و  ملاع  هب  مدیناوخب  مدینارب 

متسم امش  ماج  زا  باریس و  امش  يوج  زا  هک 

خزود شتآز  مرادن  یکاب  مراد و  ار  امش 

متسد دوب  یلاخ  رگ  نیگنس و  راب  رگ  مغ  هچ 

مبلق رد  دوب  تیاده  رون  امش  يالوت 

متسج لزا  ار  امش  مراد  دبا  ات  ار  امش 

میاهسفن زا  دیورن  لگ  رطع  يوب  هنوگچ 

متسر امش  رهم  نبلگ  رد  مدوب و  يراخ  هک 
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میوگ یم  زاب  مدرک  هراپ  ار  دوخ  ریجنز  رگا 

متسه امش  يوک  گس  نم  دّمحم  لآ  الا 

ردیح نماد  متفرگ  مخ  ریدغ  زور  رد  هن 

متسویپ لآ  یلع و  رب  تثعب  زاغآ  زا  نم 

مدنادرگن ور  رد  نیا  زا  مدرک  اطخ  مدید  اطع 

متسکشن دهع  متسکش  ار  نادکمن  مدروخ  کمن 

متفگ یلع  ای  یلاسدرخ  رد  رگا  دوبن  بجع 

متسش یلع  ریغ  زا  تسد  دوخ  تقلخ  زا  شیپ  هک 

مناوید مان  مثیم »  » لخن دشاب  هک  دشاب  اور 

غیت اب  هتسویپ  ار  مصخ  بلق  هک 
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متسخ نابز 

----------

ییاشگب هک  ای  يدنبب  تماد  زا  لد  مریگ  یمن 

( لزغ  ) ییاشگب هک  ای  يدنبب  تماد  زا  لد  مریگ  یمن 

ییامنب هک  ای  یشوپب  تنسح  زا  هدید  مشوپن 

تا لصو  رب  هدنز  منامب  ای  تقارف  زا  مریمب 

؟ ییامرف هچ  منیشنب  شوماخ  ای  مرآرب 

مربص دوش  یم  رت  نوزف  ملاح  دوش  یم  رتوکن 

ییازفیب ار  مگشا  هچ  يزیر  نیمز  رب  منوخ  هچ 

مهار دتف  رگ  تیوک  هب  تیوک  رس  كاخ  موش 

یبآ ما  هبلک  رد  رگا  ار  ناج  تهر  شرف  منک 

ملاع تتعلط  باتفآ  راظتنا  مشچ  دوب 

ییارایب ار  ملاع  دوخ  نسح  هولج ي  کی  اب  هک 

دشاب تمغ  متسه  همه  ات  مدیرب  لد  متسهز 

ییاس ما  هدید  رب  اپ  هک  متسش  ار  هدید  مگشا  هب 

یناریمب ینازوسب  یناجنرب  ینایرگب 

ییاشگب هدید  میوس  هب  مدکی  رگا  تسا  لهس  همه 

میاساین مد  کی  مور  ّتنج  نشلگ  رد  رگا 

ییاسایب مبلق  هناخ ي  رد  وت  هک  مد  نآ  رگم 

رشحم فص  رد  مثیم »  » تسین تمیقتسم  طارص 
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ییامیپب ار  شتیبلها  لوسر و  هار  رگم 

----------

مرارق هنیس  رد  هن  هدنام  لد  هب  ربص  هن 

( لزغ  ) مرارق هنیس  رد  هن  هدنام  لد  هب  ربص  هن 

مرآرب هلعش  رگجز  شتآ  وچ  راذگب 

ممشچ هب  ياپ  یهن  هک  دتفا  تتمحز  رگ 

مراذگب تیاپ  هب  مشچ  نم  هک  راذگب 

رمع کی  هک  هدنخ  نم  خر  رب  نزب  هظحل  کی 

مرابب کشا  نانک  هدنخ  تبل  دای  اب 

مرمع هیرگ  زا  هدید و  زا  مشک  تلجخ 

مراپسب ناج  تندمآ  زا  رتشیپ  رگ 

ور تمرح  كاخ  يور  رب  ما  هتشاذگب 

یئوشب هرهچ  زا  هنگ  دیاش 
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مرابغ هب 

مناوخب رای  تنم  هک  يزیزع  وت  زا  فیح 

مرادن رای  یسک  وت  زج  منک  هچ  نکیل 

تمایق حبص  زا  رت  کیرات  هدش  مماش 

مرات بش  نوچمه  وت  يور  یب  هدش  مزور 

ارهز فسوینارظتنم  رظتنم  يا 

مراهب وت  يور  لگ  یب  هدش  هزیئاپ 

منیبب وت  يور  هک  هدید  ارم  دنداد 

مراک هچ  هدید  اب  وت  راسخر  ندید  یب 

« مثیم  » لد زا  نورب  درک  ناوتن  ترهم 

مراد رس  رب  دشک  راب  دص  ود  مصخ  رگ 

----------

تسین وت  راتفرگ  هک  يریسا  لاح  رب  ياو 

( لزغ  ) تسین وت  راتفرگ  هک  يریسا  لاح  رب  ياو 

تسین وت  رادیرخ  هک  ره  شسکچیه  درخن 

مسق بوقعی  دنتفرگ ز  هک  یهاگن  هب 

تسین وت  رازاب  هب  هتفشآ  هک  تسین  یفسوی 

زگره دنادن  هناورپ  رتسکاخ  ردق 

تسین وت  رات  بش  عمش  هتخوس  رپ  هک  ره 

مدننازوسب هچ  ره  مفکش  یم  رتشیب 
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تسین وت  ران  زج  وت و  زج  ملد  غاب  هلال 

متفگ مدرک  هک  زور  نآ  رجح  مالتسا 

تسین وت  راوید  دوسالارجح  زج  ما  هلبق 

رآ يرامیب  لد  لاحب  تسود  يا  یمحر 

تسین وت  رامیب  هدید  زجب  شیئاود  هک 

راک هچ  شایندب  داتفا  وت  هب  شراک  هک  ره 

تسین وت  راتفرگ  غرم  نیا  قیال  سفق  نیا 

تفرگ وت  ياوه  هب  لد  ناهج  راد  زا  مثیم » »

تسین وت  رادرس  هب  زج  وا  يزارفارس  هک 

----------

تسین وت  راتفرگ  هک  يریسا  لاح  رب  ياو 

( لزغ  ) تسین وت  راتفرگ  هک  يریسا  لاح  رب  ياو 

تسین وت  رادیرخ  هک  ره  شسکچیه  درخن 

مسق بوقعی  دنتفرگ ز  هک  یهاگن  هب 

تسین وت  رازاب  هب  هتفشآ  هک  تسین  یفسوی 

زگره دنادن  هناورپ  رتسکاخ  ردق 

تسین وت  رات  بش  عمش  هتخوس  رپ  هک  ره 

مدننازوسب هچ  ره  مفکش  یم  رتشیب 

تسین وت  ران  زج  وت و  زج  ملد  غاب  هلال 

متفگ مدرک  هک  زور  نآ  رجح  مالتسا 
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تسین وت  راوید  دوسالارجح  زج  ما  هلبق 

رآ يرامیب  لد  لاحب  تسود  يا  یمحر 

تسین وت  رامیب  هدید  زجب  شیئاود  هک 

راک هچ  شایندب  داتفا  وت  هب  شراک  هک  ره 

غرم نیا  قیال  سفق  نیا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6228 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین وت  راتفرگ 

تفرگ وت  ياوه  هب  لد  ناهج  راد  زا  مثیم » »

تسین وت  رادرس  هب  زج  وا  يزارفارس  هک 

----------

تسا روگ  يارس  وت  یب  ناهج  ود  ره  تعسو 

( لزغ  ) تسا روگ  يارس  وت  یب  ناهج  ود  ره  تعسو 

تسا روک  دنیبن  وت  لامج  هام  رگ  هدید 

دنادرگ منطو  زا  رود  هک  تسین  نآ  تبرغ 

تسا رود  شرای  ز  رهش ، رد  هک  تسا  بیرغ  نآ 

همه تسام  هدز ي  تملظ  هدید ي  زا  بیع 

تسا رون  اپارس  هدنزورف  دیشروخ  هنرو 

دوجو نامیلس  ياه  مدق  فقو  دوش  ات 

تسا روم  تسد  رس  رب  یخلم  نار  وچ  ناج ،

نآ هنحص ي  رد  هک  تسا  يدربن  نادیم  خرچ ،

تسا روصنم  دوش  وت  هاگن  بولغم  هک  ره 

يدرگ مّسجم  وت  شلایخ  مشچ  رد  هک  نآ 

تسا روح  رکف  هب  هن  ّتنج  هشیدنا  رد  هن 

زگره رادن  وت  لاصو  ریغ  یمهرم 

تسا روسان  شرگج  مخز  وت  رجه  زا  هکنآ 

رصع یسوم  يا  لد  يانیس  تعسو  اب  وت  یب 
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تسا روط  لخن  هویم ي  ام  هتسویپ ي  گشا 

نتسشنب امش  ریغ  اب  نتفگ و  امش  زا 

تسا روجان  ام  هماج ي  رب  هک  تسه  يا  هلصو 

تسد رس  رب  ناج  لد و  رب  نوخ ، هدید و  رب  گشا ،

تسا روظنم  ماوت  رادید  هظحل ي  ناج  لذب 

« مثیم  » دشابن رای  هتخابلد ي  هک  نآ 

تسا روجهم  وا  زا  تسا  رای  هیاس ي  رد  هچ  رگ 

----------

میدینشن اغیرد  مدینش  وت  فصو 

( لزغ  ) میدینشن اغیرد  مدینش  وت  فصو 

میدیدن فیح  یلو  میدید  وت  راسخر 

سوسفا دص  دوب و  ام  هناد  وت  بل  لاخ 

میدیرپ ماد  رهب  هناد  بلط  ردناک 

میتسکش وت  دهع  لفاغ و  هدش  راب  دص 
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میدیزگن نادند  هب  تشگنا  هبترم  کی 

ام هنگ  مرشز  تخادنا  لگ  وت  يور 

میدیشکن تلاجخ  وت  يور  لگ  زا  ام 

میتفگن رمع و  همه  میدیود  میتفر و 

میدیود هک  يوس  هب  میتفر  هک  لابند 

ام یتساوخ و  امز  كاچ  دص  هنیس  وت 

میدیردن نابیرگ  وت  قارفز  یتح 

يداهن يور  ام  یپ  رد  نابش  وچ  مه  وت 

میدیمر وت  فطل  نماد  زا  همر  نوچ  ام 

فیح دص  وت و  يوک  رس  میقم  میدوب 

میدیسرن تیوک  هب  میدیود و  رمع  کی 

متسبن مشچ  یلو  میدیدن  وت  مشچ 

میدیربن لد  یلو  میتسکش  وت  زا  لد 

وت مرک  طیحم  دوب  اج  همه  ملاع 

میدیشچن نآ  زا  يا  هرطق  ام  هک  سوسفا 

هرامه وت  رهم  هب  زارفارس  میدوب 

میدیمخ شیوخ  هنگ  رابز  دنچ  ره 

تسام ربب  یبوط  هخاش  اج  همه  مثیم » »

میدیچن هخاش  نیا  زا  هویم  نادرخ  یب  ام 

----------
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ار وت  مدید  ادتبا  زا  مدمآ  ایند  هب  یتقو 

( لزغ  ) ار وت  مدید  ادتبا  زا  مدمآ  ایند  هب  یتقو 

ار وت  مدید  ار ، وت  اهنت  ار ، وت  اهنت  ار ، وت  اهنت 

دش زاورپ  رد  وت  اب  لد  دش  زاب  مه  زا  ممشچ  ات 

ار وت  مدید  ادخ  اب  مه  ار  شیوخ  مدید  وت  اب  مه 

مرب رد  يدوب  وت  مدید  مرح  فوط  نیلّوا  رد 

ار وت  مدید  افص  رد  مه  یط  تشگ  میعس  وت  اب  مه 

رجح رجه و  زا  هدرب  لد  رظن  زا  ناهنپ  يادیپ 

ار وت  مدید  ینم  رد  هگ  مرح  رود  متفای  هگ 

ار نابوخ  ّلک  يا 
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فکز ار  مربص  هدرب  يا  فلخ 

ار وت  مدید  البرک  ای  فجن  ای  هفوک  رهش  رد 

یبنیز لاله  یهاگ  یبش  رد  ناریسا  اب  هگ 

ار وت  مدید  اه  هّمع  اب  هلفاق  نایم  رد  هگ 

نیشن مه  هفوک  هاچ  اب  نینمؤملاریما  اب  هگ 

ار وت  مدید  اعد  مرگ  نید  رالاس  رس  اب  هگ 

نارکمج یهاگ  هلهس  هگ  نایع  یهاگ  ناهن  یهاگ 

ار وت  مدید  اضر  كاپ  دقرم  رانک  رد  هگ 

يردام ربق  راّوز  يربمغیپ  تبحص  مه 

ار وت  مدید  ارماس  ای  عقیب  رد  ای  دُحا  رد  ای 

مأوت رادید  توهبم  مأوت  راد  مثیم »  » نم

ار وت  مدید  ادتبا  زک  ار  وت  مراد  اهتنا  ات 

----------

دوب وت  يوک  رس  میداهن  ياپ  اجک  ره 

( لزغ  ) دوب وت  يوک  رس  میداهن  ياپ  اجک  ره 

دوب وت  يور  لگ  میدیدن  میدید و  هچنآ 

نوخز تخاس  وضو  درب  الب  گنس  رب  هدجس 

دوب وت  يوربا  مخ  شزامن  بارحم  هک  ره 

تخومآ یم  نونج  سرد  درخب  ملعم  نوچ 

دوب وت  يوسیگ  يریجنز  هناوید  هک  لد 
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تشادهلبآ تهر  راخ  زا  هلفاق  ره  ياپ 

دوب وت  يوم  هلسلس  رب  هلسلس  ره  تسد 

تشاد وتز  تیاکح  میتفگن  میتفگ و  هچ  ره 

تشاد وت  يوهایه  میدناوخن  میدناوخ و  هچنآ 

دش وت  سوب  نیمز  يوس و  ره  هب  تشگ  نامسآ 

دوب وت  يوجلد  خر  عمش  هناورپ  رهم 

دوجو ناتسلگ  هب  ات  مدع  نابایب  زا 

دوب وت  يدواج  سگرن  زا  لگ  غاب  اج  همه 

ریذپب ار  نابز  تسد و  یب  مثیم »  » لزغ

ناوخ لزغ  زاغآز  هگ 
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دوب وت  يوگ  انث  و 

----------

دراد مدمه  وت  لثم  ناج  سنوم  يا  هک  ره 

( لزغ  ) دراد مدمه  وت  لثم  ناج  سنوم  يا  هک  ره 

دراد میرم  یسیع  یمدمه  رب  زان 

تشهب غاب  زا  دربیم  لد  هک  وت  رهم  لگ 

دراد مدآ  لگ  رد  ادخ  تسد  اب  هشیر 

شدرد زج  دسرن  دریگن  هک  ره  وت  درد 

دراد ملاع  مغ  درادن  هک  ره  وت  مغ 

ام تدحو  هلسلس  دوب  رادلد  فلز 

دراد مکحم  هتشر  نیک  هلسلس  نآ  مزان 

تسود خُر  رب  زج  هب  زاب  دوشن  قشاع  مشچ 

دراد مهردب  مشچ  اجک  تسود  مهرد 

لگ دزادناوت  مخز  زا  هک  هنیس  نآ  مرخ 

دراد مهرم  وت  غیت  زا  هک  مخز  نآ  کنخ 

قشع هبعک  يا  مروآ  زامن  وت  يوک  هب  ات 

دراد مزمز  همشچ  رگج  نوخ  زا  ممشچ 

منخس زا  دوجو  کلم  رگا  دزوس  بجع  هن 

دراد مرحم  غاد  ما  هتخوس  لد  هک 

نیسح قاشع  هلبق  يا  تمغ  هوک  ریز 
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دراد مخ  رمک  تمایق  حبص  ات  هعیش 

وت مغ  دای  هب  تسا  نوخ  همه  یتسه  رحب 

دراد می  نیا  زا  همشچ  ناگمه  خرس  کشا 

لد شتآ  نخسز  درآرب  وت  دای  هب  ات 

دراد مثیم »  » هنیس زا  ررش  نارای  زوس 

----------

دیآ رب  قوش  منت ز  زا  ناج  هبترم  رازه 

( لزغ  ) دیآ رب  قوش  منت ز  زا  ناج  هبترم  رازه 

دیآ ربخ  کی  زاب  هدرک  رفس  دیما  نآ  زک 

هرامه هک  وا  قارف  رد  ما  هتخوس  عمش  وچ 

دیآ رصب  زا  مکشا  لیس  لد  هآ ز  رارش 

هبعک هب  هک  ناتب  زا  دیسارهن  نیدحّوم 

دیآ ربت  اب  تیبلها  نکش  تب  لیلخ 

الا
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هبعک لد  زک  شوگ  هب  ارهز  يرارُذ 

دیآ رب  تیبلها  نوخ  مقتنم  شورخ 

ادابم راظتنا  مداتف ز  راضتحا  هب 

دیآ رس  هب  نم  رمع  رای  ندمآ  تقو  هک 

ممشچ ود  نامسآ  بش ز  ره  هتخیر  هراتس 

دیآ رگ  هولج  هبعک  تیالو ز  باتفآ  هک 

هّکم هب  راظتنا  هوک  زا  دنک  یم  عولط 

دیآ ربمایپ  ارح  راغ  لد  زا  هکنانچ 

هجاوخ هک  تسود  قارف  رد  الد  شوک  ربص  هب 

دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رد  هتشون 

تنارظتنم شوگ  هب  یک  ات  همطاف  زیزع 

دیآرد ناتسآ  ارهز ز  هلان ي  يادص 

مّسجم هرامه  ما  هدرک  ار  وت  لامج  هم 

دیآ رگ  هولج  وت  خر  ملایخ  مشچ  هب  رگم 

تسا نیا  ما  هّصغ  مامت  ارهز  فسوی  ناجب 

دیآ رتدوز  گرم  کیپ  ماوت  ریشب  زا  هک 

« مثیم  » هب راظتنا  هاگرحس  تسا  كرابم 

دیآ رگ  هولج  باتفآ  زاب  ددرگ و  حبص  هک 

----------

هد مناج  ریگب و  مناج  هبترم  رازه 
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( لزغ  ) هد مناج  ریگب و  مناج  هبترم  رازه 

هد مناشن  ور  هظحل  کی  نک و  مرک  سپس 

نک مکاخ  شیوخ  ِياه  مدق  كاخ  ریز  هب 

هد مناغمرا  هب  تیوک  رس  زا  يرابغ 

يرب گرب و  هدنامن  مگشا  یلاس  کشخز 

هد مناگ  هدید  هب  یکشا  نک و  یتمارک 

ارم ایب و  نکم ، مباوج  شیوخ  يوکز 

هد مناوختسا  تشم  نک و  باسح  یگس 

مدرگ ملع  ات  وت  قارف  هوک  ریز  هب 

هد منامک  تماق  نادق  ورس  نایم 

مرگج شتآ  هب  ار  ما  هرجنح  زوسب ،

ای هلان ي  شورخ 
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هد منامّزلا  بحاص 

ایب تسین  زاین  متاملظ  همشچ ي  هب 

هد منادواج  رمع  نک و  شیوخ  دیهش 

ییوت میکح  دنک  توافت  هچ  مغ  رورس و 

هد منامه  ترد  لوبق  تسه  هک  نامه 

ما هرجنح  هب  دش  ضغب  لد  هلان ي  رارش 

هد منامالا  ثوغلا ، هب  شوگ ، ایب و 

تسین یفاک  مظن  هب  مثیم »  » صّلخت ارم 

هد منآ  تسوزرآ  میمثیم »  » نابز

----------

وت یب  مرواب  رگید  تسین  تفر و  هعمج  نارازه 

( لزغ  ) وت یب  مرواب  رگید  تسین  تفر و  هعمج  نارازه 

وت یب  مرت  مشچ  يا ، هعمج  حبص  زاب  ددرگن 

مناوخ یمن  ار  شیافش  مهاوخ  یمن  ار  شیاود 

وت یب  مرس  رب  دراذگ  اپ  میرم  نبا  یسیع  رگا 

ممولعم دوب  مه  رتشیپ  تیالو  ماگنه  ز 

وت یب  مردام  ریش  رهز ، زا  رت  خلت  دشاب  هک 

دراب مرس  رب  تمالم  گنس  مرح ، نکر  ره  ز 

وت یب  مرگنب  هبعک  راوید  رب  رابکی  رگا 

مدرک یگدنز  مدوب ، هدنز  تروهظ  دیما  هب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6239 

http://www.ghaemiyeh.com


وت یب  مرکیپ  رد  يا  هظحل  دیاین  ناج  یهلا 

مگنس اب  میهاربا  دَنار  ناطیش  وچمه  ات  دزس 

وت یب  مروآ  ور  مه  لیعامسا  رجح  رد  رگا 

نم ياهزور  دیما  يا  دنگوس  هعمج  حبص  هب 

وت یب  مرواب  تبرغ  ماش  ددرگ  هعمج  بورغ 

شرود منک  دوخ  تسد  هب  ارهز  تردام  حور  هب 

وت یب  مرب  رد  دیآ  حور  نوچ  نیمالا  حور  رگا 

منارجه ماش  رب  مدب  یحبص  نسحلا  نبای  ایب 

وت یب  مرت  اهنت  نمجنا ، غارچ  زا  اه  بش  هک 

الوم ِمثیم  نوچمه  هک  ات  مثیم »  » هب نک  یهاگن 
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وت یب  مرذگن  نیریش  ناج  زا  مه  راد  زارف 

----------

چیه نهد  رد  تفصو  هب  رد  نارازه 

( لزغ  ) چیه نهد  رد  تفصو  هب  رد  نارازه 

چیه نخس  چیه و  نابز  چیه و  ملق 

ایرد هچ  نوماه  رد  هچ  نودرگ  رد  هچ 

چیه نم  مشچ  دنیبن  تیور  زج  هب 

اه مجنا  رد  یبیاغ  هچ  رگا 

چیه نمجنا  تیوگتفگ  یب  دوب 

لد شتآ  رد  نک  بآ  منانچ 

چیه نهریپ  نورد  رد  مدرگ  هک 

یمالک وت  ریغ  وت  اب  میوگن 

چیه ننس  بادآ  مسر و  منادن 

مدیشک نارجه  یخلت  هچ  رگا 

چیه نکش  رکش  بل  زج  مرادن 

اما وت  اب  مراد  فرح  نارازه 

چیه نهد  رد  منابز  ددرگ  یمن 

مدوجو زا  دزیخن  ات  نک  نانچ 

چیه نسحلا  نب  ای  هلان ي  زا  ریغ  هب 

یناج همین  زا  ریغ  وت  یب  مرادن 
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چیه نت  هب  مه  دش  ناج  همین  نیاک  ایب 

« مثیم  » لخن رد  نتفای  دیاشن 

چیه ننملاوذ  ّیلو  حدم  زج  هب 

----------

دوب هتخاسن  ادخ  ار  ملگ  بآ و  زونه 

( لزغ ) دوب هتخاسن  ادخ  ار  ملگ  بآ و  زونه 

دوب هتخادگ  ارم  دوجو  وت  شتآ  هک 

تسا هدنزاب  تفرگ  ار  ناهج  کلم  هک  یسک 

دوب هتخاب  قشع  هب  یتسه  هک  تسوا  هدنرب 

باتب رون  راوس  کت  يا  هر  درگز  آرب 

دوب هتخات  رهش  هب  تملظ  رگشل  وت  یب  هک 

میدوب مدع  هدرپ  ارس  عمش  زونه 

دوب هتخانشان  زار  ام  لد  رد  قشع  هک 

ادخ تسد  دوبن  ینامز  هک  نامز  نآ  رد 

دوب هتخاس  هناخ  وت  رب  ام  هنیس  نورد 

تسین هک  تسین  زاین  ناهج  ود  يداش  هب 

لزا زورز  ملد 
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دوب هتخاس  وت  مغ  اب 

دورس هچ  ره  دورس  مثیم »  » وت قشع  زاس  هب 

دوب هتخاون  اهزاس  وا  رب  خرچ  هچ  رگا 

----------

نک هناوید  نک  هناوید  ابر ، ملقع  ربب ، مشوه 

( لزغ ) نک هناوید  نک  هناوید  ابر ، ملقع  ربب ، مشوه 

نک هناورپ  نک  هناورپ  اپ  هب  ات  رس  نزب ، شتآ 

اهر نک  میاهر  دوخ  زا  انشآ  مدرگ  وت  اب  ات 

نک هناگیب  نک  هناگیب  ارم  نم  اب  ارم  نم  اب 

دوخ تسه  رد  میناف  نک  دوخ ، تسب  اپ  ملد  یک  ات 

نک هناریو  نک  هناریو  دوخ ، تسد  اب  ار  هناخ  نیا 

ارم ناشوج  نوخ  لیس  رد  ارم  ناشون  نونج  ماج 

نک هناخ  مه  نک  هناخ  مه  ارم  ناشود  رب  هناخ  اب 

اوس ار  مناوختسا  ره  ار  وت  فلز  منک  وب  ات 

نک هنادند  نک  هنادند  ابص  تسد  هناش  اب 

مرت مشچ  میم  ماج  مرس  میوه  هناخ  مخ 

نک هنامیپ  نک  هنامیپ  مرک  زا  ار  ملد  فرظ 

ملگ زا  دیآ  لگ  يوب  ملصاح  يزوسب  وت  رگ 

نک هناتسم  نک  هناتسم  ملد  مشچ  رب  هولج  کی 

تمغ راد  زا  رس  دراک  تمثیم )  ) زا ریگب  یتسد 
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نک هناسفا  نک  هناسفا  تمحرم  فطلز و  ار  وا 

----------

دور یم  لزنم  هب  لزنم  دور  یم  الفحمز  مرای 

( لزغ  ) دور یم  لزنم  هب  لزنم  دور  یم  الفحمز  مرای 

دور یم  لد  ناوراک  دص  وا  لابند  لمحم و  کی 

لعتشم ترسح  ران  رد  لد  ناناج و  یب  هدنام  ناج 

دور یم  لمحم  لابند  ناج  رادلد و  یب  هدنام  لد 

شا ملاع  نودرگ  هام و  وا  شمزمز  ممشچ  هبعک  وا 

دور یم  لکشم  هنیس  زا  شا  مغ  ریت  دش و  ناسآ 

یمد ددرگ  یمن  لفاغ  یملاع  قلخز  وکنآ 

دور یم  لفاغ  هدیدرگ  نم  لاح  زا  ارچ  برای 
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مرب یم  لزنم  هب  لزنم  لد  هب  ار  شقارف  راب 

دور یم  لحاس  هب  لحاس  ما  هدید  زا  گشا  يایرد 

نخس نیا  دزیخ  هلان  اب  نم  کیرات  هبلک ي  زا 

دور یم  لفحم  عمش  ات  ینشور  درادن  لفحم 

ناوراک زا  شیپ  لیس  نوچ  ناور  شلابند  هب  مگشا 

دور یم  لِگ  رد  هقان  ای  هرز  دنام  نابراس  ای 

ملد زا  ياو  ملد  زا  ياو  ملتاق  ّتبحم  غاد 

دور یم  لتاق  لابند  اپ  تسد و  یب  قشاع  نیاک 

مرس رب  دراذگ  اپ  هگ  مرک  زا  رس  دُرب  یم  هگ 

دور یم  لمسب  هارمه  دوخ  هک  يداّیص  نابرق 

ما هتسشنب  اپز  رگید  ما  هتسخ  لد  هدنامرد و 

دور یم  لباقم  زا  رای  ما  هتسب  ار  دوخ  مشچ  نم 

وش هناوید  وش  هناوید  وش  هناگیب  دوخز  مثیم » »

دور یم  لقاعز  رتشوخ  نونج  يارحص  هب  نونجم 

----------

يدماین مدیشک  راظتنا  رمع  کی 

( لزغ  ) يدماین مدیشک  راظتنا  رمع  کی 

يدماین مدیرب  شیوخ  تایح  زا  لد 

دیمخ دق  دنام و  هر  ياپ ز  تسکش و  متشپ 

يدماین مدید  مدرب و  قارف  هوک 
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دوش مخ  داب  رد  هک  لاهن  کی  دننام 

يدماین مدیمخ  راظتنا  درد  زا 

ناوت تقاط و  زا  يرابدرب و  ربص و  زا 

يدماین مدیما  ریغ  هدنامن  يزیچ 

راظتنا مداتف ز  راضتحا  گنچ  رد 

يدماین مدینش  هک  ره  نابز ز  مخز 

دش مامت  مربص ، مداد و  تسد  تقاط ز 

يدماین مدیرد  هماج  ياج  هب  ار  لد 

یتفگ
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قارف شتآ  زا  متخوس  زوسب ،

يدماین مدیشک  هلان  لانب ، یتفگ 

مدش ملع  ناشود  هب  هناخ  نایم  رگید 

يدماین مدیود  تافق  رد  هک  سب  زا 

ما هدرک  ربص  رگج و  رب  هداهن  نادند 

يدماین مدیزگ  تسد  تشپ  هتسویپ 

وت قارف  درد  هدنام ز  هک  ممثیم "  " نم

يدماین مدیفس  يوم  هایس و  زور 

----------

هب نادواج  رمع  زا  ندوب ، وت  اب  هظحل  کی 

( لزغ  ) هب نادواج  رمع  زا  ندوب ، وت  اب  هظحل  کی 

هب ناج  رازه  دص  زا  نت ، رب  وت  زا  مخز  کی 

رت شوخ  تسوربآ  زا  ور  رب  وت  ِرد  كاخ 

هب ناتسوب  ورس  زا  غاب  رد  وت  هر  راخ 

لد يرب  یم  هبعک  زا  يرآ  يور  وت  وس  ره 

هب نامسآ  مشچ  زا  يراذگاپ  وت  اج  ره 

رثوک بارش  ددرگ  دزیر  وت  رب  هک  یکشا 

هب نانج  نشلگ  زا  دزوس  وت  رب  هک  یبلق 

وت زا  میوگن  یتقو  وت  زا  مناوخن  یتقو 

هب نابز  زا  میلال  نتفگ ، ما ز  یشوماخ 
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ملاع ود  تعسو  زا  تمیرح  رد  هشوگ  کی 

هب نارک  یب  رحب  زا  تتارف  زا  هرطق  کی 

ناج يوراد  وت  درد  لد ، مهرم  وت  مخز 

هب نایسدق  رکذ  زا  اه  نابز  رب  وت  مان 

رت شوخ  شرع  بلق  زا  تیالبرک  ناماد 

هب ناکمال  کلم  زا  تهاگلتق  لادوگ 

وت زا  دسیون  یم  ات  وت  زا  دیارس  یم  ات 

هب نادواج  رمع  زا  مثیم "  " رمع هظحل  کی 

----------

! تنا یسفنب  ادخ ، نوخ  یماح  هناگی 

( لزغ ! ) تنا یسفنب  ادخ ، نوخ  یماح  هناگی 

! تنا یسفنب  ادج ، نت  زا  ِرس  ۀلالس 

دنهد زونه  اه  نرق  درذگ  یم  هک  ایب 

! تنا یسفنب  ادن ، نادیهش  هرامه  ار  وت 

تسا نرق  هدراچ  هقیدص  ترضح  هک  ایب 

! تنا یسفنب  اعد ، تروهظ  يارب  دنک 

دشوج یم  کشا  هاچ ، رگج  زا  هک  ایب 

! تنا یسفنب  ادص ، یب  یلع  تسیرگ  سب  ز 

زونه هلال  غاب  لثم  دوب  تشط  هک  ایب 
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! تنا یسفنب  یبتجم ، لد  ياه  هراپ  ز 

زونه تسوت  روهظ  هار  هب  مشچ  هک  ایب 

! تنا یسفنب  ادخ ، نوخ  ةدیرب  رس 

نیسح ِروهظ » یلع  لجع   » ۀلان هک  ایب 

! تنا یسفنب  الط ، تشط  ز  شرع ، هب  دسر 

بنیز بل  زا  ونشب  جرف  ياعد  ایب 

! تنا یسفنب  الب ، ماش  هفوک و  رهش  هب 

درگن تضراع  هب  مثیم "  " هدید هک  ایب 

! تنا یسفنب  اضر ، كاپ  تبرت  رانک 

----------

تاجانم

مدش هدنفوط  شتآ  ممد  هب  مد  ِهنگ  زا 

( یعابر  ) مدش هدنفوط  شتآ  ممد  هب  مد  ِهنگ  زا 

مدش هدنمرش  وتز  مه  لجخ ، هبوت  زا  مدش  مه 

! نم روای  نم ! رواد  نم ! قلاخ  نم ! بحاص 

مدش هدنب  ار  وت  ریغ  متشاد و  ار  وت  فیح 

مُدب راخ  زا  يا  هخاش  مُدب  ران  زا  يا  هلعش 

مدش هدنخ  زا  لگ  غاب  وت  تمحر  رظن  اب 

مدش رهم  مُدب  هرذ  مدش  رحب  مُدب  هرطق 

مدش هدنشخرد  رهِم  زا  رت  هدنشخرد  هکلب 
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نم تلذ  دش  وت  رجه  نم  تزع  دش  وت  لصو 

مدش هدنکفارس  وت  یب  یلو  زارفارس  وت  اب 

ما یگدنز  نیا  رب  گرم  ما  یگدنب  نیا  رب  ياو 

مدش هدنز  دحل  كاخ  رد  مرمع و  کی  هدرم 

یمن صالخا  می  زا  یمرک  ایادخ  راب 

مدش هدنزوس  شتآ  ایر  بجُع و  ررش  زک 

ارم دروخ  الب  رحب  ارم  درب  هنگ  لیس 

مدش هدنشورخ  رحب  نیا  رد  قرغ  نم  هک  ياو 

ما یلع  راد  مثیم "  " ما یلو  مودق  كاخ 

مدش هدنیاپ  هدنز و  ادخ  ریش  سفن  اب 

مدرک هابتشا  هک  سوسفا 

( یعابر ) مدرک هابتشا  هک  سوسفا 

مدرک هایس  دوخ  ةدنورپ 

مدروخ وت  يزور  وت  کلم  رد 

مدرک هانگ  وت  رضحم  رد 

ار نتشیوخ  زیزع  رمع  نیا 

مدرک هابت  هنگ  فرص  رد 

یتسب هاگن  مهنگ  زا  وت 

مدرک هاگن  تمرک  رب  نم 

اما دیمخ  هنگ  متشپ ز 
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مدرک هاگ  هاگ  وت  يوس  ور 

ار سفن  دوخ  نورد  زوس  اب 

مدرک هآ  رارش  هنیس  رد 

! اشخبب تتمارک  هب  برای 

مدرک هابتشا  مدرک و  دب 

تسا رون  طیحم  اج  همه  مثیم !» »

مدرک هاچ  نورد  هب  رس  نم 

تشهب هب  رگو  يرب  ممیحج  يوس  هب  رگا 

( یعابر  ) تشهب هب  رگو  يرب  ممیحج  يوس  هب  رگا 

تشز دشاب  ضارتعا  ماوت  هاگشیپ  هب 

تسا ترخآ  رازتشک  همه  يارب  ناهج 

تشک مدرک  هک  ار  هچ  ره  موَرد  یم  رشح  هب 

میلست رس  نم و  يرآ ، مرس  رب  هچنآ  ره 

تشون تشون ، ار  هچ  ره  تتحلصم  تسد  هک 

نیا زا  رتهب  هچ  یتخاس ، مکَلَم  زا  رتوکن 

؟ تشخ مدوب و  كاخ  زاغآ  هکنیا ز  هن  رگم 

زامن تقو  دوب  هبعک  يوس  هب  ور  هک  ارم 

تشنک رید و  هب  هناختب و  هب  راک  هچ  رگد 

دش دهاوخن  تتمحر  ةریاد  نورب ز 

تشهب دور ز  نورب  مدآ  رگا  راب  رازه 
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دنشورفن تشهب  مدنگ  ۀناد  دنچ  هب 

تشهب تشهب ، را  مدآ  دوب  وت  لصو  يارب 

نم رب  دروآ  هدجس  کلَم  هکنیا  یتفگ  وت 

تشرس هب  ملوا  زا  يدیمد  شیوخ  حور  وت 

یلع يالو  اب  هک  مراذگ  رکش  هنوگچ 

تشرس وت  تردق  تسد  ارم  دوجو  لِگ 

هنرو دوش ، ملماش  وت  تیانع  رگم 

؟ تشر « مثیم » هک يا  هبنپ  نیا  دوش  نوچ  ریرح 

مران لها  دشاب  وت  لدع  رگا 

( یعابر ) مران لها  دشاب  وت  لدع  رگا 

مراسمرش دشاب  وت  لضف  رگو 

هیرگ تسه  محالس  کشا و  هپس 

مرابکشا مشچ  هب  یشخب  رگم 

اّما مسویأم  رگد  مه  دوخ  زا  نم 

مراودیما تتمحر  لضف و  هب 

اما تسوت  وفع  دیما  ارم 

مران هب  ینازوسب  يراد  قح  وت 

میوگ شاف  يراد ؟ هچ  یسرپ  رگا 

مراب هلوک  رد  هنگ  زج  دشابن 

وت زا  مرش  مدرکن  نم  هچرگا 
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مراکشآ هانگ  يدناشوپ  وت 

يرارف مدوب  یم  وت  يوک  زا  نم 

مراگدرورپ يا  يدروآ  زاب  وت 

تسا هایس  ممرج  ةدنورپ  سب  ز 

مراگزور زور و  هدیدرگ  هیس 

وت زا  ینامرفان  هب  وت  روضح 

مراهن لیل و  اهلاس  هتشذگ 

رد رگا 
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يزوسب مرهق  شتآ 

مرارش دزیخ  سفن  ياج  رگو 

شتآ يایرد  رد  دایرف  منز 

مراد تسود  ار  یلع  نم  ایادخ !

« مثیم  » مان مداهن  دوخ  رب  نآ  زا 

مرای رامت ،» مثیم   » ددرگ هک 

! یهلا یهلا  یهلا  یهلا 

( یعابر ! ) یهلا یهلا  یهلا  یهلا 

! یهاگن یهاگن  یهاگن  یهاگن 

ملاع لها  همه  هانپ  یتسه  وت 

یهانپ دوبن  وت  وفع  ریغ  ارم 

ملاع لها  همه  ياطخ  هانگ و 

یهانگ دوبن  وت  وفع  يایرد  هب 

یمیرک بر  وت  ریغ  هب  مرادن 

یهایسور ةدنب  نم  وچ  يرادن 

ور مروآ  تهگرد  رب  هک  ییور  هن 

یهاک هب  یشخبب  یهوک  هک  یهاک  هن 

مزوسب ترهق  ران  رد  هک  یبات  هن 

یهاگ هاگ  منک  يراج  هک  یکشا  هن 

بناج راچ  زا  رایسب  ناهانگ 
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یهاپس نوچ  مه  دنرآ  هلمح  نم  هب 

لد ما  يدرد  یب  درد  زا  دمآ  گنت  هب 

یهآ هن  يزوس  هن  یکشا  هن  يدرد  هن 

مهانگ راب  تسه  نم  تسه  همه 

یهابت رمع  میناگدنز  همه 

« مثیم  » يور رب  هتسب  اه  هار  همه 

یهار وت  وفع  باب  زج  هب  درادن 

یهلا ای  یهلا  ای  یهلا 

( یعابر  ) یهلا ای  یهلا  ای  یهلا 

یهاگن نک  مهاگن  نک  مهاگن 

ملیلذ نم  لیلج و  بر  ییوت 

یهآ ریغ  مطاسب  رد  مرادن 

رسارس مرمع  ةدنورپ  دَوب 

یهایس رد  یهایس  رد  یهایس 

دشاب هک  مدابرب  هتفر  هاک  وچ 

یهانگ هوک  ما  هناش  يور  هب 

ییادگ تسا و  زاین  زجع و  ارم 

یهاشداپ لالج و  ردق و  ار  وت 

مهار ِّدس  دش  وسراچ  زا  هانگ 

یهار چیه  مرادن  توفع  زج  هب 
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یشخبب ات  مرادن  یهاک  رپ 

یهاک هب  ار  یهوک  فطل  هار  ز 

یشخبن ای  یشخبب  مراد  ار  وت 

یهاوخن ای  یهاوخب  مهاوخ  ار  وت 

مزیرگ یم  توفع  هب  تمشخ  زا  نم 

یهانپ هد  مهانپ  هد  مهانپ 

بش هدش  مزور  هنگ  زا  هچ  رگا 

یهاگحبص ای  رحس  مدناوخ  ار  وت 

« مثیم  » هتسویپ دنز  یم  تیادص 

یهلا هد  مباوج  هد  مباوج 

ییاهنت هب  میدرک  تولخ ، وت  نم و  بشما 

( یعابر  ) ییاهنت هب  میدرک  تولخ ، وت  نم و  بشما 

ییاجره ةدنب  يا  وت  اب  نم  نم و  اب  وت 

هدنمرش ةدنب  وت  هدنشخب ، قلاخ  نم 

ییایرد ةدید  اب  وت ، ناسحا ، ِمَی  اب  نم 

يدرک هیس  هدنورپ  يدرک ، هنگ  رمع  کی 

ییاوسر همه  نآ  اب  مداد ، تَیوربآ  نم 

هناخ ره  هب  وت  اب  نم  هناگیب ، مدمه  وت 

ییآ مرب  زاب  ات  مدناوخ ، ار  وت  هتسویپ 

نم يوس  هب  يآ  زاب  نم ، يوک  ۀتشگ  مگ 
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؟ ییابیز همه  نآ  اب  يدرک  مگ  هچ  ار ز  ام 

ندیشخب همه  نم  زا  ندیلان ، همه  وت  زا 

ییاشامت دنتشگ  نم ، وفع  وت و  کشا 

متسا قیفر  وت  اب  نم  متسا ، قیفش  رای  نم 

ییارآ لد  نیع  رد  لد ، مدوبر  وت  زا  نم 

مداد نابز  وت  رب  نم  یشاب ، منخس  مه  ات 

وت هب  مداد  ینیب ، ارم  يور  ات 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6257 

http://www.ghaemiyeh.com


ییانیب

هدجس وت  هب  دنرآ  متفگ ، ناگمه  اب  نم 

ییاقآ وت  هب  مداد  مه ، کیالم  نیب  نم 

توفع منک  هظحل  کی  يدرک ، هنگ  رمع  کی 

ییارهز ۀلان  کی  لد ، زا  رآ  رب  زیخرب و 

!؟ یتفر ام  هگرد  زا  یتفر ؟ اجک  هب  مثیم » »

ییام زا  وت  درگرب ، یتفر ، اطخ  دنچ  ره 

نم يادخ  يا  ناکم  نامز و  قلاخ  يا 

( یعابر  ) نم يادخ  يا  ناکم  نامز و  قلاخ  يا 

نم يارب  ار  دوخ  یتسه  هدرک  قلخ  يو 

فیح رازه  مشاب  وت  يارب  نم  هک  یتفگ 

نم ياطخ  اب  ارم  وت  زا  تفرگ  ناطیش 

ییوت نم  يالوم  قلاخ و  راگدرورپ و 

نم ياو  سوسفا ، مدش  نارگید  ِدبع  نم 

هانگ ِترثک  ارم  وت  اب  درک  هناگیب 

نم يانشآ  نم  ندوب  رتشیپ ز  يا 

تیصعم رامیب  تلفغ و  دنمدرد  نم 

نم ياود  مه  ینم ، درد  بیبط  مه  وت 

تشهب بناج  يرب  هک  یشک  ارم  زان 

نم يازس  خزود  شتآ  تسه  هکنآ  اب 
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رگد ما  هتسکشب  هدرک و  هبوت  هک  سب  زا 

نم يانح  درادن  گنر  وت  رضحم  رد 

هانگ همه  نیا  اب  وت  وفع  هاوگ  دشاب 

نم ياعد  لاح  نم و  تلاجخ  کشا 

یتسار هب  مدوبن  وت  ةدنب  هظحل  کی 

نم يادخ  هشیمه  وت  يا  هدوب  هکنآ  اب 

ریقف متسد و  یهت  هچ  رگا  ممثیم » » نم

نم ياهتنا  یب  تورث  تسا  یلع  رهم 

نم هایس  يور  نیا  نم  دیفس  يوم  نیا 

( یعابر ) نم هایس  يور  نیا  نم  دیفس  يوم  نیا 

نم هانگ  هوک  نیا  وفعلا و  ۀلان  نیا 

مدرک هنگ  هظحلره  مرمع  همه  هکنآ  اب 

نم هاگن  هتسویپ  دشاب  یم  وت  وفع  رب 

تفلا مه  هب  دنراد  منیب  یم  هک  تس  يرمع 

نم هآ  نم و  کشا  وت  وفع  وت و  فطل 

ممشچ هدش  هتسب  مه  مزور  هدش  هریت  مه 

نم هار  هدش  مگ  مه  نم  تشپ  هدش  مخ  مه 

شیپ زا  روگ  یپ و  زا  گرم  شیوشت  مدق  هباترس 

نم هابت  لاح  رب  یمحر  نم  قلاخ  يا 

برای میوس  هب  یهار  ییاشگب  وت  هک  دشاب 
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نم هار  هدش  هتسب  وسره  زا  هک  دایرف 

مران قحتسم  نم  مراکهنگ  دبع  نم 

! نم هلا  وفعلا ! مراتفرگ  تخس  نم 

زا
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زگره دوبن  مکاب  وت  مشخ  شتآ 

نم هانپ  وت  وفع  برای ! دوب  هک  یتقو 

تروص زا  هنگ  گنز  میوش  ترد  كاخ  اب 

نم هایس  يور  زا  رون  دریگب  رهم  ات 

ردیح یتسود  اب  رتهب  نیا  زا  هچ  مثیم !» »

نم هام  نم و  لاس  زور و  بش و  تشذگب 

تسا باذع  زا  رتالاب  ممرج  ّدح  هکنآ  اب 

( یعابر  ) تسا باذع  زا  رتالاب  ممرج  ّدح  هکنآ  اب 

تسا باسح  یب  وت  وفع  باسح و  ارم  مرج 

توفع هاگشیپ  رد  تنارک  یب  فطل  اب 

تسا باوث  نیرتالاب  راک  هنگ  کی  وفعلا 

هداهن ما  هناش  رب  تلجخ  هوک  وت  وفع 

تسا باذع  نیرت  نیگنس  هوک  نیا  مشود  يور  رب 

ناطیش ماد  هب  میاپ  نایصع  دنب  هب  متسد 

تسا باوخ  هشیمه  ممشچ  رامیب  هرامه  مبلق 

یناوج مفک  زا  تفر  ینازخ  هلال  نوچ 

تسا بابش  هرود  زا  نم  يریپ  هدنمرش 

مدرکن هنگ  ییوگ  رایسب  هانگ  نیا  اب 

تسا باجح  هدرپ  دص  وت  زا  مهانگ  رهرب 

میوربآ كاخ  رب  دزیرب  ات  راذگم 
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تسا بارس  وربآ  نیا  وت  تمحر  بآ  یب 

وت زا  تیانع  فطل و  نم  زا  تلاجخ  کشا 

تسا باتفآ  وت  وفع  تملظ  تسا  نم  مرج 

لگ هخاش  هلعش  ره  لد  هلعش  هلان  ره 

تسا بالگ  زا  ییایرد  تلجخ  کشا  هرطق  ره 

تسوت تمحر  ربا  زا  مثیم "  " کشا ناراب 

تسا بارتوب  مشچ  زا  شنامسآ  ربا  نیا 

مبآ هتشذگ  رس  زا  یصاعم  ترثک  اب 

( یعابر  ) مبآ هتشذگ  رس  زا  یصاعم  ترثک  اب 

مباذع تقاط  هن  وت ، زا  يرود  بات  هن 

مریوک زا  رت  نازوس  ایرد  رت ز  زیربل 

مبابح زا  رت  یلاخ  جاوما ، رت ز  هراوآ 

منیشنمه رحب  اب  یناوخب  ما  هرطق  رگ 

مباتفآ مشچ  رد  یناوخب  ما  هرذ  رگ 

تیوس هب  یشک  یم  وت  مزیرگ  یم  وت  زا  نم 

مباطخ ینک  تدبع  ینابرهم  هک  سب  زا 

تقافر ینک  یم  وت  مدرک  رهق  وت  اب  نم 

مباوخ هک  ای  رادیب  منادن  بجعللای 

مدینش مه  هدناوخ  مه  ار  بجتسا  ینوعُْدا 

مباوج ینک  وت  هن  مداد  باوج  نم  هن 
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يادخ نآ  وت  وت ، دب  هدنب  نم 
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یبوخ

مباسح ینک  ناسآ  تباسح  یب  فطل  زک 

مرمع تفر  تسد  زا  دنکف و  اپز  يریپ 

مبابش هرود  زا  تمایق  ات  هدنمرش 

هنیس نورد  مهآ  هدیدز  ناور  مکشا 

مبآ عمش  دننام  هدرک  هآ  کشا و  نیا 

ار دوخ  هانگ  میوش  هبوت  کشا  هب  متفگ 

مباوص دوب  رتدب  مهانگ  زا  هک  مدید 

دوخ اب  هیده  ود  دراد  یهاوخ  رذع  هب  مثیم " "

مبالگ دوب  مکشا  لگ ، هخاش  تسا  هآ 

نم هب  يداد  ور  زاب  وت ، زا  مدنادرگور  زاب 

( یعابر  ) نم هب  يداد  ور  زاب  وت ، زا  مدنادرگور  زاب 

نم هب  يداد  وربآ  ییوربآ  یب  همه  اب 

منکاو بل  ترضحم  رد  رگد  مدرک  یم  مرش 

نم هب  يداد  وگتفگ  لاجم  منیب  یم  زاب 

فطل يدرک ز  لصتم  مرحب  هب  مدوب  يا  هرطق 

نم هب  يداد  وبس  مدید  متساوخ ، یم  يا  هعرج 

تتمحر تسد  هب  يدرک  ممدآ  مدوب ، كاخ 

نم هب  يداد  وب  گنر و  لگ  زا  رتهب  مدوب ، راخ 

هایس نایصع  زا  میور  یلاخ ، دوب  مکشخ  مشچ 
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نم هب  يداد  وشتسش  بآ  يدیشخب و  کشا 

متشاد يروش  زوس و  يوزرآ  تدالو  زا 

نم هب  يداد  وزرآ ، مدرک  هچنآ  زا  رتشیب 

منک یلسغ  ولگ  نوخ  رد  هک  تمسق  دشن  رگ 

نم هب  يداد  وضو  بآ  ناگدید ، کشرس  زا 

یتخوس يدرک ، بآ  هرطق  هرطق  معمش  وچمه 

نم هب  يداد  وه  ياه و  یب  ۀیرگ  بش  لد  رد 

ارم یتسش  یلع  راوز  هار  رابغ  اب 

نم هب  يداد  وا  كاخ  زا  وربآ  تقیقح  رد 

تتمحر ماج  ار ز  مثیم »  » باریس ینک  ات 

نم هب  يداد   « وحلفت  » يوبس زا  نیریش  بآ 

هللا ای  شخبب  ربمیپ  هب  ارم  مدب ،

( یعابر ) هللا ای  شخبب  ربمیپ  هب  ارم  مدب ،

هللا ای  شخبب  ردیح  ةدید  کشا  هب 

تسارهز تبحم  مرادن  راد و  مامت 

هللا ای  شخبب  رثوک  ةروس  هب  ارم 

نک ملوبق  نسح  نیسح و  مشچ  کشا  هب 

هللا ای  شخبب  ردارب  ود  نیا  هب  ارم 

مدروآ ررکم  هانگ  وت  هگرد  هب 

هللا ای  شخبب  ررکم  وفع  هب  ارم 
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نک منیسح  رئاز  البو  برک  هب  ربب 

هللا ای  شخبب  رهطم  حیرض  نآ  هب 

دنگوس البرک  رادملع  ياه  تسد  هب 

هللا ای  شخبب  ربکا  یلع  تمرح  هب 

نیسح ياه  هنادزان  شطعلا  گناب  هب 

هللا ای  شخبب  رغصا  رجنح  نوخ  هب 
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وا رجنح  نوخ  هب  ادهشلادیس و  هب 

هللا ای  شخبب  رجنخ  هدیرب ز  دش  هک 

بنیز اب  تشگ  هزین  رس  هک  يا  هظحل  هب 

هللا ای  شخبب  ربارب ، نیسح ، رس 

ار مثیم »  » مرج راّمت ، مثیم  نوخ  هب 

هللا ای  شخبب  رواین ؛ وت  وا  يور  هب 

نم ياپ  هنگ  ریجنز  هب  هتسب 

( یعابر ) نم ياپ  هنگ  ریجنز  هب  هتسب 

! نم ياو  نم و  ياو  نم و  ياو 

دننک اشفا  رگا  رشحم  هب  ياو !

نم ياضعا  هرسکی  ارم  مرج 

ما هدنیآ  هتشذگب و  هآ ز 

نم يابقع  هب  ایند و  هب  ياو 

؟ ور هچ  اب  منک  وت  يوس  هب  يور 

نم ياپارس  تسا  هانگ  قرغ 

اتود دش  هنگ  راب  زا  نم  تشپ 

نم ياتکی  قلاخ  يا  نک  وفع 

ارم یشخبن  وت  رگ  نم ! قلاخ 

نم ياج  رقس  رعق  زج  هب  تسین 

دوش یم  نایع  هک  يزور  هب  ياو 
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نم يامیس  ندید  زا  نم  مرج 

ترد زا  نکم  رود  ینک  هچره 

نم يانمت  تسا  نیمه  وت  زا 

یلع يالو  تسه  نم  یتسه 

نم يالوم  هب  شخب  ارم  مرج 

تسه هک  میاون  گرب و  یب  مثیم » »

نم يادرف  لصاح  یلع  رهم 

نم تدالو  زا  هب  تداهش  تسوت  هار  هب 

( یعابر  ) نم تدالو  زا  هب  تداهش  تسوت  هار  هب 

نم تداهش  نم  گرم  دوش  هک  یتیانع 

دوب هک  نارم  ارم  مراد  هقباس  يادگ 

نم تداع  سامتلا  وت ، هیجس  مرک 

شیوخ رد  زا  ینارب  رگ  ما  هبترم  رازه 

نم تدارا  دوش  رت  نوزف  وت  رب  هرامه 

هب تمالس  زا  يرامیب  هبترم  رازه 

نم تدایع  رب  هجنر  یمدق  ینک  رگ  وت 

ددرگ يربلد  ياه  مدق  يادف  مرس 

نم تدالو  هظحل  زا  نم  لد ِز  هدرب  هک 

تسین تداعس  نم  رهب  ناهج  ود  تداعس 

نم تداعس  دوب  يریذپب  ارم  رگ  وت 
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الوم مسق  مروخ  یم  ترد  یگدنب  هب 

نم تدایس  یگدنب  دوب  وت  ردرب  هک 

داب وت  يوگتفگ  فقو  ما  یمثیم "   " نابز

نم تدابع  نم و  ياعد  تسوت  رکذ  هک 

منینزان رمع  تفر  تلفغ  هب 

( یعابر ) منینزان رمع  تفر  تلفغ  هب 

منیشن مه  هتشگ  سفن ، ياوه 

مبوکشرعرب اپهکنآ  ياج  هب 

منیمز كاخ  رب  دیبوک  هنگ 

مهاگن دس  هدش  مناهانگ 

منیبن ار  میاپ  شیپ  یتح  هک 

دنتشگ هدنمرش  دوخ  مرج  زا  همه 

منیگمرش یهلا  وفع  زا  نم 

تناتسآ رد  هنگ  يور  هنگ 

منیتسآ رد  اطخ  تشپ  اطخ 

راکهنگ ِمشچ  ود  هدولآ ، تسد  ود 

منیمی رد  راسی و  رد  بتاک  ود 

يداد رادشه  ارم  وت  هرامه 

منیمک رد  ناطیش  دوب  هشیمه 

مراسمرش یشخبن ، ای  یشخبب 
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منیمه نم  يزوسن ، ای  يزوسب 

تمایق يادرف  هک  مسرت  نآ  زا 

منیبج شقن  دوش  مناهانگ 

ار تمثیم »  » برای شخب  مثیم  هب 

منینمؤملاریما حادم  هک 

مراسمرش دبع  نم  رورپ  هدنب  بر  وت 

( یعابر  ) مراسمرش دبع  نم  رورپ  هدنب  بر  وت 

مرابکشا مشچ  نیا  مهایس  ۀمان  نیا 

مزیرب تشتآ  رب  یبآ  هک  هدب  یکشا 

مرآرب لد  یهآ ز  یهاگ  هک  هدب  يزوس 

نم زا  تلاجخ  کشا  وت  زا  تمارک  فطل و 

مرادن نیا  زج  يزیچ  میرگب  ات  راذگب 

راّفغ راگدرک  وت  راکهنگ  ةدنب  نم 

مران قحتسم  نم  يوفع  قحتسم  وت 

مراذگ تهگرد  رب  تدارا  یناشیپ 

یتفگ شیوخ  وفع  زا  تَیحو  باتک  رد  وت 

مراکهانگ متفگ  رارقا  مدرک  زین  نم 

مراودیما اّما  راک ، زا  هتشذگ  مبآ 

تلفغ تهگرد ز  رب  مدوب  هدرک  تشپ  نم 

مرایبور وت  رب  ات  يداد  يور  زاب  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6270 

http://www.ghaemiyeh.com


یشخبب ارم  مرج  ناسحا ، رگا ز  تسا  وفع 

مراب رازه  يزوس  شتآ ، رد  رگا  تسا  لدع 

دوخ اب  هچ  يا  هدروآ  دنسرپ  وت  زا  رگ  « مثیم »

مرای تسا  یلع  اّما  متسد ، تسیهت  وگب 

میور هب  مرش  قرع  ناراب  وچ  تس  يراج 

( یعابر ) میور هب  مرش  قرع  ناراب  وچ  تس  يراج 

؟ میوگب شیوخ  هنگ  زا  ای  وت  وفع  زا 

تمایق يادرف  هب  دنراذگن  مسرت 

میوبب وت  لاصو  غاب  زا  لگ  گرب  کی 

مشوپب مشچ  تمرک  زک  نآ  زا  هب  يروک 

میوگن وت  يانث  هک  منآ  زا  هب  یلال 

نم یلو  هدنب  زا  يوش  یم  اضر  دوز  وت 

میوجب وت  ياضر  هک  ات  ما  هدمآرید 

تمحر وت ز  مدرب ، وت  ریغ  رد  هب  ور  نم 

میوس هب  زاب  ایب  هک  يدوشگ  شوغآ 

زاب لد ، ةرفس  منک  وت  روضح  هک  مهاوخ 

میولگ دنراشفب  ناهانگ  هک  مسرت 

يزوسب ران  ررش  رد  رگا  ملاس  دص 

میوم ِرس  کی  دوشن  مک  تا  یتسود  زا 

تلاجخ کشا  ما  هتخیر  ترد  كاخ  رب 
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میوضو بآ  زا  دوب  رتوکن  کشا  نیا 

دیوشن کشا  ارم  کیرات  ةدنورپ 

وفع ۀمشچ  رد  هک  راذگب 
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میوشب وت 

راب کی  و  مثیم »  » زا يا  هدید  اطخ  راب  دص 

میور هب  دنرایب  فطل  زا  یتشاذگن 

مناسحا فطل و  هب  مشخبب  تسا  رتهب  هچ 

( یعابر ) مناسحا فطل و  هب  مشخبب  تسا  رتهب  هچ 

؟ منازوسب ار  وت  فیعض  مسج  هنوگچ 

یناد یمن  ادخ  ار  دوخ  قلاخ  وت  رگا 

مناد یم  شیوخ  دبع  ار  وت  ادخ و  منم 

تسین یفاک  رحب ، بآ  ارم  رهق  رارش 

مناشفیب نآ  رب  یبآ  وت  کشا  رگم ز 

یناوخ یمن  يا  هظحل  ارم  یلفاغ و  وت 

مناوخ یم  شیوخ  يوس  ار  وت  هک  منم  ایب 

اّما نیگمشخ  وت  زا  مدش  رابرازه 

؟ مناتسب ماقتنا  وت  هک ز  یتسیک  وت 

زاب ییایب  نم  يوس  را  مسق  متزع  هب 

مناشنب شیوخ  شوغآ  رد  فطل  ار ز  وت 

تمحر زا  مراد ، تسود  ار  وت  کشا  هک  سب  ز 

منایرگب يا  هظحل  ار  وت  هک  مهد  الب 

راب کی  ایب  يا  هدرک  هنگ  رابرازه 

منامیشپ نم  وفعلا  نم  هلا  وگب :
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وفعلا کی  هب  مرذگب  تهنگ  اه  لاس  ز 

منامحر هک  منک  تباث  وت  هب  مشخبب و 

« مثیم  » دَوب رت  هدولآ  همه  زا  هچرگا 

منار یمن  رد  ار ز  وا  مسدقا  تاذ  هب 

مرود وت  زا  زاب  ماوت  شوغآ  رد 

( یعابر  ) مرود وت  زا  زاب  ماوت  شوغآ  رد 

مروک کیل  مراد  مشچ  اغیرد 

زاب ما  هدید  ددرگن  مه  زا  رگا 

مرون يایرد  تعسو  زا  دوس  هچ 

نم ینیب و  یم  ارم  وت  ایادخ 

مروک زاب  اّما  منیب  یم  ار  وت 

وت رضحم  رد  وت  دزن  رد  هنگ 

مروسج كاب و  یب  هچ  مراد  بجع 

اهاطخ مرج و  رب  رارقا  ارم 

مروفغ نم  يدرک  رارقا  مه  وت 

زاب ما  هدنورپ  دوش  رگ  مزاس  هچ 

مروگ ناماد  رد  دنراذگب  وچ 

تساّنمت مرون  مران و  اپارس 

مروح قاتشم  موید و  ریسا 

هتشرف راسخر  وچمه  منورب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6274 

http://www.ghaemiyeh.com


مروم رام و  زا  رپ  هدیدرگ  نورد 

مسفن نوعرف  رکشل  ریسا 

مروط ياسوم  دوخ  هک  متسنادن 

« مثیم  » هب اشگب  يرد  ادنوادخ 

یشخب هک 
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مروضح ضیف  مرک  زا 

ینک یم  اود  وت  ار ، هتفگان  درد 

( یعابر  ) ینک یم  اود  وت  ار ، هتفگان  درد 

ینک یم  اور  وت  ار ، هدنب  تجاح 

ینم رانک  وت  رود ، وت  زا  مدش  نم 

ینک یم  ادص  وت  وت ، مزیرگ ز  نم 

یتشآ ینک  یم  وت ، رهق و  منک  نم 

ینک یم  ایح  وت  منک ، یم  هنگ  نم 

یتسود ینک  وت  ینمشد ، منک  نم 

ینک یم  اهچ  وت  منک ، یم  اهچ  نم 

موش یم  انشآ  اه ، هناگیب  هب  نم 

ینک یم  انشآ  تدوخ  اب  ارم  وت 

تتمحر ِرد  رب  ما  هدنهانپ  نم 

؟ ینک یم  اهر  یک  ترد ، زا  ارم  وت 

متوعد ینک  مه  رد و  ییاشگ  مه 

ینک یم  اطع  مه  ینز ، یم  ادص  مه 

یهد یم  اون  ین  ۀلان  نم  هب  هگ 

ینک یم  البرک  رئاز  ارم  هگ 

فجن تشهب  رد  يرب  ار  ملد  هگ 

ینک یم  اضر »  » میرح رد  ناور  هگ 
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دمد یم  لگ  يوب  تمد  ره  زا  مثیم » »

ینک یم  ادخ  اب  زاین  زار و  وت  ات 

رامش یب  مهانگ  نیگنس و  راب ، رود و  هار ،

( یعابر ) رامش یب  مهانگ  نیگنس و  راب ، رود و  هار ،

راین میور  رب  وت  رگید  مدب  مناد  یم  هک  نم 

وت مشخ  رارش  رد  مزوسن  ات  متفین  ات 

رابب یصاع  ةدنب  نیا  رس  رب  تمحر  ربا 

تسدقا تاذ  هب  دیآ  یمن  زگره  مرواب 

ران هب  دنازوسب  ار  شدبع  وت  نوچ  ینابرهم 

ینک یم  شیاهر  یک  يدنبب  رد  شیور  هب  یک 

؟ رارف هار  ترد  زج  درادن  هک  ار  يا  هدنب 

شیوخ مه ز  ممرج  مه ز  توفع  مه ز  تفطل  مه ز 

راسمرش مراسمرش  مراسمرش  مراسمرش 

ینک شسویأم  هک  دیآ  یمن  زگره  مرواب 

راودیما تتمحر  رب  دوب  هک  ار  يا  هدنب 

دیما عطق  يا  هظحل  مدرکن  مرمع  رد  وت  زا 

رامش یب  دوخ  ةدنورپ  رد  مرج  مراد  هچرگ 

مرک فطل و  زا  یشخب  یم  ارم  مناد  یم  هچرگ 

رازراز تلاجخ  زا  میرگ  زاب ، ات  دزس  یم 

ممرج زا  يدرک  یشوپ  هدرپ 
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تتمحر تسد  هب 

راکشآ ار  نتشیوخ  هانگ  مدرک  یم  هچرگ 

تتمحر وفع  هب  دشاب  نانچ  مه  مثیم »  » مشچ

ران هب  ینازوسب  ای  شتشهب  يوس  يرب  رگ 

منم راکاطخ ، دبع  ییوت  شوپاطخ  بر 

( یعابر ) منم راکاطخ ، دبع  ییوت  شوپاطخ  بر 

منم ران ، قحتسم  ییوت  وفع  قحتسم 

منهریپ زا  لگ  يوب  دمد  هک  نیب  مرک  فطل و 

منم راخ ، زا  رتراخ  يربخاب  دوخ  وت  هچرگ 

میوربآ داد  وت  وفع  میور  هتشگ  هیس  هچرگ 

منم رارکت ، وت  وفع  اب  هدش  شهانگ  هک  نآ 

ییوت تفریذپ  دید و  یهت  تسد  ارم  هک  نآ 

منم راشرس  هدمآ  تمرک  فطل و  هک ز  نآ 

ییوت تسیک ؟ اطخ  ماد  زا  مدزاس  اهر  هک  نآ 

منم راتفرگ ، هتشگ  اطخ  ریجنز  هب  هک  نآ 

ییوت وفع ، شمرک  زا  ارم  مرج  دنک  هک  نآ 

منم رافغ ، رواد  ار  وت  هدناوخ  طقف  هک  نآ 

يربب متشهب  هب  ای  ینکف  ممیحج  هب  رگ 

منم راهطا  ترتع  یلع و  قشع  ةدنب 

ملد حول  رب  هدش  کح  یلع  رهم  و  ممثیم » »
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منم رارک  ردیح  رد  كاخ  یلو  كاخ ،

هایس ما  همان  همه  دیفس و  وم  درز و  خر ،

( یعابر ) هایس ما  همان  همه  دیفس و  وم  درز و  خر ،

هانگ ینیگنس  هدیمخ ز  دق  رود و  هر ،

! ياو ياو ! ياو ! مرصب  زا  دماین  یکشا 

! هآ هآ ! هآ ! مرگج  رد  هدنامن  يزوس 

میحج يوس  مراپس  هار  رایتخا ، یب 

هاگن دوخ  لامعا  ۀمان  هب  منکفا  رگ 

ما همان  لک  ازج  زور  تسا  عرصم  کی 

هابتشا رمع  کی  مدرک و  هبوت  هظحل  کی 

تسا هدیشک  ممشچ  هب  هدرپ  هانگ ، سب  زا 

هاچ ما ز  هدید  دهدن  ار  هار  صیخشت 

منک یم  هبوت  ما و  هدرک  هانگ  يرمع 

هاگ هاگ  هتفگ  ار  وت  رکذ  هک  نابز  نیا  اب 

نم هانگ  ششخب  روخ  رد  تسین  دنچره 

هانپ ما  هدروآ  وت  وفع  هب  نم ! يالوم 

دنور نم  ناهانگ  هک  نامز  نآ  زا  دایرف 

هاپس کی  دننام  هژر  ما  هدید  شیپ  رد 

رارف دنک  دوخ  رسپ  زا  ردام  هک  ادرف 

درب ربمیپ  نادناخ  هب  مثیم » »
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هانپ

نم میادخ  هم  ناراد ! هزور 

( یعابر ) نم میادخ  هم  ناراد ! هزور 

نم میانشآ  رای  امش  اب 

تالص موص و  رکذ و  حیبست و  هام 

نم میاعد  هم  هبوت ، هام 

منانم يادخ  لصو  هام 

منآرق لوزن  یحو و  هام 

نم ملامج  شیادیپ  هام 

نم ملالجلاوذ  رادید  هام 

ندوب ادخ  اب  هظحل  ره  هام 

نم ملامک  هم  لضف و  هام 

مدروآ روضح  ضیف  هک  نم 

مدروآ رون  رهش  رد  رون 

دینک مایق  همه  ناراد ! هزور 

دینک مالس  ادخ  هام  هب  ات 

تسا هدمآ  يراد  هدنز  بش  هام 

دینک مارتحا  هزور  هم  زا 

دنناد نم  ردق  هک  یناقشاع 

دنناوخ مکرابم  هام  همه 
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دینک رون  بسک  تسا  رون  هام 

دینک رود  هانگ  زا  دوخ  سفن 

اوقت تعاطا و  گندخ  اب 

دینک روک  سفن ، ِناطیش  مشچ 

نات كرابم  نت  هب  اوقت  حور 

نات كرابم  نم  ردقلاهلیل 

منارای تشهب  اپارس  نم 

مناراهب زا  رتشوخ  امش  رب 

نایوجادخ همه  مشچ  رون 

مناراد هزور  لصو  ةدژم 

نم نماد  هتخیر ز  لگ  وچمه 

نم نشوج  حاتتفا و  رحس و 

مراد ننملاوذ  يالجت  نم 

مراد نخس  ادخ  باتک  زا 

داب مراثن  ادخ  تاولص 

مراد نسح  دوخ  ناماد  هب  هک 

نسح مامت  مرس  ات  اپ  هک  نم 

نسح ماما  زا  تسه  ما  یتسه 

دنا نامیا  لها  هک  نانآ  شوخرس 

دنناوخ یم  هظحل  هظحل  ار  تسود 
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ناگمه بش  دنا و  هزور  اهزور 

دنناد یم  ردق  ياه  بش  ردق 

دنریگ رحس  نماد  بش  لد 

دنریگ رس  يور  هب  نآرق  همه 

مبات بت و  رد  هتسویپ  هک  نم 

مبان رهوگ  يایرد  هک  نم 

دشوج یم  هفوک  هب  ناهاگحبص 

مبارحم یلع ز  كاپ  نوخ 

ملعتشم رون  هوک  نوچ  هک  نم 

ملجخ یلع  زا  رشح  فص  ات 

دیدیدرگ هنشت  وچ  ناراد ! هزور 

دیدید ررش  یگنشت  زا  لد  رد 

هزور وچ  نات  موصعم  لفط 
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تفرگ

دیدید رگ ، هنسرگ  شبورغ  رد 

دینک نیع  ود  زا  يراج  لد  نوخ 

دینک نیسح  كدوک  رب  هیرگ 

دینک هدید  ناور ز  نینوخ  کشا 

دینک هدیهش  رتخد  نآ  زا  دای 

نیشن هبارخ  كدوک  مغ  رد 

دینک هدیرب  رس  نآ  رب  هیرگ 

اداب ناتراهب  ضیف  هیرگ 

اداب ناتراثن  مثیم »  » کشا

متشگ ربخ  یب  وت  زا  اه  لاس 

( یعابر ) متشگ ربخ  یب  وت  زا  اه  لاس 

متشگ رترود  وت  زا  ماگ  ماگ 

خزود بناج  هب  مدیود  یم 

متشگرب هک  يدز  میادص  وت 

زاب مدوب  وت  تمحر  رد  قرغ 

متشگ رپس  الب  ریت  شیپ 

مدنام هنگ  شتآ  رد  هک  سب 

متشگ ررش  همه  رس  ات  ياپ 

دوب هتخیر  مامت  مراب  گرب و 
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متشگ روراب  وت  ياطع  هب 

زونه هدرکن  نتشیوخ  زا  رفس 

متشگ رفس  مه  سفن ، گس  اب 

مدرک اهر  ار  هبعک  نم ! ياو 

متشگ رس  هریخ  ناطیش  رود 

مدرک اهر  ار  رای  نماد 

یشخبب ات  متشگ  رد  هبرد  يوس ، ره  هب  هک 

متشگ ربمایپ  لآ  رود  ار  مثیم »  » هرابود

مدوشگ ار  دوخ  ةدنورپ  یبش 

( یعابر ) مدوشگ ار  دوخ  ةدنورپ  یبش 

مدوپ رات و  ره  زا  هلان  دمآرب 

تلاجخ زا  متشگ  بآ  اپارس 

مدومن ور  ار  دوخ  تسد  رخآ  هک 

! وفعلا وفعلا ! يدیس ! یهلا !

مدومزآ ار  دوخ  راب  دص  مدب ؛

يدوزف تتایانع  فطل و  رب  وت 

مدوزف ار  مهانگ  تلفغ  زا  نم 

اغیرد يا  اغیرد  يا  اغیرد 

مدوب وت  یب  نم  يدوب و  نم  اب  وت 

یهاگ هاگ  نکیلو  مراکاطخ 
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مدوس هرهچ  تناتسآ  كاخ  هب 

مدرک كاپ  یمرج  هدنورپ  زا  هن 

مدودز یگنز  ما  هنییآ  زا  هن 

بآ مدش  تلجخ  شتآ  رد  نانچ 

مدود هنیس  زا  سفن  اب  دزیخ  هک 

اما متسب  ار  اه  هار  مامت 

مدوشگ یهاوخ  ترذعم  نابز 

! وفعلا وفعلا ! ممثیم » ! » یهلا

مدوبن توفع  قیال  هچرگا 

مدمآ زاب  ترد  هب  ما  يرارف  دبع 

( یعابر ) مدمآ زاب  ترد  هب  ما  يرارف  دبع 

مدب مراکهنگ و  هک  منک  یم  رارقا 

دوب وت  بناج  زا  یتشآ  حلص و  نالعا 

مدر ینک  یناوخب  هک  منک  یمن  رواب 

تسا هدنکف  میاپ  هانگ ز  ینیگنس 

مدشخب هک  وت  زج  دریگ و  تسد  هک  وت  زج 

منک یم  هبوت  ترد  هب  نوچ  هک  نم  ياو  يا 

مددجم هانگ  هرابود  دنز  یمرس 

راب رازه  متسکش  شیوخ  دهع  هکنآ  اب 

مدمآ زاب  مکی  رازه و  ۀعفد  نیا 
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تشهب ربب  یهاوخ  خزود و  هب  ربب  یهاوخ 

مدمحم لآ  دمحم و  قشاع  نم 

ششتآ رد  يزوسب  هنوگچ  نم ! دوبعم 

؟ مدز یلع  لآ  نماد  هب  نم  هک  یتسد 

ور شیپ  ربق  مدق و  رب  هزرل  رود و  هر 

مدق هدش  مخ  هنگ  ياه  هوک  ریز  رد 

شا یلاخ  تسد  نامه  تسادگ  ۀیامرس 

مدی دوب  یلاخ  ییادگ و  مدمآ  نم 

وا هانگ  ششخب  روخ  رد  تسین  هک  مثیم » »

مدمحا ارهز و  ردیح و  هب  رگم  یشخب 

يدش ادج  نم  ارچ ز  نم  راکهانگ  دبع 

( یعابر  ) يدش ادج  نم  ارچ ز  نم  راکهانگ  دبع 

يدش انشآ  رود ز  یتفر و  ریغ  رد  رب 

نینچ ینک  اهر  ارم  نیا ، دوبن  ام  رارق 

يدش اهر  اجک  هب  دوخ  نیبب  اشگ  مه  هدید ز 

نم ياپزیرگ  دبع  نم  يافو  یب  ةدنب 

يدش افو  یب  هک  دش  هچ  نم  یتخیرگ ز  ارچ 

مرک زا  مدومن  وفع  يا  هدرک  هانگ  هچ  ره 

يدش ادج  نم  زاب ز  ار  وت  مدز  ادص  هچ  ره 

یتخورف ارم  لصو  یتخوس  شیوخ  لصاح 
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دش اوه  ییاوه  یتشگ و  سفن  ریسا 

ما هدرک  قلخ  وت  رهب  ار  شیوخ  تسه  همه  نم 

يدش اطخ  می  قرغ  يدیدن و  ار  همه  وت 

ترواب تسین  هنوگچ  تروای  رای و  تسادخ 

ایب دوخ  هب  یمد 
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يدش ادخ  زا  لفاغ  هک  نیبب 

ایب دوش  یمن  هراپ  وت  ام و  لصو  ۀتشر 

؟ يدش ام  ریغ  ةدنب  ارچ  منم  وت  يادخ 

وت هانگ  زا  متشذگ  وت  هآ  تسا  سب  ارم 

؟ يدش اپ  زیرگ  هچ  زا  نم  تسد  هب  هدب  تسد 

ادخ اب  شاب  زین  وت  امثیم »  » وت اب  تسادخ 

؟ يدش اجک  ِرد  هب  رد  رفس  نک  تسود  يوس  هب 

ینم ةدنب  وت  ایب  نم ! راکهانگ  دبع 

( یعابر ) ینم ةدنب  وت  ایب  نم ! راکهانگ  دبع 

؟ ینک یم  رارف  اجک  منز  یم  تادص  هک  نم 

وت مرج  راب  رازه  نم  وفع  راب  رازه 

ینکشب تسود  دهع  هک  نیا  دوبن  ام  رارق 

وت ياعد  رظتنم  وت  يادخ  نامه  منم 

؟ ینز یم  فرح  هک  اب  وت  وگو ، تفگ  وت  اب  تسارم 

مرخ یم  شیوخ  تمحر  تمیق  هب  ار  وت  کشا 

ینکفیب دوخ  مشچ  يا ز  هرطق  هک  مرظتنم 

تمدناسر اجک  نیبب  تمدناشک ، دوخ  يوس  هب 

ینشلگ راخ  زونه  تمدناشن  لگ  رانک 

؟ يدماین ارچ  ایب  تمدناوخ ، رابرازه 

ینم ةدنب  وت  ورم  تمتفگ ، رابرازه 
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وگب یتساوخ  هچنآ  ره  ور ، رایب  نم  يوس  هب 

ینماد هدید ، کشا  وشب ز  ام  ناتسآ  رد 

يا هتسشن  اپ  رگد ز  يا  هتسخ  هانگ  زا  وت 

؟ ینمشد شیوخ  هب  ارچ  يا ؟ هتسر  تسود  ارچ ز 

یتشحو هانگ ، زا  هن  یتفلا  تادخ  اب  هن 

ینت یم  شیوخ  رات  هب  بش  زور و  توبکنع ، وچ 

اُکب دَُوب  وت  حالس  اطخ  زا  مثیم »!  » سرتب

ینشوج شوپب  نت  هب  ایربک  وفع  ایب ز 

يدرک اطع  مدرک  اطخ  مدرک ، اطخ  يدرک  اطع 

( یعابر ) يدرک اطع  مدرک  اطخ  مدرک ، اطخ  يدرک  اطع 

يدرک افو  مدرک  افج  مدرک ، افج  يدرک  افو 

يدرواین میور  رب  يدید و  نم  یمرش ز  یب  وت 

يدرک ایح  يدرک  ایح  دوخ  يایح  یب  دبع  ز 

ندرگ رب  دوب  یهانگ  ریجنز  هظحل  ره  ارم 

يدرک اهر  خزود  شتآ  زا  ارم  يدناوخ و  وت 

يداد یتشآ  مایپ  وت  مدرک  رهق  وت  زا  نم 

يدرک ادص  ار  يرارف  نیا  هرابود  يدرک  مرک 

ناطیش بناج  مدیود  تلفغ  زا  هراچیب  نم 

يدرک انشآ  تناتسود  اب  ارم  تمحر  زا  وت 

ار مهآ  کشا و  يدیرخ  ار ؛ مهانگ  يدیشخب  وت 
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يدرک اود  ار  مدرد  وت  يداد  افش  ار  ممخز  وت 

زا نم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6290 

http://www.ghaemiyeh.com


! ادوبعمراب درّمت ، مدرک  وت  نامرف 

يدرک اور  هدرواین  بل  رب  ارم  تاجاح  وت 

يداد وربآ  نم  رب  وت  مدرب  وربآ  دوخ  زا  نم 

يدرک اه  هچ  تمحر  زا  وت  مدرک  اه  هچ  تلفغ  زا  نم 

ینازوسب ترهق  شتآ  رد  یتساوخ  یم  رگا 

يدرک الب  برک و  ریاز  ار  هیسور  نیا  ارچ 

!« مثیم  » ار هللاراث  ربق  ات  لغب  رد  یتفرگ 

يدرک ادخ  رهق  شتآ  زا  رارف  قح  يوس  هب 

منک هچ  مدرک  هابت  ار  همه  مرمع 

( یعابر ) منک هچ  مدرک  هابت  ار  همه  مرمع 

منک هچ  مدرک  هایس  دوخ  هدنورپ ي 

نم اّما  تمرک ، زا  ینک  وفع  وت 

منک هچ  مدرک  هانگ  ار  وت  هکنیا  زا 

*********

برای یهار  ِقیفر  اج  همه  نم  اب 

برای یهاوگ  ما  هتفگن  درد  زا 

لیلج دنوادخ  وت  لیلذ و  دبع  نم 

برای یهاگن  وتز  یهآ  نم  زا 

********

برای هرامش  زا  مهانگ  هتشذگب 
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برای هراچ  هار  تسین  وت  وفع  زج 

هللا ای  ماوت  يرارف  دبع  نم 

برای هرابود  مدمآ  نک  زاب  رد 

*********

باسح هب  دیاین  هر  ِجنر  وت  يوک  رد 

باسح هب  دیاین  هیسور  نم  مرج 

نیلقث ِهانگ  هک  توفع  هب  دنگوس 

باسح هب  دیاین  هنگ  تمرک  شیپ 

*********

مدرشفاپ هانگ  هب  يرمع 

برای مدرب  شود  هب  دوخ  لد  ِراب 

لفاغ نم  يدیشک و  ارم  زان  وت 

برای مدروخ  سفن  ياوهز  یلیس 

يرواد یّبر و  یمیکح و  يراّفغ و 

( یعابر  ) يرواد ّیبر و  یمیکح و  يراّفغ و 

يرواب رتارف ز  مهو و  جورع  قوف 

رت بوخ  دندیدن  دنا و  هدید  هچ  ره  زا 

يرترب دنتفگن  دنا و  هتفگ  هچ  ره  زو 

مرجو اطخ  زا  تسا  رپ  باوث و  زا  تسیلاخ 

يرگنب هچ  ره  ارم  هایس  ةدنورپ 
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ران هب  ما  ینازوسب  هکنیا  زا  مرتمک  نم 

يروایب میور  هب  هکنیا  زا  يرترب  وت 

مشتآ رد  نازوسب  هاوخ  شخبب و  یهاوخ 

يربکا دنوادخ  وت  مکچوک  دبع  نم 

: تمیوگ هک ، نم  یتسیک و  وت  رگا  یسرپ 

يرورپ هدنب  وت  يرارف و  ةدنب  نم 

تسا کچوک  زین  تمرک  تعسو  شیپ  رد 

يرذگب قلخ  همه  هانگ  زا  رگ  یتح 

مدش یلع  يالو  تشهب  لخاد  نم 

يرب مخزود  رد  وت  هک  منک  یمن  رواب 

شود يور  هب  یصاعم  راب  هرامه  ار  ام 

مدبمد وت 
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يروآرب ار  ام  جئاوح 

میرک هدنشخب و  وت  راکهانگ و  مثیم » »

يرخ یم  راکهنگ  زان  شیوخ  فطل  زک 

تسا تّبحم  وفع و  تفأر و  فطل و  وت  راک 

( یعابر  ) تسا ّتبحم  وفع و  تفأر و  فطل و  وت  راک 

تسا تمحر  زاب  ینک  باذع  رگا  یتح 

هانگ همه  نیا  نم  تیانع و  همه  نآ  وت 

تسا تّورم  فالخ  هک  منک  یم  رارقا 

دنسر یمن  تلالج  هب  اه  مهو  هکنآ  اب 

تسا تقافر  نیکسم  نم  اب  هشیمه  تراک 

هایس نم  لامعا  ۀمان  تسه  هکنآ  اب 

تسا تلجخ  کشا  مَیوربآ  وت  هگرد  رب 

یشک یم  راکهنگ  دبع  زان  هک  سب  زا 

تسا تعاط  هب  تزاین  هک  دنک  یم  راگنا 

ار وت  متخانشن  مدوب و  وت  اب  رمع  کی 

تسا ترسح  هودنا و  تلفغ و  تسین  رمع  نیا 

يا هدومن  مزیزع  هانگ  همه  نیا  اب 

تسا تلذ  يور  ارم  تیگدنب  كاخ  رب 

ینماد هدولآ  همه  اب  هک  ادخ  رکش 

تسا ترتع  نآرق و  نماد  هب  ملد  تسد و 
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ثیدح نیا  ملامعا  ةدیرج  رد  تسا  تبث 

تسا تعاط  لاسدص  ةدرشف  یلعای »  » کی

رادمرب تسد  یلع  یتسود  ز  مثیم » »

تسا تبحم  یهلا  نید  مامت  اریز 

سوسفا مدیشک  شود  رس  هب  نایصع  هوک 

( یعابر  ) سوسفا مدیشک  شود  رس  هب  نایصع  هوک 

سوسفا مدیشچن  ار  هنگ  كرت  تذل 

دوب ملابند  هب  هیاس  نوچ  وت  فطل  مرک و 

سوسفا مدیود  شیوخ  لد  لابند  هب  نم 

يدید یم  هنگ  ماگنه  هب  شاف  ارم  وت 

سوسفا مدیدن  راگنا  مدید ، ار  وت  نم 

نم زا  يدیربن  دوخ  مرک  فطل و  وت ز 

سوسفا مدیرب  وت  زا  هنگ  جاوما  رد  نم 

يربن مران  هب  هک  يدومن  وفع  ارم  وت 

سوسفا مدیشکن  تلاجخ  وت  وفع  نم ز 

يدناشوپ ناگمه  زا  ارم  ناهانگ  وت 

سوسفا مدیرد  هدرپ  دوخ  دب  لعف  نم ز 

داب هب  تفر  دش و  هدنکارپ  رمع  نمرخ 

سوسفا مدیچن  هشوخ  کی  هدز  تلفغ  نم 

مدیدن هک  مدیدن  يداد و  مشچ 
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تاهیه

سوسفا مدینشن  مدینشن  يداد  شوگ 

رمع همه  رد  تمتخانشن  يدوب و  انشآ 

سوسفا مدیبلط  یم  ار  وت  ریغ  وت  هک ز 

نامک وچ  مدوجو  هتشگ  هنگ  ریت  زا  مثیم » »

سوسفا مدیمخ  سوسفا  یلو  مدوب  ورس 

یناد یم  وت  ینک ، مباذع  رگ 

( یعابر  ) یناد یم  وت  ینک ، مباذع  رگ 

یناد یم  وت  ینک ، مباقع  رو 

يدرک مرک  یهد ، مباوج  رگ 

یناد یم  وت  ینک ، مباوج  رو 

مرس هب  دَوب  تا  هیاس  اج  همه 

یناد یم  وت  ینک ، مباتفآ 

تمرک وت و  ینز  شتآ  رگا 

یناد یم  وت  ینک ، مبآ  رگو 

ادنوادخ ما ، هدولآ  بآ 

یناد یم  وت  ینک ، مبالگ  رگ 

میوج هت  رد  هداتفا  گیر 

یناد یم  وت  ینک ، مبان  ِّرُد 

ینم دیما  ینک ، مدیماان 
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یناد یم  وت  ینک ، مبایماک 

مزان تتمارک  يدنسپب 

یناد یم  وت  ینک ، مباختنا 

ماوت بارت  يرب ، مرهپس  هب 

یناد یم  وت  ینک ، مبارت  ای 

مزوس ما ، يزوسب  رگ  ممثیم » »

یناد یم  وت  ینک ، مبابک  رو 

؟ منک هراچ  هچ  دَوب ، مهانگ  يور  هانگ 

( یعابر ( ؟ منک هراچ  هچ  دَوب ، مهانگ  يور  هانگ 

منک هراپ  شیوخ  نابیرگ  هصغ  دزس ز 

میحج يوس  باتش  اب  مور  هک  دوب  اور 

منک هراظن  دوخ  لامعا  ۀمان  هب  رگا 

لجخ هبوت  مدش ز  متسکش ، هبوت  هک  سب  ز 

؟ منک هرابود  ۀبوت  ور  هچ  هب  نم  يادخ 

ارم رامش  یب  ناهانگ  درمش  ناوت 

؟ منک هرامش  ناوت  یم  ار  وت  وفع  هنوگچ 

رهپس هب  رس  هدیشک  مهانگ  ياه  هرارش 

منک هرارش  نیز  وت  وفع  هب  هانپ  رگم 

دیآ نوزف  مه  زاب  مهنگ  ِینوزف 

منک هراتس  ترثک  اب  هسیاقم  رگا 
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؟ مورب اجک  نم ، هب  ییاشگن  رد  وت  رگا 

؟ منک هراچ  هچ  ارم ، یشخبن  فطل  رگو ز 

تسا مک  هانگ  تلجخ  زا  مسق  تتزع  هب 

منک هرامه  لد  نوخ  ناور ، هدید  ود  زا  رگ 

امرف یتمارک  مثیم »  » هب وت  نم  يادخ 

منک هرانک  هنگ  زا  تددم  اب  هک  رگم 

یناوخب هچ  ینارب  هچ  تیوک  رس  زا  مورن 

( یعابر  ) یناوخب هچ  ینارب  هچ  تیوک  رس  زا  مورن 

ینارب هک  ینآ  زا  رترب  مسق  تییادخ  هب 

مدرگن سویأم  وتز  مدکی  مسونأم و  وت  هب 

یناشنب مکاخ  هب  هچ  یناشکب  مشرع  هب  هچ 

يریصب وت  یمیکح  وت  يزادگب  يزاونب 

یناد وت  تسوت  زا  تحلصم  ینک  هدنز  یشکب 

مزیرگب وس  ره  وت  تلفغ ز  هب  هراچیب  نم 

یناشکب تیوس  هب  زاب  ینک و  تمارک  وت 

یهانپ وت  یهانپ ؟ فطل  زا  دهد  یم  ارم  هک 

یناوت وت  دیاشگب ؟ نم  زا  هرگ  دناوت  هک 

یشخبب رهم  زا  هچ  مشخ و  زا  ینک  مباذع  هچ 

ینارب وت  دوخ  تکلمم  زا  هک  تسا  لاحم  نیا 

نادرگم يور  یلو  رآ  مرس  هب  یهاوخ  هچره 
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یناتسن ار  تدوخ  کیل  ناتسب  يداد  هچره 

ندنک و ناج  یتخس  زا  ياو 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6299 

http://www.ghaemiyeh.com


مگرم هظحل  زا 

یناسرب ار  یلع  گرم ، زا  رتشیپ  رگم  وت 

میوگ متفگ و  دورن  ییاج  وت  يوک  زا  مثیم " "

یناوخب هچ  ینارب  هچ  تیوک  رس  زا  مورن 

مرآرب لد  زا  ات  هدنام  یهآ  هن 

( یعابر  ) مرآرب لد  زا  ات  هدنام  یهآ  هن 

مرابب تلجخ  زا  هک  ات  یکشا  هن 

تسا یلاخ  تسد  نیا  ما  هیامرس  همه 

مرادن يزیچ  نیا  زا  ریغ  مریقف 

اما مسویأم  نتشیوخ  زا  رگد 

مراودیما تتمحر  لضف و  هب 

نتفگ وفعلا »  » کی هب  ار  مهانگ 

مراسمرش نم  یلو  یشخب ، یم  وت 

تمحر يایرد  منک  ار  تمیحج 

مرات ياه  بش  ِیفخم  کشا  هب 

تسا میحج  زا  رتدب  وت  یب  ممشچ  هب 

مرایتخا رد  یهن  رگ  ار  نانج 

متسه هک  ره  دب ، رگا  مبوخ  رگا 

مراد تسود  ار  نینمؤملاریما 

تسا نیسح  نوخ  یلو  مراک ، هنگ 
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مرابکشا مشچ  دشوج ز  یم  هک 

دراذگ یم  یک  یلع  نبا  نیسح 

؟ مراذگ خزود  شتآ  رد  اپ  هک 

« مثیم  » تخاس الوم  رهم  زا  رپس 

؟ مران مشخ  ياه  هلعش  زا  كاب  هچ 

مرآرب هک  ات  هآ  هن  مزیرب  هک  ات  کشا  هن 

( یعابر ) مرآرب هک  ات  هآ  هن  مزیرب  هک  ات  کشا  هن 

؟ مرایب هچ  ادخ  ۀناخ  رد  هک  متریح  هب 

مزور هدش  هیس  همان و  هیس  يور و  هایس 

؟ مراد هچ  وت  هگرد  هب  تلاجخ  کشا  ریغ  هب 

يرادب هاگن  مرگ  تمایق  زور  مامت 

مرامشب دوخ  هانگ  مناوتن  مه  زونه 

ییوگب هک  دحل  رد  تسا  نیا  متبیصم  همه 

مراگنب ار  شیوخ  مرج  منفک  ۀشوگ  هب 

مدروخ وت  قزر  زاب  هدرک  هنگ  وت  رضحم  هب 

مرارق دوبن  نینچ  وت  اب  وت  تاذ  هب  مسق 

دشابن وت  تمحر  تسد  مرس  ریز  هک  رگا 

؟ مراذگ ربق  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  هنوگچ 

ییادخ وت  نوچ  روضح  يرمع  هک  دوبن  نامگ 

مراهن لیل و  ماش و  حبص و  درذگ  تیصعم  هب 
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مدوجو وضعوضع  دنرایب  بات  هنوگچ 

؟ مراشف هانگ  نینچ  اب  دهد  ربق  هک  رگا 

مک دوشن  متدارا  زا  مسق  تایلوا  هب 

رگا يزوسب  راب  رازه 
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مران هب  مشخ  ز 

الوم مثیم  هب  ار  هدولآ  مثیم »  » شخبب

مرادن باذع  تقاط  نم  هک  تسا  مّلسم 

زاب مدید  رارف و  مدرک  هبترم  رازه 

( یعابر  ) زاب مدید  رارف و  مدرک  هبترم  رازه 

زاب يدرک  شیوخ  شوغآ  نم  هب  مرک  زا  وت 

مزان تتمارک  وفع و  تمحر و  فطل و  هب 

زان دوخ  يرارف  دبع  وت ز  یشک  یم  هک 

تسین وت  وچ  یسک  نابرهم  نم و  وچ  سک  روسج 

راز متفگ  وت  اب  زاب  ما  يدب  همه  اب  هک 

هانگ عورش  ۀظحل  رد  هک  تسا  یتمکح  هچ 

زاغآ ار  شیوخ  وفع  مرک و  ینک  یم  وت 

رد ییاشگ  یم  وت  هتشگن ، زاب  زونه 

زاوآ یهد  ارم  هدرکن ، هبوت  زونه 

میوگ یک ؟ وت  ما ، یک  نم  ینک  لاؤس  رگا 

زاون هدنب  زیزع  وت  هنگ ، لیلذ  منم 

يدرک یتشآ  يدوشگ و  فطل  تسد  وت 

زارد وت  بناج  هب  مدرکن  تسد  هچ  زا  نم 

تسرد زامن  کی  رمع ، همه  هب  ما  هدناوخن 

زامن مه ز  شیوخ ، مه ز  ملجخ ، ادخ  زا  مه 
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میحج ران  هب  ما  ینازوسب  هکنآ  ياج  هب 

زادگب تتبحم  رهم و  شتآ  هب  ارم 

نک تیانع  يرپ  « مثیم  » لد ریاط  هب 

زاورپ دنک  یلع  نحص  رتوبک  اب  هک 

میاطخ مرج و  نیا  نم  نیا  یهلا 

میاهر رگید  نکم  يداد ، مهر 

دوخ زا  هن  اما  ارم ، نم  زا  ریگب 

میادج دوخ  زا  زاسم  اما  زوسب 

مگ ما  هتشگ  دوخ  مدرک و  مگ  ار  وت 

میادص نک  میادص  نک  میادص 

شاب وه »  » دبع لوا  زا  دنتفگ  نم  هب 

میاوه دبع  نم  درک  دیاب  هچ 

یقیفر تدبع  اب  هک  یبر  نآ  وت 

میانشآ لگ  اب  هک  مراخ  نآ  نم 

وت زا  مرش  مدرکن  مدرک ، هنگ 

؟ میایح هتفر  اجک  مناد  یمن 

مدرگزاب مدیشک  یم  تلاجخ 

وت
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میایب تیوس  مه  زاب  یتفگ 

یناوخب مدبع  ات  دبع  مدوبن 

میادگ میوگ  ما ، هدنب  میوگن 

تمحر فطل و  زا  رگم  میور  هیس 

میالبرک رابغ  اب  ییوشب 

« مثیم  » مان مداهن  دوخ  رب  نآ  زا 

میاضترم یلع  رب  یشخب  هک 

مدرکن اورپ  هنگ  زک  اغیرد 

مدرکن او  رپ ، یلو  يداد  مرپ 

يدرک مرش  نم  یمرش  یب  زا  وت 

مدرکن اورپ  مه  وت  مرش  زا  نم 

رمع کی  هک  وت  زا  مدش  لفاغ  نانچ 

مدرکن ادیپ  مدرک و  مگ  ار  وت 

دش ات  ود  يریپ  ترثک  زا  مدق 

مدرکن ات  تماق  تییاتکی  هب 

سوسفا زیچان ، يا  هرطق  نم ؟ ما  یک 

مدرکن ایرد  رب  لصو  ار  دوخ  هک 

تفر بش  تشذگب و  اهزور  اغیرد 

مدرکن ادرف  زا  هشیدنا  نم  هک 

نم زا  وت  يدوب  رت  کیدزن  نم  هب 
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؟ مدرکن ایند  زا  يرود  نم  ارچ 

دوب نآ  زا  نم ، اب  دش  هچنآ  الوم ، هب 

مدرکن الوم  ةدنب  ار  دوخ  هک 

سوسفا دوب و  مرانک  رد  احیسم 

مدرکن ایحا  شمد  اب  ار  ملد 

يراد سوسفا ، یلو  مثیم »  » منم

مدرکن اپ  تسد و  شیوخ  يارب 

مدرک رافغتسا  راب  نارازه 

( یعابر ) مدرک رافغتسا  راب  نارازه 

مدرک رارکت  دوخ  مرج  هرابود 

شیوخ ۀناش  يور  هک  مهاک  نآ  نم 

مدرک راب  نایصع  هوک  نارازه 

متسه وت  دبع  نم  تفگ  منابز 

مدرک راکنا  دوخ  لعف  اب  یلو 

مدوب باوخ  ییوگ  رمع  مامت 

مدرک رادیب  ار  سفن  ياوه 

متسب شیوخ  يور  هب  تنج  رد 

مدرک راومه  دوخ  هب  خزود  هر 

يدیرفآ تزع  جوا  رد  ارم 

مدرک راوخ  ار  دوخ  سوسفا ! یلو 
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متسشن نمشد  اب  تسود  ياج  هب 

مدرک رای  كرت  ریغ ، يارب 

؟ ناطیش گنچ  زا  رارف  مدرک  اجک 

؟ مدرک راکیپ  نود  سفن  اب  اجک 

! ایادخ
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دوخ نم  هک  نونکا  نک  وفع 

مدرک رارقا  نتشیوخ  مرج  هب 

نامیپ وت  اب  متسب  هک  مثیم »  » منم

مدرک رافغتسا  زاب  متسکش ،

مدرک رافغتسا  راب  نارازه 

( یعابر  ) مدرک رافغتسا  راب  نارازه 

مدرک رارکت  دوخ  مرج  هرابود 

کنیا مه  نم  مروفغ ،  نم  یتفگ  وت 

مدرک رارقا  نتشیوخ  مرج  هب 

يرانک خزود  شتآ  يا  ورب 

مدرک رافغ  رد  رب  ور  نم  هک 

هچ رگا  بر  ای  نک  وفع  هرابود 

مدرک رایسب  اه  هبوت  نیا  زا  نم 

يرمع هک  هد  میافش  دوخ  رکذ  هب 

مدرک رامیب  هنگ  زا  ار  ملد 

تلفغ باوخ  راچد  متشگ  نآ  زا 

مدرک رادیب  ار  سفن  وید  هک 

يدیرفآ مزیزع  لوا  زا  وت 

مدرک راوخ  ار  دوخ  فیح ! نم ، یلو 

شود رب  هاک  نوچمه  هدیهاک  منت 
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مدرک راب  ار  هنگ  هوک  یسب 

! سوسفا سوسفا ! نم  رای  يدوب  وت 

مدرک رایغا  بناج  ور  نم  هک 

یبوخ ریغ  تدوبن  مثیم "  " اب وت 

مدرک راتفر  دب  وت  اب  نم  یلو 

مران هب  يزوس  رگا  راب  نارازه 

( یعابر ) مران هب  يزوس  رگا  راب  نارازه 

مراودیما نانچمه  توفع  هب 

راب یب  لخن  نوچمه  هتشگ  مدوجو 

مرابکشا مشچ  هب  یشخب  رگم 

تباسح یب  وفع  نارفغ و  وت و 

مرامش یب  هانگ  مرج و  نم و 

نم یلو  یتسا  بویعلاراتس  وت 

مراکشآ هانگ  اب  مزاس  هچ 

يدرک وفع  متفگ  وفعلا  سب  ز 

مراسمرش توفع  وفعلا و ز  ز 

؟ يریگ تخس  نم  رب  وت  ات  نم  ما  یچ 

؟ مران هب  ینازوسب  ات  نم  ما  یک 

رت کبس  متسا  هاک  دوخ ز  هچرگا 

مراب تسا  هوک  زا  رت  نیگنس  یلو 
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لفاغ وت  زا  مدوب  رمع  مامت 

مراهن لیل و  هنگ  اب  هتشذگ 

يراذگ یم  یک  نابرهم ! يادخ 

؟ مراذگ خزود  شتآ  رد  اپ  هک 

دب رگا  مبوخ  رگا  مثیم »  » منم

مراد تسود  ار  نینمؤملاریما 

منماد هدولآ  مراکهانگ و  بر  ای 

( یعابر  ) منماد هدولآ  مراکهانگ و  بر  ای 

منم رت  هراچیب  همه  زا  زاس و  هراچ  وت 

متسین وت  فطل  تیانع و  زا  سویأم 

مندرگ هب  دشاب  هک  هانگ  همه  نیا  اب 

ما هتسکش  هبوت  هدرک و  هبوت  رابدص 

مندرک هبوت  نیا  زا  مدرک  هبوت  راب  نیا 

تسود هشیمه  وت  نم ، نمشد  هرامه  ناطیش 

منمشد لابند  هب  هداهن  ار  تسود  نم 

عورش دوش  یم  نم  خزرب  رمع و  تشذگب 

منت زا  ددرگ  ادج  حور  هک  يا  هظحل  زا 

تقو يانگنت  نیا  رد  هک  یتلهم  گرم  يا 

منز ابع  لآ  نماد  هب  اعد  تسد 

یشک مخُر  رب  ارم  هانگ  رگا  یهاوخ 
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منکفیب مّنهج  هب  ار  شیوخ  هک  رتهب 

راب رازه  متسکش  هبوت  هانگ و  مدرک 

منکشب هبوت  ضوع  رس  هک  دشن  مدکی 

رگد دنک  مکاپ  هک  تسین  فیرح  ایرد 

منماد كاپ ، رگج  نوخ  هب  دوش  دیاب 

راودیما توفع  هب  هدوب  هشیمه  مثیم » »

؟ منکسم ران  دوش  دیما  نینچ  اب  یک 

اه تبسانم 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ردقیلاع  عجرم  گوس  رد 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ردقیلاع  عجرم  گوس  رد 

رابکشا دش  ناتسود  مشچ  نوخ و  اه  لد  زاب 

راهب رازلگ  هب  مدید  ار  زییاپ  هلمح 

میسن ياوآ  هتشگ  مشوگ  ود  رد  متام  کیپ 

راهن لیل و  شدرگ  زا  مرس  رب  دش  مغ  كاخ 

هدش الیواو  دایرف و  هیرگ و  يادص  زا 

راکشآ تبیصم  زور  ازع  زور  مغ  زور 

تفرگ ارهز  ترضح  يازع  رد  رخآ  يدید 

راگزور تما  ار ز  تجهب  يامظعلا  تیآ 

نیملسم لک  هک  هن  مق  هیملع  هزوح 
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راز راز  یمظع  گوس  نیا  رد  دنراد  اه  هیرگ 

تفر لد  زا  تجهب 
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تفرب ملاع  نیا  زا  تجهب  ات 

رابکشا دش  اه  مشچ  نوخ  زا  زیربل  اه  هنیس 

تفر كاخ  ریز  هب  يوقت  هوسا  نارای  هآ 

رادغاد وا  متام  رد  دش  مالسا  ملاع 

تفرگ متام  شمغ  رد  يدهم  تفر و  يدهم  رای 

رارش دز  نامیا  لها  بولق  رب  الوم  هآ 

نزحلا تیب  شمتام  رد  دش  هیملع  هزوح 

رارق فک  زا  داد  هرابکی  وا  گوس  رد  مق  رهش 

نیملسم رب  تما و  رب  يدهم و  رب  تیلست 

راگدرورپ حلاص  كاپ و  دبع  نآ  مغ  رد 

ام دیلقت  عجرم  تجهب  يامظعلا  تیآ 

راپسهر ناناج  يوس  یتشگ  مسج  راید  زا 

نک هیرگ  ارهز  نارجه  رد  كاخ و  زا  رآ  رب  رس 

رات ماش  رد  دش  نفد  قیالخ  زا  ناهنپ  هکنآ 

ناشف ردیح  تبرغ  رب  لد  نوخ  اج  زا  زیخ 

رابب ارهز  متام  رد  مغ  کشا  اشگب  هدید 

همطاف یب  هناخ  رد  نیبب  ار  الوم  زیخ 

رازم كاخ  يور  رب  ور  بش  هناخ  نیب  زور 

تخیر كاخ  ارهز  مسج  رب  دوخ  تسد  اب  بش  همین 

رادتقا نآ  اب  داد  فک  زا  تقاط  کشا و  تخیر 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6313 

http://www.ghaemiyeh.com


وت عیشت  وت و  توبات  لابند  دزس  یم 

راز راز  دیرگب  ارهز  مغ  رد  مثیم  مشچ 

نینبلا ما 

نینبلا ّما  همطاف  يا  مالّسلا 

( حدم  ) نینبلا ّما  همطاف  يا  مالّسلا 

نید ایند و  يوناب  يا  مالّسلا 

ادخ ریش  رسمه  يا  مالّسلا 

ادخ ریشمش  ساّبع  ردام 

يوناب يا  مالّسلا 
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الولا تیب 

البرک يارسشناد  تنماد 

بدا ساسحا و  حور  يا  مالّسلا 

برع دیشروخ  راچ  نامسآ 

تیبلها ماما  رای  مدمه و 

تیبلها مامت  رهِم  دروم 

همقلع دیهش  دهم  تنماد 

همطاف ياهدنزرف  ردام 

نیسح میلست  هدوب  تکاپ  حور 

نیسح میدقت  هتشگ  تهام  راچ 

ییوت قح  ریش  ناریش  ردام 

ییوت قح  ریما  سومان  هکلب 

مالس اربک  بنیز  زا  وت  هب  يا 

مالس ارهز  فسوی  نآ  نیسح  زا 

رسپ رب  هداد  ثرا  ار  بدا  يا 

رمق صرق  کی  هداز  هراتس  هس 

لیلج يوناب  كاپ  يا  ار  وت  نوچ 

لیقع الوم  رب  درک  يراگتساوخ 

تفنش ار  تراشب  نیا  تشوگ  هک  ات 

تفکش مه  زا  لگ  دننام  تا  هرهچ 
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زان باوخ  رد  بش  همین  يدوب  هدید 

زاب يور  اب  نامسآ  دیدنخ  وت  رب 

هاگن ایؤر  رد  دوب  ترهپس  رب 

هام صرق  کی  رتخا و  هس  ناهگان 

تنشلگ ریس  دندرک  کی  هب  کی 

تنماد رد  کلف  زا  دنداتفوا 

دش ریسفت  وت  يایؤر  فحصم 

دش ریبعت  بجع  تنیریش  باوخ 

نیمز رد  يدید  هک  ار  ینامسآ 

نینمؤملاریما تیالوم  دوب 

وت دنزرف  هس  دوب  رتخا  هس  نآ 

وت دنبلد  هس  هدید  غورف  هس 

دوب ساّنلا  ریخ  وت  دنزرف  هام 

دوب ساّبع  برع  ناریش  ریش 

همه زا  رترب  هبتر  ردق و  هب  يا 

همطاف نیشناج  ردیح  هب  يا 

تییارهز نماد  راهب  يا 

تییاروشاع خرس  ياه  هلال 

وت ساّنلا  ریخ  هب  ام  مالس  يا 

ساّبع همه  تاجاح  باب 
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وت

درک هیرگ  هنیدم  وت  يازع  رد 

درک هیرگ  هنیکس  موثلک و  ّما 

نیملاع قلخ  يوناب  يا  وت  رب 

نیسحلا تنب  همطاف  کشا  تخیر 

دش هزادنا  زا  هنیس  رد  نوزف  مغ 

دش هزات  هرابود  ساّبع  غاد 

نید يوناب  يا  وت  عیشت  زور 

نیدباعلا نیز  مشچ  کشا  تخیر 

تسوا ربص  زا  يا  همشچرس  وت  ربص 

تسوا ربق  رانک  مه  تکاپ  ربق 

بابک اهلد  تتبرغ  دای  هب  بش 

باتفآ تربق  راّوز  اهزور 

هتخورفا تتبرت  دای  هنیس 

هتخوس عمش  دننام  هدش  لد 

ریس وکین  يا  ردام  گرم  زور 

رسپ ار  ردام  توبات  درب  یم 

دوبن تسای  ۀلال  اجنآ  فیح 

دوبن تساّبع  وت  عییشت  زور 

دیهش دنزرف  راچ  يازع  رد 
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دیمخ تّدق  همطاف  نوچ  تبقاع 

ربص مارآ و  تقاط و  فک  زا  يداد 

ربق لثم  تروص  راچ  يدیشک  یم 

اهربق رانک  رد  یتسشن  یم 

اهربا ناسب  يدرک  یم  هیرگ 

نمجنا رد  تولخ و  رد  یتشاد 

نم ساّبع  نم  ساّبع  هلان ي 

مرت مشچ  نشور و  غارچ  یک 

مرس تسد و  یب  دنزرف  نینزان 

دنتخات هگنیمک  زا  مدینش  نیا 

دنتخادنا ارم  ساّبع  تسد 

تسد داتفا  تنت  زا  دید  نوچ  مصخ 

تسکش تقرف  نینهآ  دومع  اب 

بآ کشم  رب  همه  تدیّما  دوب 

بات یتفر ز  وت  بآ و  یب  دش  بآ  یب  دش  کشم 

کشم مشچ  نوچمه  وت  نایرگ  مشچ 

کشا تخیر  کشا و  تخیر  کشا و  تخیر 

همطاف ای  همطاف  ای  همطاف 
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همقلع رانک  رد  يدوب  شاک 

ار سای  غاب  هسوبلگ  يدز  یم 

ار ساّبع  هدولآ ي  نوخ  يور 

همقلع رانک  رد  يدوبن  وت 

همطاف دش  ازع  بحاص  وت  ياج 

درک سای  راثن  نینوخ  هلال ي 

درک ساّبع  یتسدیب  رب  هیرگ 

وت سای  غاب  فقو  مثیم »  » گشا

وت ساّبع  تبرت  رب  يا  هلال 

----------

نینبلا ّما  ای  رای  ار  نینؤملاریما  يا 

( حدم  ) نینبلا ّما  ای  رای  ار  نینؤملاریما  يا 

نینبلا ّما  ای  راثیا  یکاپ و  اپ  ارس  يا 

همطاف وت  هوسا ي  ینابرهم  وت  بتکم 

نینبلا ّما  ای  راثآ  نانچمه  وا  زا  يراد 

یلع الوم  ترسمه  رورپ ، ساّبع  تنماد 

نینبلا ّما  ای  راتفر  همطاف  وخ  یضترم 

يردام ارهز  دعب  ارهز  نادنزرف  رهب 

نینبلا ّما  ای  رای  ار  یلع  يا  دیآ  وت  زا 

ار قشع  افو و  ثاریم  ساّبع  درب  وت  زا 
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نینبلا ّما  ای  رادمچرپ  اّقس و  دش  هک  ات 

همطاف ياه  هناحیر  ردام  هن  ردپ  نز 

نینبلا ّما  ای  راشرس  افو  زا  ّتبحم  زا 

شیوخ رهش  بیرغ  ارهز  ترضح  نوچ  يا  هدوب 

نینبلا ّما  ای  رارقا  دنک  تربق  تبرغ 

البرک خرس  يارحص  رد  وت  دنزرف  راچ 

نینبلا ّما  ای  راکیپ  ۀشیب  ریش  راچ 

هام ساّبع  رتخا و  تنوع  نامثع و  رفعج و 

نینبلا ّما  ای  راتخم  دمحا  لآ  نیب 

همطاف زینک  يدناوخ  یم  هتسویپ  ار  شیوخ 

نینبلا ّما  ای  راهطا  ترتع  روضح  رد 

نیسح میدقت  تشگ  تدیهش  دنزرف  راچ 

نینبلا ّما  ای  راچ  ره  البرک  نیمز  رد 

دوب تغاد  راچ 
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ناور تکشا  دوب  زاب  لد  رب 

نینبلا ّما  ای  رارحا  ربهر  نآ  نیسح  رب 

همطاف نوچمه  هک  ادرد  همطاف  تمان  دوب 

نینبلا ّما  ای  رایسب  بش  زور و  يدرک  هیرگ 

نیسح غاد  زا  وت  ربمغیپ  غاد  زا  همطاف 

نینبلا ّما  ای  راز  ياه  هلان  زا  رپ  هنیس 

ربق راچ  شقن  تشگنا  رس  اب  يدیشک  یم 

نینبلا ّما  ای  راب  دص  لد  هب  شتآ  يدز  یم 

همطاف نآ  متام  رد  همطاف  ای  نک  هیرگ 

نینبلا ّما  ای  رازآ  دید  هتسویپ  ودع  زک 

تا هناخ  نایم  نمشد  زا  یلیس  يدروخن  وت 

نینبلا ّما  ای  رامسم  زا  همدص  يدیدن  وت 

تسکش ارهز  يوزاب  نکیل  ملاس و  وت  تسد 

نینبلا ّما  ای  راّرک  ردیح  مشچ  شیپ 

همطاف رهب  ساّبع  ردام  يا  نک  هیرگ 

نینبلا ّما  ای  راسخر  رب  وت  کشا  ناور  يا 

همطاف يازع  رد  وت  مغ  رد  مثیم »  » مشچ

نینبلا ّما  ای  راشرس  رگج  نوخ  زا  هتشگ 

----------

یلو يالو  هب  مرحم  هدش  يا 
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( حدم  ) یلو يالو  هب  مرحم  هدش  يا 

یلع تیب  مّود  ۀمطاف 

بدا جرب  ةدنبات  رتخا 

برع نانز  لیخ  نز  ریش 

رون ّما  بدا  ّما  نینب  ّما 

رود وت  لالج  ردق و  زا  دب  مشچ 

فرش جرب  ةدنبات  رتخا 

فجن هاش  ةدنزرا  رسمه 

افص قدص و  ردام  یلع  رای 

افو قشع و  بتکم  جوّرم 

کیلع ٌمالس  سای ، لگ  غاب 

کیلع ٌمالس  ساّبع ، ردام 

وت تسیک  ادهش  مامت  رخف 

وت تسیک  ادخ  ریش  نز  ریش 

ملاع دزنابز  تتفرعم 
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تسا

تسا مک  تفصو  هب  دنیوگب  هچ  ره 

يا هدازآ  رباص و  مواقم و 

يا هداز  یلع  رهب  رسپ  راچ 

رمق صرق  راچ  هن ، رسپ  راچ 

رصب رون  راچ  هراتس  راچ 

لوتب تافو  زا  سپ  یلع  هب  يا 

لوسر يارس  رد  هجیدخ  وچمه 

وت ناتسب  ورس  هس  رب  دورد 

وت ناماد  یساّبع  لگ  رب 

فافع غاب  لگ  يا  يا ، هتفگ  وت 

فافز ماش  همطاف  رسپ  اب 

همه غارچ  مشچ و  اج  همه  یک 

همطاف تردام  زینک  منم 

همطاف يدحا  رون  مدمه 

همطاف يدسا  تنب  سورع 

يا هتشگ  یلو  تیب  يوناب  وت 

يا هتشگ  یلع  نبا  نیسح  رود 

يدش بّرقم  تیب  نآ  رد  هک  ات 

يدش بنیز  قشاع  ناج  لد و  زا 
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ترتهب لگ  قالخا ز  ساپ  هب 

تردام یلع ، تخد  نیهب  دناوخ 

داد ساسحا  تشهب  کی  وتب  قح 

داد ساّبع  مانب  یلگ  هتسد 

تمئاق بدا  قشع  رب  وچ  دید 

تمشاه ینب  هام  ادخ  داد 

داد هار  الو  تیب  رد  وت  هب  قح 

داد هام  کی  هراتس  هس  وتب  ات 

رتبوخ کلف  هام  زا  وت  هام 

رت بوبحم  همه  زا  یلع  شیپ 

رون دیشروخ  همه  تناگراتس 

رود داب  ناشلامج  زا  دب  مشچ 

تمناوخ ادخ  سومان  هک  دزس 

تمناوخ ادهش  ّلک  ردام 

وت سای  لگ  دوب  تلغب  رد 

وت ساّبع  ۀنادنق  ینعی 

یلجنم شخر  دیشروخ  وچ  دوب 

یلع تسد  هب  یهد  یتساوخ 

نیسح يوب  دینش  وت  ماشم 

مشچ
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نیسح يور  هب  هداتفا  وت 

شیدناوخ ادخ  نوخ  ییادف 

شیدنادرگ نیسح  رس  رود 

هتخومآ بدا  وت  زا  بدا  يا 

هتخوس يده  حابصم  ياپ  هب 

بیجی نّما  رکذ  هتفرگ  ملد 

بیصن نک  ما  هنیدم  ترایز 

عیقب رد  وت  يارب  زا  میرگ  هک 

عیقب رد  وت  ياه  هیرگ  دای  هب 

شوج هب  دیآ  وت  کشا  زا  عیقب 

شوگب دیآ  وت  ۀیرگ  يادص 

ربص دنزرف  راچ  غاد  هب  هدرک 

ربق ریوصت  راهچ  يا  هدیشک 

یتخیر رصب  تبیصم ز  کشا 

یتخیر رگج  نوخ  ناشدای  هب 

تسیرگ ناوارف  هکسب  زا  وت  مشچ 

تسیرگ ناورم  مشچ  وت  ۀیرگ  هب 

يدز یم  ادلو  او  ۀلان  وت 

يدز یم  ادص  ار  هنیدم  لها 

نینط تهآ  دنکف  نخس  نیدب 
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نینبلا ّما  نم  هب  دیوگن  سک  هک 

متسین نینب  ّما  رگد  هکنم 

متسین نینزان  راچ  ردام 

دندش رپرپ  غیت  ملگ ز  راچ 

دندش روانش  نوخ  هب  مهم  راچ 

تشاد سای  لگ  غاب  نینب  ّما 

تشاد ساّبع  وچ  خرس  یلگ  هتسد 

نم ساسحا  لگ  لد  رمث  يا 

نم ساّبع  تیبلها  یقاس 

دندز نت  زا  وت  تسد  ما  هدینش 

دندز نهآ  دومع  وت  قرف  هب 

تسد یتفر ز  وت  هک  ات  ما  هدینش 

تسکش مه  یلع  نبا  نیسح  تشپ 

همطاف نم  ياج  هک  ما  هدینش 

همقلع رد  هدمآ  تندید  هب 

دندز تمشخ  هب  هلعش  ما  هدینش 

دندز تمشخ  هب  ریت  ما  هدینش 

دوب بات  یب  هنیکس  ما  هدینش 

ماج
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دوب بآ  رظتنم  فک  هب 

دندز فص  نانمشد  هک  ما  هدینش 

دندز فک  ترس  یب  مسج  رانک 

زیت ریشمش  دش ز  هک  ما  هدینش 

زیر زیر  لگ  گرب  وچ  وت  رکیپ 

نیع رون  يا  بش  زور و  منک  هیرگ 

نیسح يارب  هکلب  هن  وت  رهب 

یتشاد يردام  هنیدم  رد  وت 

یتشاد يرگج  نینوخ  ردام 

ترکیپ دش  هراپ  هراپ  هک  رگا 

ترس ردارب  ناماد  هب  دوب 

تشادن ردارب  همطاف  نیسح 

تشادن ردام  وت  لثم  دش و  هتشک 

تشک ساّنلا  عجشا  قارف  ار  وت 

تشک ساّبع  غاد  نیسح و  غاد 

دوبن تناغف  هودنا و  مغ و  زج 

دوبن تناوج  راچ  نآ  هک  فیح 

همه تیارب  دنیرگب  هک  ات 

همطاف ای  همطاف  ای  همطاف 

همطاف ای  وت  کشا  رب  مالس 
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همطاف اب  وت  رجا  وت  يازج 

دوبن تدابع  زج  هب  وت  هیرگ 

دوبن تداهش  زا  مک  وت  تافو 

دوب ران  ةرارش  کی  وت  غاد 

دوب راوشد  تیبلها  يارب 

نینبلا ّما  تافو  رد  هنیدم 

نینط نودرگ  هب  دنکفا  شا  هلان 

دش هزاوآ  رپ  زوس  هلان و  ز 

دش هزات  همطاف  غاد  هرابود 

وت سای  لگ  هب  مثیم »  » مالس

وت ساّبع  رس  مشچ و  تسد و  هب 

----------

منیتسآ زا  نورب  دزیر  بدا  راثیا و  قشع و 

( حدم ) منیتسآ زا  نورب  دزیر  بدا  راثیا و  قشع و 

منیبج زا  هدرک  هولج  مشاه ، لآ  هام  ِرون 

منینمؤملاریما الوم  ۀناخ  باتفآ 

منیشن مه  مظعا  ِهللا  یلو  اب  ارهز ، ِدعب 

منیلسرملاریخ ِطبس  ِزینک  بنیز ، قشاع 

-؟ نم متسیک 
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منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه 

****

هراتس کی  هام و  هس  دراد  منماد  نامسآ 

هراظن بنیز ، خر  رب  ارهز  دای  اب  ما  هدرک 

هراپ هراپ  نید ، يرای  رد  دش  راچ  ره  رکیپ 

هرامش یب  شمخز  دوب  نت  رب  هک  مسابع  هصاخ 

منیتسار ماما  نابرق  دنتشگ  یتسار 

منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

شیادف اداب  نم  وچ  دص  ناج  هک  ارهز  فسوی 

شیالبرک ِنیمز  رد  يراج  دوب  منوخ  شاک 

شیارب زا  نماد  هب  مدرورپ  هللاراث »  » راچ

شیاپ هب  مدرک  یم  میدقت  متشاد ، رگ  رسپ  دص 

منیبب مسابع  وچمه  ار  ناشغاد  مراد  تسود 

منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

****

ملوتب يارهز  موثلک و  بنیز و  زینک  نم 

ملوسر ِكاپ  ۀیرذ  قشاع  دیرم و  نم 

ملوبق ارهز  ترضح  هدرک  هک  دشاب  نیا  مرخف 

ملوخد ِنذا  ادخ ، فطل  ناتسآ ، نیا  رد  هداد 

منیتسار ِماما  زا  دش  اطع  لگ  هتسد  راچ 
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منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

****

ممام هللاراث »  » راچ رب  نتشیوخ  تایح  رد 

مماما راچ  رانک  رتهب - نیز  هچ  دوخ - تامم  رد 

مماقم ردق و  یهز  هدناوخ ، مردام  ارهز ، ِتخد 

ممان دیدرگ  نینبلا » ما  ، » قح ریش  رانک  رد 

منیبج زا  تزع ، لابقا و  رتخا  دشخرد  یم 

منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

****

اه نمجنا  ِعمش  وچ  مسابع  غاد  زا  متخوس 

اه نخس  مگنت ، ۀنیس  رد  هدش  شتآ  ةراپ 

اه نز  ِرهب  زا  داهج  نادرم ، نوچ  دوب  بجاو  شاک 

اهنت ياهنت  مدش  یم  ییادف  مسابع  وچ  ات 

منیشن میالوم  گوس  رد  هدنز و  مشابن  ات 

منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 
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****

میافواب ِلجن  راچ  غاد  هدنام  لد  رد  هچ  رگ 

میالب برک و  هش  رادازع  رشحم ، فص  ات 

میازع بحاص  یلع  نب  نیسح  رب  ارهز ، دعب 

میاونین دیهش  نآ  ِدای  هب  نالان  ین ، وچمه 

منیشتآ ِهآ  هدیدرگ  سفن  وا  قارف  رد 

منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

****

هرابود مسابع ، هدنز  دش  یم  راب  اهدص  شاک 

هراپ هراپ  منیسح ، هار  رد  تشگ  یم  شرکیپ 

هراظن مدرک  یم  هظحل  ره  وا  كاچدص  ِنت  رب 

: هراوهاگ رود  دوب  نیا  نم  ییالال  رکذ 

!« منینزان يا  همطاف ، ِنیسح  ِییادف  يا  »

منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

****

دش ادج  تسابع  تسد  نم : اب  دییوگ  یم  دنچ 

دش ادف  ارهز  فسوی  ياپ  هب  وک  رتهب  هچ  نیز 

دش ادخ  نوخ  ِینابرق  وا  هک  دشاب  نیا  مرخف 

دش « يدهلا حابصم   » دیدرگ و يدهلا » حابصم   » فقو

منیرق یب  ِلجن  راچ  راثن  مثیم »  » هیرگ
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منینبلا ما  ادخریش ، ِرسمه  نم -؟ متسیک 

----------

نم رهوش  هب  نسح ، نیسح و  هب  همطاف ، هب 

نم رهوش  هب  نسح ، نیسح و  هب  همطاف ، هب 

تشگ مبیصن  قح  ریش  يرسمه  هک  منم 

نم رسمه  تسا  یلع  ملاع  رورس  هک  منم 

یلع يارب  ما  هداز  رسپ  راچ  هک  منم 

نم رگید  مان  هتشگ  نینب  ّما  هک  منم 

یلع تیب  هب  مدش  ارهز  ترضح  زینک 

نم رواد  ِّیح  داد  نم  هب  هّضف  ماقم 

دومن باطخ  مردام  یلع  تخد  هک  منم 

نم رتخد  هتشگ  تاداس  ۀّمع  هک  منم 

ارم تسخن  زا  هک  مدنلب  تخب  هب  یهز 

نم ردام  دیرورپ  ادخ  ریش  يارب 

هب دش  هیده  هک  هب  نیا  زا  راختفا  هچ 
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نیسح

نم رپرپ  نوخ و  هقرغ  ِلگ  هتسد  راهچ 

منامثع نوع و  سابع و  هب  داب  مالس 

نم رفعج »  » نوخ هب  ناطلغ  نت  رب  دورد 

تسا يّرس  لزا  زا  مان  دش  همطاف  هک  ارم 

نم رس  ات  ياپ  دریگ ز  همطاف  گنر  هک 

زاغآ ما ز  هتشگ  هدیمان  همطاف  هب  نآ  زا 

نم رثوک  راچ  دندرگ  همطاف  فقو  هک 

هام کی  رتخا و  هدنبات  هس  درک  عولط 

نم رورپدیهش  ِكاپ  ِنماد  زبس  ز 

يرای هر  زا  داد  يرسپ  ارم  ادخ 

يرادملع همطاف  رسپ  رب  درک  هک 

مربخ دهد  یم  هتسویپ  همقلع  میسن 

مرسپ رکیپ  تشگ  لگ  وچ  هراپ  هراپ  هک 

ما همقلع  هام  هنشت  بل  دیپط  نوخ  هب 

مربب وا  يارب  یبآ  ةرطق  هک  دشن 

مهن كاخ  هب  رس  هنابیرغ  گرم  تقو  هب 

مرب هب  رسپ  کی  تسین  رسپ  راهچ  زا  هک 

نیسح يادف  دوش  یهلا  راب  رازه 

مردپ ردام و  ناج  رسپ ، راچ  مسج  هن 
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نیسح يارب  طقف  دشاب  هک  تساوگ  ادخ 

مرت مشچ  دکچ ز  یم  رگج  نوخ  هچ  نآ  ره 

موش بآ  شیوخ  زوس  رد  مزوس و  عمش  وچ 

مرثا لد ، رارش  رد  دوش  وحم  هک  نانچ 

سابع تلاجخ  کشا  هک  تساوگ  ادخ 

مررش دنز  رتشیب  وا  ةدید  نوخ  ز 

مسابع تسد  ود  رانک  هکنآ  یهلا 

مرس تیب  لها  ياه  مدق  كاخ  هب  دتف 

مدروآ ریش  راچ  ادخ  ریش  يارب 

مرمک هدش  مخ  زورما  هک  فیح  رازه 

بنیز مرتخد  حورجم  رس  ندید  ز 

دش هراپ  سابع  رکیپ  ناسب 
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مرگج

مسای ۀخاش  ياج  الب  برک و  تشد  هب 

مسابع تسد  داتفا  يو  ياپ  كاخ  هب 

نیسح يالبرک  هب  ور  مهن  هک  دشن  رگا 

نیسح يالبرک  هیرگ  زا  منک  ار  عیقب 

متفگ یم  هدرک ، سابع  ةرهچ  هب  هگن 

نیسح يادف  نم  سابع  هبترم  رازه 

ناشرپرپ دننک  ات  الب  برک و  تشد  هب 

نیسح يارب  ما  هدروآ  لگ  هتسد  راهچ 

متفگ یلع  اب  زین  دوخ  یسورع  بش 

نیسح ياپ  كاخ  دنسورع  رازه  نم  وچ 

متفگ یم  شیوخ  نازیزع  هب  یکدوک  ز 

نیسح ياوه  رد  دیریگب  تسد  هب  رس  هک 

مساّبع هاگن  اج  ره  هب  دوب  هشیمه 

نیسح ياسر  تماق  رب  ضراع و  هام  هب 

سابع خر  رب  دوب  نآ  زا  مه  نم  هاگن 

نیسح يامنادخ  يور  هولج ز  تشاد  هک 

مربخ دهد  یم  هتسویپ  همقلع  میسن 

مرسپ رکیپ  تشگ  لگ  وچ  هراپ  هراپ  هک 

ما همقلع  هام  هنشت  بل  دیپط  نوخ  هب 
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مربب وا  يارب  یبآ  ةرطق  هک  دشن 

مهن كاخ  هب  رس  هنابیرغ  گرم  تقو  هب 

مرب هب  رسپ  کی  تسین  رسپ  راهچ  زا  هک 

نیسح يادف  دوش  یهلا  راب  رازه 

مردپ ردام و  ناج  رسپ ، راچ  مسج  هن 

نیسح يارب  طقف  دشاب  هک  تساوگ  ادخ 

مرت مشچ  دکچ ز  یم  رگج  نوخ  هچ  نآ  ره 

موش بآ  شیوخ  زوس  رد  مزوس و  عمش  وچ 

مرثا لد ، رارش  رد  دوش  وحم  هک  نانچ 

سابع تلاجخ  کشا  هک  تساوگ  ادخ 

مررش دنز  رتشیب  وا  ةدید  نوخ  ز 

مسابع تسد  ود  رانک  هکنآ  یهلا 
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مرس تیب  لها  ياه  مدق  كاخ  هب  دتف 

مدروآ ریش  راچ  ادخ  ریش  يارب 

مرمک هدش  مخ  زورما  هک  فیح  رازه 

بنیز مرتخد  حورجم  رس  ندید  ز 

مرگج دش  هراپ  سابع  رکیپ  ناسب 

مسای ۀخاش  ياج  الب  برک و  تشد  هب 

مسابع تسد  داتفا  يو  ياپ  كاخ  هب 

نیسح يالبرک  هب  ور  مهن  هک  دشن  رگا 

نیسح يالبرک  هیرگ  زا  منک  ار  عیقب 

متفگ یم  هدرک ، سابع  ةرهچ  هب  هگن 

نیسح يادف  نم  سابع  هبترم  رازه 

ناشرپرپ دننک  ات  الب  برک و  تشد  هب 

نیسح يارب  ما  هدروآ  لگ  هتسد  راهچ 

متفگ یلع  اب  زین  دوخ  یسورع  بش 

نیسح ياپ  كاخ  دنسورع  رازه  نم  وچ 

متفگ یم  شیوخ  نازیزع  هب  یکدوک  ز 

نیسح ياوه  رد  دیریگب  تسد  هب  رس  هک 

مساّبع هاگن  اج  ره  هب  دوب  هشیمه 

نیسح ياسر  تماق  رب  ضراع و  هام  هب 

سابع خر  رب  دوب  نآ  زا  مه  نم  هاگن 
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نیسح يامنادخ  يور  هولج ز  تشاد  هک 

دورد داب  دورد  مدیهش  لجن  راچ  هب 

نیسح ياعد  یکی  ره  رس  تشپ  دوب  هک 

حیبذ راچ  رشح  هب  مرآ  همطاف  روضح 

نیسح يانم  رد  میدقت  هدش  ناشناج  هک 

مدنزرف راچ  حور  ناور  دوب  هشیمه 

نیسح يافق  رد  هام  یپ  نارتخا ز  وچ 

درب یم  رتشیب  سابع  تساوگ ز  ادخ 

نیسح يابرلد  مان  اج  همه  ارم  لد 

بنیز مثیم » لخن  » زا دکچ  نوخ  هک  نانچ 

بنیز مغ  زا  مزیر  رگج  نوخ  هدید  ز 

----------

حیبذ راهچ  رجاه  يا  وت  هب  ام  مالس 

وت هب  ام  مالس 
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حیبذ راهچ  رجاه  يا 

حیسم راهچ  میرم  يا  وت  هب  ام  دورد 

هام کی  رتخا و  هس  زورفرون  رهپس 

هللاراث هب  تردام  رگا  مناوخ  هن  بجع 

ردام ترهوش  ءانبا و  وت و  رب  مالس 

ردام ترورپ  سابع  نماد  رطع  هب 

دنک مایق  تا  ییارهز  تماق  هب  بدا 

دنک مالس  وت  سابع  تریغ  هب  افو 

داّجس ترضح  اربک و  بنیز  مالس 

داب ردام  كاپ  وت  نینب  كاپ  نوخ  هب 

ییارهز زینک  یتفگ  همه  اب  هچ  رگا 

ییارهز زیزع  دّمحم  لآ  مشچ  هب 

يا همطاف  یحو  تیب  رد  همطاف  دعب  وت 

يا همئاق  هشیمه  ار  بدا  نامسآ  وت 

ردام یمدمه  وت  دّمحم  كاپ  سفن  هب 

ردام یمیرم  وت  ار  بدا  قشع و  حیسم 

تسای هلال  راچ  هتفیش  تشهب 

تساّبع تسد  هب  جئاوح  باب  دیلک 

ماما راچ  رازم  رانک  تسوت  رازم 

مامت تسشن  نوخ  هب  تمامت  ِهام  راچ  هک 
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داب تکاخ  هب  با  تفه  نیا  تدارا  رس 

داب تکاپ  نینب  يادف  هب  ما  راهچ 

تفنش بیغ  ادخ ز  مایپ  شوگ  هب  رگم 

تفگ همطاف  تسخن  زا  ار  وت  مسا  ردام  هک 

تدنزرف تسب  ياپ  لد  هلفاق  رازه 

تدنزرف تسد  هب  الوم  هسوب  ناشن 

وت نت  هراپ  ساّبع ، یکاپ و  ناج  وت 

وت نماد  هام  هب  ارهز  هتخیر  هراتس 

دیهش رانک  رد  تشاد  یسب  هک  ار  نیسح 

دیهش راهچ  ردام  یسک  تسین  وت  زج  هب 

نیع ود  یتخیرن ز  یکشا  دوخ  هام  راچ  هب 

نیسح و هب  یتسیرگ 
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نیسح هب  یتسیرگ 

تسای هخاش  يدربن ز  مان  وت  رگا 

تساّبع يارب  ارهز  ةدید  تسیرگ 

نیسح ياون  زا  رپ  تدوجو  مامت  الا 

نیسح يارب  یبنیزلا  هبیان  هیرگ  هب 

تکشا رد  تسالبرک  ِشطع  ِتیاور 

تکشا رب  نیسح ، نانک  هیرگ  ِمالس 

تبل درو  نیسح ، يولگ  مخز  دورس 

تبش زامن  رد  ساّبع  بنیز و  صولخ 

ترسپ رب  داتفوا  نیسح  مشچ  هک  یبش 

ترمق رب  هرهچ  ِدیشروخ  رون ز  دناشف 

هدرپ یب  درک  راهظا  شذفان  هاگن 

هدروآ ریش  ِریش  ادخریش  رهب  هک 

داد رس  ادن  نیا  دید ، ارو  يور  هکنآ  ره 

داز رگید  نیسح  ارهز  ترضح  هرابود 

یتسه یلع  رسمه  ادهش ، ردام  وت 

یتسب دوخ  مشچ  هنابیرغ  فیح ، رازه 

تسای هلال  گرب  رب  وچ  دیسر  نازخ 

تساّبع نوع و  نامثع و  رفعج و  دوبن ،

دندوب اجک  تبکوک  هم و  رهم و  رهپس و 
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دندوب اجک  تبنیز  نسح ، نیسح ، یلع ،

تتوقای هدید ، ود  زا  خر  هب  تخیر  هرامه 

تتوبات تفر  هنابیرغ  شود  هب  رگا 

دوبن هنایزات  راثآ  ترکیپ  هب  رگد 

دوبن هنابش  وت  عییشت  مسارم  رگد 

يا همقلع  رانک  دیهش  رادغاد  وت 

يا همطاف  هشیمه  يدوب  همطاف  هشیمه 

نک ملوتب  هّیرذ  رطاخ  هب  هگن 

نک ملوبق  ما ، هدولآ  مثیم »  » هک ارم 

----------

رتخا هس  رهپس  هم و  کی  کلف  يا 

رتخا هس  رهپس  هم و  کی  کلف  يا 

رسمه مدمه و  هتسجخ  ار  ادخ  ریش 

تیالو تشهب  مود  همطاف ي 

رهطم لوتب  رسپ و  یلع  رای 

شهجوت ارهز  فسوی 
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وناب وت  هب 

ردام دز  ادص  ار  وت  يربک  بنیز 

دنوادخ ریش  مام  نینبلا  ما 

ردیح هناخ  باتفآ  بدا  ما 

ار دوخ  همطاف  زیزع  زینک  هدناوخ 

رس ناهج  نانز  همه  زا  بدا  هب  يا 

ار بدا  قشع و  وت  زا  ثاریم  هب  هدرب 

ردارب روضح  رد  سابع  ترضح 

ارهز فسوی  مودق  راثن  هدرک 

رپرپ هلال ي  راچ  خرس و  لگ  راچ 

ارهز مود  نیسح  وت  رسپ  يا 

ربمیپ لا  مالس  تنینب  هب  يا 

نادیهش لیخ  دنرترب  ناگمه  زا 

رترب همه  نآ  تسا ز  وت  سابع  هبتر ي 

ارهز ترایز  اب  هک  رگ  بجع  تسین 

ربارب وت  ترایز  رجا  ددرگ 

ناشخرد باتفآ  دننام  تیور 

رودم رهپس  زا  رتالاب  تتخب 

نادیهش دنرب  وت  سابع  هب  هطبع 

رشحم فص  رد  لالج  ردق و  همه  اب 
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ام لد  تسد  وت  عیقبلا  باب  رئاز 

رطعم وت  تبرت  هب  ناج  سفن  زا 

كاخ نت  رب  میا  هداهن  تدارا  يور 

رد نآ  زا  میا  هتفرگ  مئاد  تجاح 

هنیدم رهش  تشگ  وت  تافو  زور 

رسارس هلان  کشا و  هودنا و  لفحم 

وت لگ  هتسد  راچ  دندوب  هک  شاک 

رس رب  هنیس و  هب  تمغ  زا  دننز  هک  ات 

نامثع هن  یتشاد و  سابع  هن  فیح 

رفعج هن  دوب  وت  اب  وت  نوع  هن  هآ 
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ارهز فسوی  قارف  رد  يدش  بآ 

ررکم غاد  راچ  ار  وت  هچرگ 

دز یم  هک  وت  رب  تسیرگ  اهنت  هن  تسود 

رذآ وت  هآ  رارش  نمشد  لد  رب 

؟؟  تجاح تسادق  سابع  فک  رد 

رکیپ تسد ز  ود  ارو  دش  ادج  هچرگ 

ریت فده  دش  هدید  تشگ و  ادج  تسد 

رس رب  نهآ  دومع  هنیس  هب  هزین 

هرامه مالس  وت  سابع  وت و  رب 

ردام وت  يادف  مردام  ردپ و  يا 

( مثیم  ) وت نانمشد  دنراذگب  رگ 

رب رد  وت  رازم  دوخ  ناج  نوچ  دریگ 

ینیمخ ماما 

( هر  ) ینیمخ ماما  ياثر  رد 

( هر  ) ینیمخ ماما  ياثر  رد 

تسادخ يایلوا  هاگآ  لد  وت  میرح 

تسادج هدید  هاگن  زا  تخر  رهم  هچ  رگا 

یلد نامسآ  باتناهج  باتفآ  وت 

تسادیپ مه  قارف  ربا  سپ  زا  تضیف  هک 

وت ضراع  هام  خیرات و  لعشم  دیهش 
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تسادهش لفحم  عمش  نانج  ياه  هفرغ  هب 

تسا وت  خر  كرابم  هام  وت  حدم  باتک 

تساوگ باتفآ  دییات  هب  باتفآ  هک 

تفر دیابن  وضو  یب  وت  دقرم  رانک 

تسالو لها  يارب  سدقم  هبعک  وچ  مه  هک 

خیرات مغ  وت  يور  یب  هک  تساوگ  ادخ 

تسام لد  هبارخ  رانک  هتسخ  دغج  وچ 

نم هدیقع  دوب  نیا  یتجاح و  باب  وت 

تساور سدق  میرح  نیا  رد  همه  متجاح  هک 

درک دیاب  هسوب  قرغ  ار  همطاف  تشهب 

تسارهز ۀلالس  كاپ  تبرت  هن  رگم 

درآ اجب  ار  وت  كاپ  دقرم  فاوط 

لد هبعک  هک 
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تسالو لها  ناگتشگ  مگ 

تمرح ییادخ و  لوسر  راگدای  وت 

تسالب برک و  نیمظاک و  فجن و  ام  مشچ  هب 

دیآ یم  حیسم  راک  وت  ربق  كاخز 

تساود قلخ  درد  رهب  تمرح  زا  يرابغ 

تنادیهش تبرت  وت  كاپ  میرح 

تسافص لها  تسا و  لد  لها  هورم  افص و 

درک دیاب  فاوط  ار  تمرح  ناج  ياپ  هب 

تساجنآ اپ  تسد و  ریز  لد  هلفاق  رازه 

مزلق همه  لد  نوخ  زا  وت  رهب  هشیمه 

تسایرد ام  مشچ  کشا  زا  وت  دای  هرامه 

درذگ اه  لاس  گوس  نیا  زا  هکنآ  متفرگ 

تسام هناش  هب  وت ، توبات  هب  وچ  هشیمه 

ماما تساوت  قارف  نازیزع  گرم  غاد  هن 

تسامظع متام  هک  نیا  تسا  ردپ  متام  هن 

دریگ نوچ  مایتلا  ملد  مخز  هیرگ  هب 

تساهنت لد  هتفخ  كاخ  لد  هب  مرب  لد  هک 

زاب ار  تا  هزانج  مدید  هبترم  رازه 

تسایؤر کی  ماما  گرم  متفگ  شیوخ  هب 

رب رد  یسک  نت  دریگب  كاخ  هنوگچ 
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تساعد هب  شتمالس  يارب  قلخ  تسد  هک 

هللا حور  دیسر  میادن  هیرگ  جوم  هب 

تسامش مسج  هب  وا  حور  نیمز  كاخ  هب  شنت 

دنگوس قح  تاذ  هب  ددرگن  ریذپ  انف 

تساقب رحبز  يرهوگ  شنخس  ره  هک  یسک 

وت مدزادنیب  هک  میرم  یسیع  تساجک 

تساوخرب نامسا  هب  تراسا  روگز  رشب 

ترامیب رای  رامیب  سگرن  دون 

تسافش ضیرم  ره  هب  ترازم  رابغ  نآ  زا 

تسا راتفرگ  ار  تسود  بل  لاخ  هک  تلد 

تفرگ دوخ  هب  قلعت  گنر  هچ  رهز 
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تساهر

تراک ددم  دش  هدولآ  یمدنر  مادک 

تسارآ ار  شیوخ  مزب  تسفن  زا  ملاع  هک 

نشور تتلادع  غارچ  رهد  رمع  هب 

تساپرب تموکح  ياول  خرچ  جوا  هب 

نطو يالبرک  ماگ  ره  هب  وت  تضهنز 

تساروشاع موی  لک  همزمز  دنلب 

فک هب  دنا  هتفرگ  اه  ناج  همه  ناینیسح 

تسالب ریت  هب  ناشمشچ  وت  تضهن  ساپ  هب 

دننام یب  درف  دنوادخ  تاذ  هب  مسق 

تساتمه یب  ریظن و  یب  وت  تماوت  نوچ  هک 

مکحتسم نصح  هودنا  رگشل  جوم  هب 

تساجرب اپ  هوک  زین  الب  لیس  شیپ  هب 

تفگ نامیا  ياقب  يارب  تفگ  هچنآ  ره 

تساوخ نآرق  تایح  ساپ  هب  تساوخ  هچنآ  ره 

تشگن زاب  زاب  دید و  الب  ماش  حبص و  هب 

تساکن هدارا  زا  دید و  متس  برغ  قرشز و 

تراصنا نوخ  هک  يزیزع  نیسح  نآ  وت 

تسادهشلادیس نادیهش  طخ  ناور 

تسرد تسرد  نتخاب  رس  وت  مکح  ياپ  هب 
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تساطخ تساطخ ، ندش  نوریب  وت  خرس  طخز 

راهب میمش  دزو  ناتسب  هب  هک  ات  هشیمه 

تسابص میسن  نز  هسوب  لگ  هب  هک  ات  هرامه 

تایح غورف  اه  قلخ  رب  وت  زغن  مالک 

تساقب بآ  بالقنا  رب  وت  ریخ  ياعد 

« مثیم  » رگا راد  ياپ  دور  راب  رازه 

تسامش رادیاپ  روصنم  يرادیاپ  هب 

----------

( هر  ) ینیمخ ماما  گوس  رد  دنب  هدزاود 

( هر  ) ینیمخ ماما  گوس  رد  دنب  هدزاود 

لّوا دنب 

تشذگ ام  رمع  تخر  قارف  زک  هظحل  ره 

تشذگ الب  جنر و  تنحم و  درد و  رمع  کی 

یب دوب  مادم  ندنک  ناج 
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یگدنز وت 

تشذگ ام  رمع  زا  هک  دوب  راضتحا  نیا 

ام ماما  يا  ناوج  ياه  لسن  ریپ  يا 

تشذگ اهچ  تما  هب  وت  یب  هک  نییآ  زاب 

يربهر داشرا و  تیاده و  رد  وت  زور 

تشذگ اعد  کشا و  هیرگ و  هب  وت  ياه  بش 

ام هب  یتخومآ  هک  تساوت  یشم  طخ  نیا 

تشذگ ادخ  يارب  هشیمه  ناجز  دیاب 

تفاین سک  وت  ریذن  رصع  یلو  زا  دعب 

تشذگ ات  لاسنهک  خرچ  رمع  نارود 

تتماهش ربص و  هوسا  تخانش  ملاع 

تشذگ یفطصم  ترسپ  فجن  رد  هک  يزور 

درک ذوفن  اپورا  ناهج  رد  وت  داد 

تشذگ ایسآ  زا  وت  بالقنا  دایرف 

دوش رت  هدنزورف  مایق  نیا  دیشروخ 

دوش رت  هدنز  نامز  تشذگ  اب  وت  مان 

مّود دنب 

وت يادص  ار  ناهج  هتفرگ  یشوماخ و 

« وت ياج  تسا  یلاخ  وت و  زا  تسا  رپ  ملاع  »

تسشن یملاع  رگج  رب  هک  وت  غاد  زا 
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وت يانشآ  دسر  هچ  ات  تخوس  هناگیب 

قح يوس  میتفرگ  تافش  رب  هک  یتسد 

وت ياوه  رد  رس  هب  میتفوک  هرابکی 

زیخ ياجز  هتفخ  همطاف  تشهب  يا 

وت يارب  نارامج  مشچ  زونه  دیرگ 

وا نادناخ  یبن و  ترایز  زا  دعب 

وت يارس  نحص و  ترایز  دوب  بجاو 

فیح ارهز  زیزع و  رمع  تسدز  مداد 

وت ياپ  هب  مزیرب  هک  متشادن  ینوخ 

« نم رمع  فرص  دوش  هک  دنک  ادخ  سپ  نیز  »

« وت ياثر  رد  وت و  يانث  رد  هظحل  ره  »

تبش زامن  زا  هدنز  يا 
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یملاع ناج 

وت ياعد  يادص  هنوگچ  دش  شوماخ 

ار وت  میتفای  اعد  ماقم  رد  هک  بشما  نآ 

ار وت  میتفای  ادخ  لاصو  رب  هدامآ 

مّوس دنب 

یتشاذگ اپ  نانج  ياه  هفرغ  هب  یتفر 

یتشاذگ اج  ناهج  هب  ار  شیوخ  نارای 

مرج مادک  اب  ادخ  قح  هب  ادخان  يا 

یتشاذگ اهنت  هثداح  جوم  هب  ار  ام 

دوب گنج  نادیهش  غادز  رت  هدنزوس 

یتشاذگ ام  رگج  رب  هک  یلد  غاد 

يا هلیبق  شغادز  تخوس  تفر  هک  سک  ره 

یتشاذگ ایند  لد  رب  شیوخ  غاد  وت 

بش وچ  دش  کیرات  همه  هدید  هب  ایند 

یتشاذگ ارحص  نماد  هب  رس  هک  يزور 

مینک یمن  رواب  وت  يور  نیمز و  كاخ 

یتشاذگ ارهز  نماد  هب  رس  زور  نآ 

دوش یمن  یناف  وت  بالقنا  هک  هللااب 

یتشاذگ اپ  اقب  کلم  هب  دوخ  دنچ  ره 

شیوخ یصو  ار  یلع  دناوخ  هک  یفطصم  نوچ 
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یتشاذگ يا  هنماخ  شیوخ  ياج  وت 

دنام باتفآ  ناهن  تشگ  هچ  رگا  دیشروخ 

دنام بالقنا  وا  تماعز  هیاس  رد 

مراهچ دنب 

تسیرگ نامز  مشچ  وت  يازع  رد  هن  اهنت 

تسیرگ نامسا  و  دز ، هرارش  نیمز  زا  هآ 

تفر كاخ  ربا  رد  وت  يور  باتفآ  ات 

تسیرگ ناهج  هایس و  راگزور  دیشوپ 

روح تشهب  رد  هکئالم و  نامسآ  رد 

تسیرگ ناج  سنا و  نیمز  كاخ  ماگ  ماگ  رد 

همطاف گشا  زا  همطاف  تشهب  دش  رپ 

تسیرگ ناکم  نآ  رد  همطاف  وت  رب  هک  ییوگ 

هب مروخ  یم  دنگوس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6354 

http://www.ghaemiyeh.com


مسق نامز  ماما 

تسیرگ نامز  ماما  مشچ  وت  متام  رد 

تا هزانج  درگ  هب  درک  فاوط  تما 

تسیرگ ناوت  بات و  همه  اب  فاوط  هاگ 

درکن دوخ  دنزرف  هب  هیرگ  هک  يردام  نآ 

تسیرگ ناج  ياپ  ات  تقاط و  داد  تسد  زا 

دیشک رگج  زا  هآ  وت  قارف  رد  دیحوت 

تسیرگ نانچ  مه  وت  تبیصم  رد  مالسا 

میتسیرگ ایرد  وت  دای  هب  اه  هرطق  ام 

مستسیز وت  زا  دعب  هک  میتسیرگ  نآ  زا 

مجنپ دنب 

تسود لاخ  راتفرگ  دوب  هک  يا  هدازآ 

تسود لاصو  يوک  هب  تفر  تشگ و  دازآ 

دید تسود  رامیب  هدید  وچ  دش  رامیب 

تسود لامج  وحم  همه  رس  هب  ات  ياپ  دش 

درک بورغ  تیالو  رهپس  زا  هک  ادرد 

تسود لاله  اپارس  دوب  هتشگ  هک  یهام 

تفر تسکش و  ار  سفق  قشع  فاق  ياقنع 

تسود لاب  هب  تیدبا  هلبق  هب  دز  رپ 

دادن لد  هب  نمشدز  هار  میب  هظحل  کی 
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تسود لایخ  زا  شلد  تشگن  یهت  مدکی 

نآ لها  ایند و  هجنپز  یلع  نوچ  مه 

تسود لاخ  میب و  ام  هک  تفگ  دیشک و  نماد 

ماما يا  خیرات  تماق  تسار  ورس  يا 

تسود لالدتعا  ار  وت  دنلب  تماق  يا 

تسام لالج  دجم و  تزع و  ردق و  زورما 

تسود لالج  ماقم و  هب  مسق  وت  نوهرم 

يور یمن  ام  لگ  بآز و  یقشع و  وت 

يور یمن  ام  لدز  رظن  زا  هتفر  يا 

مشش دنب 

لد بآ  هک  وت  غاد  زا 
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دش هراخ  گنس 

دش هرارش  نارای  هنیس  هب  سفن  یئوگ 

نایع دش  زورنآ  تخر  رد  گرم  راثآ 

دش هراپ  هراپ  تلد  همانعطق  رهز  زک 

تسیرگ دوخ  دنزرف  هب  دیهش  رسمه  ره 

دش هرابود  میتی  لفط  میتی  اتفگ 

دیما هم  يا  باتب  هدید  نامسآ  رب 

دش هراتس  قرغ  همه  نیمز  ام  کشا  زک 

جنر درد و  ثرا  یلع  شیوخ  دجز  يدرب 

دش هرامش  زا  نورب  هنیس  هب  وت  ياهمغ 

تساوگ ادخ  ار  ام  وت  غاد  درک  هراچ  یب 

دش هراچ  درد  ره  وت  هاگن  زا  هک  نآ  يا 

ام دوجو  دزوسن  هنوگچ  وت  غاد  زا 

دش هراخ  گنس  لد  هراپ  هراپ  هکیئاج 

ام يوس  هب  ار  الب  برک و  هار  دنتسب 

دش هرایزلا  راد  وت  رازم  ام  هب  کنیا 

مینک اعد  مه  اب  همه  تتبرت  درگرب 

مینکاو هکلب  اعد  هب  ار  هتسب  هار  نیا 

متفه دنب 

نکش تب  داد  ربت  اب  تسکش  ار  تب 
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نکش تب  دادیب  یتسه  هب  دز  داد  اب 

هام ریت  زوس  ناگمه  رد  داتفا 

نکش تب  دادرخ  همین  هب  ناج  داد  ات 

تفر درک و  هبعک  ار  هدکتب  تسکش و  ار  تب 

نکش تب  دای  زا  دوریمن  مسق  هللااب 

برغ قرش و  توغاط  رس  رب  زونه  یئوگ 

نکش تب  دایرف  شتآ  هرامه  دزیر 

بش زور و  هسوب  نزب  درگب و  نامسآ  يا 

نکش تب  داز  نینچ  هک  يردام  كاخ  رب 

رشح زور  حبص  ات  هک  وک  داب  زارد  شرمع 

اه لسن  رب 
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نکش تب  داتسرف  مایپ 

درک هک  نیرفآ  وگب  لیلخ  يا  زیخرب 

نکش تب  دازآ  هدکتب  زار  دیحوت 

داتف ناشما  دنارب  هزرل  هرابود  اه  تب 

نکش تب  داد  يا  هنماخ  هب  ربت  اریز 

تسام ماما  ياج  هب  قلخ  قلخ  يامنهر  وا 

تسام ماما  يامن  مامت  هنیئآ 

متشه دنب 

تربمیپ هار  وریپ  دید  وچ  نودرگ 

ترس رب  هودنا  شتآ  تخیر  هتسویپ 

داب مالس  ام  زا  یقشع و  نابغاب  وت 

تروانش نوخ  رد  رپرپ  ياه  هلال  رب 

نیسح وت  تشگ و  نطو  يالبرک  همشچرس 

ترب رد  تفخ  نوخ  هب  دیهشود  داتفه و 

فرط ره  دنوخ  هب  هتفخ  ناقشاع  نیا 

تربکا سابع و  مساق و  بیبح و  رح و 

درک هچنآ  شتآ  دنکن  لد  ياه  هراپ  رب 

ترهطم ناور  هب  يرهطم  غاد 

رنهاب یئاجر و  قارف  زا  مرآ  دای 

تروانش نوخ  رد  هتشک  دای  هدنز  ود 
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ما هدید  بارحم  هتشک  هراچ  هب  دیرگ 

تروای هتسویپ  یتشهب  مغ  رد  ای 

ادخ زا  يدرک  بلط  شیوخ  گرم  هک  دش  نوچ 

ترورپ حور  سفن  زا  ملاع  هدنز  يا 

يا هدرب  ثاریم  هب  تیبلها  جنر  وت 

يا هدروخ  هک  اهرگج  نوخ  ّرس  تسا  نیا 

مهن دنب 

ام ماما  دریمن  تسا و  هدرمن  زگره 

ام ماقم  نودرگ  هم  نآ  تسادخ  هجو 

دنلب اهلسن  هرجنحز  وا  دایرف 

ام ماین  رد  نیمک  هتفرگ  وا  ریشمش 

شمغ رد  قرغ  ام  دش و  ادخ  رد  قرغ  وا 

ام مالس  ادخ و  دورد  شترضح  رب 

زگره
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شمد زا  هدنز  دوب  هکنآ  دریمن 

ام مایپ  ام و  بتکم  ام و  دیحوت 

تسوا مارم  یشم و  هدیا و  طخ و  راتفگ و 

ام مارم  یشم و  هدیا و  طخ و  راتفگ و 

اپ هب  شتماق  دق  فص  رد  هرامه  دشاب 

ام مایق  مئاق  تلود  راگزور  ات 

دنا هتفگ  هک  یئوگ  وت  دنلب  سب  تسا  یتیب 

ام ماما  دنلب  رمع  ام و  فصو  رد 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

تسین هنامز  ریس  هب  بالقنا  نایاپ 

تسین هنارک  ارنآ  هک  تسا  یتمحر  رحب  نیا 

مهد دنب 

تفرگ ار  قافآ  وت  بالقنا  هکنآ  يا 

تفرگ ارچ  ار  تخر  هام  قارف  ربا 

هن تسرپ  شتآ  هن ، تسرپ  تب  هن ، ودنه ،

تفرگ ازع  تیرشب  وت  لاحترا  رد 

تفاین افص  وت  زا  همطاف  تشهب  اهنت 

تفرگ البرک  فرش  تتضهنز  ناریا 

دوشگ دوخ  نیگمغ  هنیس  كاخ  هک  يزور 
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تفرگ امز  ار  ام  یتسه  هنار ، وت  مسج 

جورع نامسآ  رب  وت  حور  درک  هک  بشنآ 

تفرگ اج  وت  غاد  همه  لد  رد  هک  بشنآ 

تفگ هیرگ  هب  تکاپ  رکیپ  رانک  دمحا 

« تفرگ افش  بشما  نم  يرتسب  رامیب  »

درک حور  ضبق  ار  وت  مسج  هک  لجا  تسد 

تفرگ امز  ار  ام  یتسه  هن  ار  وت  حور 

انف يداو  رد  هک  قشع  هار  رضخ  يا 

تفرگ اقب  بآ  وت  تسدز  یگدازآ 

يا هراظن  تلصو  همشچ  ناگنشت  رب 

هراپ رگج  زج  هدنامن  ار  ام 
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يا هراپ 

مهدزای دنب 

میهد ناج  وت  قشع  هر  رد  هرابود  هک  آزاب 

میهد ناوج  تساپب  هک  ایب  ام  ریپ  يا 

نک هراشا  وربا  مخ  اب  هرابود  زاب آ 

میهد ناگیار  تهرب  ار  شیوخ  تسه  ات 

تهر زا  میراذگن  نورب  اپ  هن  اهنت 

میهد ناشن  ملاع  مدرم  هب  ار  وت  هار 

باتب ام  نارجه  بش  رب  هرابود  آزاب 

میهد نامسآ  تفه  هب  غورف  نیمز  زا  ات 

تیلست دنداد  وت  غادز  ام  هب  ملاع 

میهد نامز  ماما  هب  تیلست  زین  ام 

ردق نآ  مییرگب  تازع  رد  هک  دبیز 

میهد ناور  بآ  هب  شیوخ  رمع  دقن  ات 

امب الب  درابب  رمع  مامت  رد  رگ 

میهد ناما  تیودع  هب  يا  هظحل  هک  اشاح 

تشگزاب میهاوخن  هزوفر  تبتکم  زا 

میهد ناحتما  نوخ  شتآ و  رد  رگا  رابدص 

باتفآ ریبکت  وت  بالقنا  دایرف 

باتفآ ریگناهج  غیت  تسام  تسد  رد 
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مهدزاود دنب 

تسب هدید  مارآ  لد  اب  هک  لد  مارآ 

تسکش یملاع  لد  دوبر و  ام  مارآ 

تسا یتمایق  شمایق  هک  یتماق  ورس  نآ 

تسشن شمغ  رد  ناهج  داتفوا و  ياپ  زا 

تخیر كاخ  كاپ  ندب  نآ  رب  ام  تسد  اب 

تسپ راگزور  ودوب  نود  هشیمه  ایند 

ماما ام  نیب  رگد  تسین  هک  منک  رواب 

تسدز ملد  دیما  متفر  هک  منک  رواب 

نامسآ يوس  نآ  زا  باتب  نکش  بش  يا 

تسرپ بش  ناهایس  ناج  هب  نکف  شتآ 

رادتقا تسد  اب  هک  وت  نوچ  دازن  ردام 

فکز نورب  دروآ  غیت 
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تسم نایگنز 

داش ریمض  اب  نانج  غاب  هب  يز  مارآ 

تسا تضهن  رای  ادخ  تسد  رشح  حبص  ات 

مایپ نیا  دزیخ  تنفک  هتشر  هتشر  زا 

تسه يادخ  ینیمخ  تسین  قلخ  نیب  رگ 

دش مارح  نمشد  هب  باوخ  هرابود  مثیم » »

دش ماما  یصو  ماما  رگنسمه 

----------

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  گوس  رد 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  گوس  رد 

دوب ام  هلال  رگجنوخ  تمغ  میدقت 

دوب هلاه  مغ  هیاس  تخر  رهم  یب 

دوب ام  هلان  ررش  لد  رد  وت  نارجه 

دوب ام  هلاس  دص  مغ  تغارف  هظحل  ره 

یئادخ رهم  ار  همه  يداد  هک  هام  يا 

یئادج ناتسبش  هب  يدیمد  هک  دش  نوچ 

ام رحس  غارچ  وت  لامج  دای  يا 

ام رگج  رب  دبا  ماش  ات  وت  غاد  يا 

ام رظن  رد  ترظن  زا  ناهن  يور  يا 

ام رب  هب  یشابن  میشاب و  هک  تسا  فیح 
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دوب الب  ماش  ام  هب  وت  قارف  حبص  ره 

دوب الب  مایا  همه  رب  تمغ  مایا 

میلاله وچ  ترجهز  هک  نارامج  هام  يا 

میلاح هچ  هب  ام  نیبب  زورفارب و  رابکی 

میلالم هودنا و  تنحم و  مدقب  ات  رس 

میلانب مییرگب و  میزوسب و  هک  دیاب 

ام یگدنمرش  وت  گرم  زا  سپ  تسا  رمع 

ام یگدنز  ام  ندنک  ناج  هدش  وت  یب 

نارامج يوج  ادخ  نارای  مدمه  يا 

نارامج يوک  رد  وت  تیب  لد  هبعک  يا 

نارامج يور  ورس  هب  تیازع  درگ  يا 

نارامج يوس  ناگمه  مشچ  وت  دای  اب 

وت یب  نازخ  هک  آزاب 
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تسام لد  ناراهب 

تسام لد  نارامج  هصغ  زا  نزحلا  تیب 

مارآ لد  اب  ادخ  رادید  هب  هتفر  يا 

مارار وت  تسا  یتیگ  هک  مارآ  لد  مارآ 

مالسا تضهن  اج  هب  هدنام  وت  تضهن  زا 

مامتا هب  تسا  رفک  بش  تمایق  حبص  اب 

دیاین زاب  متس  وید  نطو  هب  رگید 

دیاین زاوآ  یتردق  ربا  لبط  زا 

دندوبر مارآ  وت  يادعا  زک  مارآ 

دندونش وت  مایپ  رود  زا  همه  نارای 

دندوشگ هار  نیدب  داحلا  زکرم  زا 

دندورس دیحوت  تیآ  رفک  نماد  رد 

ار اج  همه  هتفرگ  وت  مایق  دیشروخ 

ار ادخ  رون  ناهج  هب  تمایپ  هدنشخب 

میتسکشن زگره  وت  نامیپ  هک  مارآ 

میتسسگن ار  افو  دنویپ  هک  مارآ 

میتسبن میتسبن  دهع  ام  وت  ریغ  اب 

میتسه هک  مینیمه  میدوب و  هک  مینآ 

ار ینمرها  نمرها  تب  میبوک 

ار ینکش  تب  ربت  نوچ  وتز  میراد 
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تسام نخس  تمایپ  هراومه  هک  مارآ 

تسام نفک  رکیپ  هب  هماج  نیا  هک  مارآ 

تسام نز  درم و  ره  وت  طخ  رد  هک  مارآ 

تسام نطو  کیالم  لاب  رب  هک  مارآ 

دش ام  روشک  البز  نمیا  هک  مرآ 

دش ام  ربهر  يا  هنماخ  وت  رگنسمه 

ناراب وچ  تخیر  ام  رس  رب  ررش  گنج  رد 

ناراهب تشه  نوخ  شتآ و  نطو  دیدرگ 

نارای رکیپ  وس  همه  زا  نوخب  دیطلغ 

نارامج ریپ  يا  تلد  زوس  هب  دنگوس 

دوب نورد  هب  شتآ  هلعش  نوچ  هک  وت  غاد 

دوب نوزف  گنج  ررش  زا  شررش  ام  رب 
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----------

ماما مرح  ارهز و  تشهب 

ماما مرح  ارهز و  تشهب 

تساجنیا رادغاد  ياهلد  هلال  غارچ 

تساجنیا راهب  يور  یم  اجک  راهب  یپ 

نیمز راهب  رد  تسا  راگن  هکنیا  هن  رگم 

تساجنیا راگن  نیمز  تبحم  کشا  زک  ایب 

دوب رای  رازم  رانک  هب  ام  راهب 

تساجنیا رای  رازم  انامه  رای  هب  مسق 

ام عجرم  دارم و  وریپ  همطاف ، زیزع 

تساجنیا رادتقا  زع و  فرش و  یلجت 

دیور لگ  ياج  هب  اجنیا  هکئالم  رپ 

تساجنیا رامش  یب  زین  کلم  هک  یمدآ  هن 

دیآ يرگید  رطع  ارم  ناج  ماشم 

تساجنیا رازم  نیا  درگ  نامز  ماما  رگم 

لگ نارازه  نیمزرس  نیا  رد  كاخ  هب  ناهن 

تساجنیا راگزور  تسد  ناشرپ  رپ  هدرک  هک 

دشوج نیمز  نیا  زا  یتشهب  نوخ  زونه 

تساجنیا راذع  نوگ  هلال  نآ  تبرت  هن  رگم 

شرنهاب رای  یئاجر و  كاپ  رازم 
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تساجنیا رای  قشع  هب  شتآ  رد  دنتخوس  هک 

هدروآ یناقلاط  شوخ  يوب  میسن 

تساجنیا راختفا  ربهر  نیا  هب  تشاد  هک  وا  مه 

دزیخ البرک  يوب  نیمز  ماگ  ماگز 

تساجنیا راگدای  هفرط  ار  همطاف  نیسح 

ماما ربق  هب  نز  هسوب  سپس  ریگب  وضو 

تساجنیا رابتعا  ردق و  فرش و  هبعک  هک 

زیئاپ تبحص  تسین  ام  روشک  هب  رگد 

تساجنیا راهب  ام  ياهلگز  لاس  مامت 

دیوگیم ماما  حدم  مثیم »  » نابز

تساجنیا راودیما  نانم  رواد  لضف  هب 

ردام ردپ و 

ردپ هناوج  دنز  لد  زا  تتّبحم  لگ 

( ردپ ) ردپ هناوج  دنز  لد  زا  تتّبحم  لگ 

ردپ هنادواج  مرگ و  تیتسود  غارچ 

دای زا  يوریمن  زگره  هک  قشع  هب  مسق 

رگا لاس  رازه 
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ردپ هنامز  درذگب 

تبل مرگ  ياه  هسوب  رثا  زا  زونه 

ردپ هناشن  میناشیپ  تروصب و  دوب 

یتشگ یم  هچوک  هچوک  منتفای  يارب 

ردپ هنایشآ  رود ز  یمدق  مدش  یم  وچ 

كاپ يدرک  شیوخ  نادنخ  بل  اب  هرهچ  ز 

ردپ هناد  هناد  کشا  ارم  دوب  هک  یمد 

وت يدناشن  یم  وت  تتّبحم  تسدب  ارم 

ردپ هناش  يور  رب  یهاگ  وناز و  هب  یهگ 

يدرک یتشآ  وت  مدومن  مدق  هرامه 

ردپ هناقشاع  زیگنا  لد  ياه  هسوبب 

باوخ رتسب  هب  ای  هسوب  میدَز  یم  هرهچب 

ردپ هناخب  نوچ  هتسخ  بش  لد  يدمآ  یم 

شوماخ يا  هشوگ  هب  متسشن  هک  نکم  هگن 

ردپ هناوتشپ  وت  ياعد  متشاد ز  هک 

ارم تشپ  خرچ  هدنکفین  كاخب  نآ  زا 

ردپ هناوتشپ  وت  ياعد  متشاد ز  هک 

تفگ شمالک  علطمرد  مثیم »  » هکنانچ

ردپ هناوج  دنز  لد  زا  تتّبحم  لگ 

----------
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رورش دیلپ و  یناوج  مدینش 

( ردام ) رورش دیلپ و  یناوج  مدینش 

رورغ زا  یتخات  یمه  ردام  هب 

وا راسخر  درزایب  یلیسز 

وا رامیب  مسجرب  همدص  يدز 

نیگهودنا لاح  اب  هک  ناس  نادب 

نیمز يور  هب  ردام  داتفیب 

تسد هب  یتفرگ  یگنس  هراپ  ناوج 

تسکش ار  اون  یب  ردامرس 

شود هب  شمسج  تفرگب  هاگنآ  سپ 

شورخ شوج و  هب  شدیشک  ارحص  هب 

تشادن یناوت  بات و  هک  ار  شنت 

تشاذگ يدنلب  هوک  يالاب  هب 

دوش ارحص  گرگ  همعط  ات  هک 

دوش انهم  ششون  شیع و  رگم 

تخب هریت  نآ  ددرگرب  تساوخ  یم  هچ 

تخس دیلانب  ردام  لاح  نآ  رد 

يا هک 
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گرزب میکح  راگدرک 

گرگ راتفرگ  درگن  مناوج 

ریگ تسد  نم  دنزرفز  ایادخ 

ریز هب  دیآ  هوک  نیا  زا  ملاس  هک 

دینش یسوم  وچ  ار  وا  تاجانم 

دیشک لد  زا  هلان  ادخ  يوسب 

تسارس رد  اهروش  ارم  برای  هک 

تسا ردام  هنیس  رد  هک  يرهمز 

دنکیم افج  تیاهن  رد  رسپ 

دنکیم اعد  ار ، وا  ردام  یلو 

اجک ات  دوب  ردام  رهم  نیبب 

افو اب  دهد  ار  افج  دزم  هک 

میلک ربا  ادن  دمآ  هظحل  نآ  رد 

میحر روفغ  يادخ  زا  یحو  هب 

شیرپ لد  ردام  نیا  زا  یسوم  هک 

شیوخ قولخم  هب  رت  نابرهم  منم 

رسپ اب  وا  رهم  ردام و  نیا  زا 

رتشیب رشب  اب  نم  فطل  دوب 

دنک ییاتس  وخ  وک  فیح  یلو 

دنک ییادج  نم  زا  هتسنادن 
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مشوخ نآ  زا  شیراک  تشز  نیا  هب 

مشکیم وا  زان  يا  هب  وت  اب  هک 

----------

ردپ

مهار غارچ  يا  ردپ  يا  ناه 

مهاگ هیکت  رمع  همه  رد  يا 

متسه دوب و  مامت  وت  زا  يا 

متسد هتفرگ  لزا  زور  زا 

ملاهن نم  راهب و  غاب  وت 

ملامک توارط و  تسوت  زا 

تسد رس  ما  یتفرگ  هک  يزور 

تسب ملد  رد  شقن  وت  ریوصت 

تسا زاین  ارم  تسفن  ره  رب 

تسا زاب  وت  تحیصن  هب  مشوگ 

یتسکش رگا  نس  ترثک  زا 

یتسا نم  يریپ  هنییآ ي 

مدیشر مناوج و  دنچ  ره 

مدید وت  رد  شیوخ  يریپ  نم 

اب
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شوغآ مه  ما  هتشگ  وت  قشع 

شومارف ار  وت  منکن  زگره 

تس یباتک  وت  دیفس  يوم  ره 

تس یباطخ  تتحیصنز  نم  رب 

هتشون وت  نیبج  نیچ  رد 

هتشذگ زا  باتک  هرود  دص 

ینامک دق  نیا  نم  هب  دیوگ 

« یناوج ، » دوب ندز  مشچ  کی 

مدوشگ دوخ  مشچ  هک  زور  نآ 

مدوب وت  یناوج  يانیب 

ریگ نیمز  يا  هتشگ  هک  سوسفا 

ریپ يا  هتشگ  وت  ناوج  هتشگ  نم 

هرامه یکدوکز  هک  ادرد 

هرامش یب  جنر  وت  هب  مداد 

درک نوخ  وت  لد  نم  ینادان 

درک نوزف  ار  وت  مغ  هتسویپ 

وت یتسیرگ  نم  تلفغ  رب 

وت یتسیک  هک  تمتخانشن 

مدای دمح ، وت  مرکز  يداد 

مداتسیا زامن  هب  نم  ات 
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منیع ود  زا  دزیر  هک  گشا  نیا 

منیسح سلجم  هب  وت  يدرب 

ار یلجنم  بلق  وتز  مراد 

ار یلع  ای  وت  زا  متخومآ 

متشرس رد  دیمد  وت  حور 

متشگ نیسح  نز  هنیس  ات 

میالبرک يوس  هب  هدرب  هگ 

میاضّرلا دهشم  بناج  هگ 

مشود هب  ّتبحم  راب  يا 

مشوگ هب  وت  ناذا  ياوآ 

تبرغز ارم  نورب  هدروآ 

تبرت هب  نم  ماک  هتشادرب 

وت یتسین  هک  یمد  هک  ادرد 

وت یتسیک  هک  دوش  مولعم 

مناوت فکز  دور  هک  يزور 

مناوج نم  هب  دنز  دنخبل 

تسا رید  هک  تمسانش  زور  نآ 

تسا ریقح  میناوج  وت  شیپ 

نم هتسکش ي  مه  هب  ورس  يا 

نم هتسشن ي  اپز  ریپ  يا 
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همه یتفگ 
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مریمب ات  رمع 

مریگن نم  قیفر  هظحل  کی 

تسا نیِد  هرامه  ارم  وت  مکح 

تسا نیسح  نم  قیفر  هللاو 

مراد وت  زا  تیاده  رون  نم 

مراد وت  زا  تیالو  نآرق و 

مزاین رد  هدیشک  زان  يا 

مزامن ره  هب  ماوت  نونمم 

متسه وت  ّتبحم  نویدم 

متسدز يور  یم  هک  سوسفا 

تایدنپ

ناج هک  متفگ  شکشیپ  يراد  هچ  مناناج  تفگ 

ناج هک  متفگ  شکشیپ  يراد  هچ  مناناج  تفگ 

ناهج متفگ  ام  شیپ  يردق  هچ  ار  تناج  تفگ 

مخز هک  متفگ  لد ، هب  یهاوخیم  هچ  مغیت  زا  تفگ 

نامک متفگ  يا  هتشگ  نوچ  ممغ  ریت  زا  تفگ 

هآ هک  متفگ  تلد  زا  دزیخ  هچ  مرجه  اب  تفگ 

ناغف متفگ  تبل ، رب  رد  دشاب  هچ  میور  یب  تفگ 

شمتفگ یناسچ ، دیآ  راهب  رگ  نم  یب  تفگ 

نازخ گرب  مغ ، خاش  رب  یب  لخن  لگ  یب  غاب 
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شمتفگ دشاب ، وت  اب  سک  نم  ریغ  ایآ  تفگ 

ناور کشا  نورد  زوس  رگج  نوخ  لد  درد 

شمتفگ ار ، اجک  یتشگ  ارم  ییوج  ات  تفگ 

نامسآ هگ  نیمز  هگ  ارحص  هاگ  ایرد  هاگ 

شمتفگ يدیدن ، دش  ثعاب  هچ  ار  میور  تفگ 

ناشف نوخ  کشرس  مشچ و  يروک  هآ و  دود 

شمتفگ ام  شتآ  رد  یتخوسیم  یک  تفگ 

نآ هب  نآ  هظحل  هظحل  تعاس  هب  تعاس  مد  هب  مد 

شمتفگ یتسش ، هچ  زا  تسد  يدش  قشاع  رگا  تفگ 

ناج مسج و  اپ و  تسد و  شوه و  لقع و  شوگ و  مشچ و 

شمتفگ نادرگن ، اوسر  ار  شیوخ  شماخ  تفگ 

وضع مدنب  دنب 
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نایز اپ  ات  رس  هتشگ  موضع 

شمتفگ رد  نیا  زا  یهاوخیم  هچ  وگ  مثیم »  » تفگ

نابز مخز  متس ، غیت  الب ، راد  لد ، نوخ 

----------

ندیرد ار  دوخ  بلق  ودع  غیت  هب 

ندیرد ار  دوخ  بلق  ودع  غیت  هب 

ندیرب لد  ناتسود  زا  هک  هب  دوب 

ام بهذم  رد  تسا  نیمه  تورم 

ندیرخ ار  نارگید  مغ  يداشب 

سب عرصم و  کی  دیحوت  سرد  دوب 

ندیدن ار  نتشیوخ  ندید و  ادخ 

ار تا  هدرک  مگ  يوج  دوخ  شوغآ  رد 

ندیرپ وس  نآ  يوس و  نیا  هب  تجاح  هچ 

نازیزع گرم  زور  نک  هیرگ  دوخ  هب 

ندیرد نابیرگ  درادن  يدوس  هک 

مراک رمع  کی  هک  اغیرد  اغیرد 

ندیچن لگ  ندید و  لگ  دوب  نیمه 

ندرب شیوخ  مغ  راب  شودکی  هب 

ندیشک نارای  توبات  شود  کی  هب 

دزرین تذل  هظحل  کی  هکآ  دوخب 
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ندیزگ نادند  هب  ار  بل  رمع  کی  هب 

دوخ بل  زا  ینکاو ، ناج  شوگ  رگا 

ندینش ار  ادخ  يادص  یناوت 

نآ اب  هظحل  کی  هک  یلاب  تسا  زامن 

ندیرپ یناوت  یم  ادخ  ات  دوخز 

« مثیم  » وت رعشب  دوبن  روش  رگا 

ندیرفآ ون  نیماضم  زا  دوس  هچ 

----------

یتسه هک  ات  تسود  يا  تسود  اب  شاب  تسود  اب 

یتسه هک  ات  تسود  يا  تسود  اب  شاب  تسود  اب 

یتسب هکرب  دیما  تسوا  همه  يور  اج  ره 

زیگنا هنتف  سفن  اب  زیربل  تشگ  هنامیپ 

یتسشن ارچ  رخآ  زیخرب  دربن  رهب 

یتفگن قح  رابکی  یتفنش  قح  رابدص 

یتسد رآرب  لد  زا  یتفخن  لگ  ریز  ات 

یتسم بابش  رود  یتسپ  هک  یکدوک  رد 

یتسرپادخ یک  سپ  یتسس  فیعض  يریپ 

شود رب  هانگ  راب  شوگ  رد  باوث  مکح 

یتسم هدیسر  تگرم  شوه  هن  هدنام  لقع  هن 

اب
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يدیرب انشآ  زا  يدیمرآ  ریغ 

یتسکش دوخ  نامیپ  يدید  وت  رب  ياو  يا 

دمآ تلادج  گنج و  دمآ  تلام  دزد  ات 

؟ یتسج باوخز  ایآ  دمآ  تلاح  دزد  نوچ 

ایند ماد  دنب  رد  ایند  ماج  تسمرس 

یتسلا هداب  زا  ایند  ماک  هب  لفاغ 

ملاع یئوت و  مریگ  مثیم »  » دنپ تسا  نیا 

یتسه هک  ره  واج و  ره  مّلسم  تدیآ  گرم 

----------

یسب دنرقحم  رهاظ  هب  هک  نافراع  هچ 

یسب دنرقحم  رهاظ  هب  هک  نافراع  هچ 

یسب دنرس  نارورس  رب  هک  هداتفوا  هچ 

میظعت رز  میس و  رهب  نکم  راد  لام  هب 

یسب دنرتادگ  ناریقفز  اینغا  هک 

ندینشن قلخز  نتفگ  همه  ایبناز 

یسب دنرک  مه  روک و  مه  هک  رادم  بجع 

ربق ملاعز  يا  هشیدنا  هن  گرم  دای  هن 

یسب دنرشحم  يادرفز  كانمیب  هن 

سوسفا اپ  ریز  گرم  ورس  درگب  لجا 

یسب دنرز  هتسب  لد  رذآ و  قرغ  هک 
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نایتشز هب  ادخ  هدیشک  هدرپ  رازه 

یسب دنردیم  هدرپ  نارگد  زا  زونه 

دنراد بهلوب  يوخ  لسر  متخ  رانک 

یسب دنرزآ  ياه  تب  وچ  هبعک  نورد 

دنور هناخز  نورب  ناملسم  دادماب  هب 

یسب دنرفاک  دنیآ  وچ  هاگماش  هب 

دناد ادخ  ناشتسد  دسر  بآ  هب  رگا 

یسب دنرگانش  ایند  هکرب  نایم 

« مثیم  » وگب نخس  مک  يدب  هب  نارگیدز 

یسب دنرتهب  وت  زک  رگن  شیوخ  بیع  هب 

----------

یسرن ناوغرا  ياهلگ  هدنخ  ضیف  هب 

یسرن ناوغرا  ياهلگ  هدنخ  ضیف  هب 

یسرن نابغاب  نوخ  لد  درد  هب  رگا 

دنخم لاب  هتسکش  غرم  نداتفوا  هب 

یسرن نامسآ  هب  وا  نوچ  يزیرب و  رپ  هک 

ار يراسکاخ  زومایب  باتفآز 

یسرن نامسآ  هب  سک  ندز  نیمز  اب  هک 

وش ایرد  جوم  غیت  کی  هب  راو  بابح 

یسرن نارک  یب  رحب  لد  هب  یفک  ات  هک 
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دنسرن نارگیدوت  درگ  هب  هک  ناردنت  هن 

یسرن نارگید  درگرب  وت  هک  نامزاب  هن 

يداش مغ  طیحم  نیا  رفس  رد  يوجم 

نآ هب  تبقاع  يرپس  هر  هچ  ره  هک 
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یسرن

وخ یتفرگ  اهدغج  اب  یبیلدنع و  وت 

یسرن ناتسلگ  هب  مسرت  هدش و  یط  راهب 

مسرت یم  هک  نیتسآ  شکب  ریغ  تسدز 

یسرن ناتسآ  هب  ار  لد  روشک  ریما 

« مثیم  » يا هتفرگ  وخ  نت  هناخ  هب  ات  وت 

یسرن ناج  شخب  ضیف  نآ  زا  يریگ  ضیف  هب 

----------

شومارف ار  لد  یلد  لها  رگا 

شومارف ار  لد  یلد  لها  رگا 

شوغآ رد  دریگ  ناج  وچ  ترادلد  هک 

قشع شتآ  زا  نزم  مد  زوسب و 

شوماخ شاب و  نشور  عمش  ناسب 

دنداد رات  کی  تا  هرط  نآ  زا  رگ 

شورفم شورفم  ناهج  کلم  دص  هب 

دنراد هچ  را  دنروک  دنلال و  رک و 

شوگ مه  مشچ  مه  نابز  مه  یهورگ 

مراد دیدرگ و  یط  رمع  یهلا 

شود رس  رب  نایصع  هوک  نارازه 

هچ رگا  ار  میوربآ  يزیرن 
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شوج دنز  یم  یهانگ  میوم  رهز 

راکاطخ مراکاطخ  مراکاطخ 

شوپاطخ یشوپاطخ  یشوپاطخ 

لفاغ وت  دای  زا  مدوب  یم  نانچ 

شون تیصعم  شینز  مدرب  یم  هک 

دیآرب دیآ  دای  وچ  مناهانگ 

شوه رسز  ناج و  نتز  هآ و  لدز 

لفاغ وت  زا  رای  یمد  مثیم »  » دشن

شومارف يدرک  ار  رای  دش  نوچ  وت 

----------

شاب نشلگ  ياوه  عیطم  هشیمه  لگ  وچ 

شاب نشلگ  ياوه  عیطم  هشیمه  لگ  وچ 

شاب نشور  عمش  لثم  نزن و  مد  زوسب و 

یتسار راگزور  ناکاپ  نماد  لسن  وت 

شاب ناماد  كاپ  كاپان ، نمادب  ورم 

تسا رت  زیت  سفن  غیت  یسب  گرم  غیتز 

شاب نشوج  قرغ  اوقت و  هماج  شوپب 

تساوت نمشد  سفن  ناطیش و  هک  تسودب  مسق 

شاب نمشد  بیرف  رهاظ  نمشد  ود  نیاب 

زانم هلیبق  یئابیز  تمشح و  لامب و 
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شاب نم  زا  یلاخ  قلخ  يا  هدش  ینم  زک  وت 

دشاب یمن  رنه  مدرم  لد  نتسکش 

شاب نتسکش  دوخ  رکف  ینکش  لد  ياج  هب 

زور دوب  هبعک  هب  ار  وت 
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يور تبون  جنپ 

شاب نمهرب  وریپ  هن  هدکتب  دبع  هن 

دندرک تریخم  یتسپ  يدنلب و  رد  وچ 

شاب نسوس  هار  راخ  يوش  هکنآ  ياج  هب 

دنچ ات  يا  هتشگ  هنیئآ  هناش و  ریسا 

شاب نیزم  نوخز  نادیهش ، عمج  هب  ایب 

« مثیم  » وشم نامز  نوبز  درس  هآز 

شاب نهآ  هوک  وچ  ثداوح  کتپ  ریزب 

----------

شاب رود  دوخ  زا  کیدزن  يوش  یهاوخ  ادخ  اب 

شاب رود  دوخ  زا  کیدزن  يوش  یهاوخ  ادخ  اب 

شاب رون  قیفر  هگنآ  یگریت  اب  نک  رهق 

وجب ییاسوم  تسا  روط  يروآ  ور  اجک  ره 

شاب روط  میقم  یتسه  دوخ  وت  یسوم  ربخ  یب 

تسود ییابیز  شیپ  درادن  ییابیز  روح 

شاب روح  رکف  هب  رتمک  دوش  تسود  يور  وحم 

شوک هب  يراد  اهرومام  ادخ  زا  دوخ  رد  هچ  رگ 

شاب رومأم  رطخ  ره  عفد  هب  دوخ  يارب  دوخ 

اپ ریز  دنام  روم  شینز و  درازآ  رام 

شاب روم  هنوش  رام  هن  دوب  شوخ  مدآ  يوخ 
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دای هب  مراد  نینمؤملاریما  زا  ار  نخس  نیا 

شاب روگ  رکف  تسا  روگ  بل  ات  تبیصم  ره 

وش مشچ  رس  ات  ياپ  زا  ادخ  رادید  هاگ 

شاب روک  يراد  مشچ  ات  وا  ریغ  هاگنز  و 

دننک ترود  ادخ  زا  دنهاوخ  هک  يدید  اجک  ره 

شاب رود  نایادخ  زا  رود  نآ  زا  يراد  مدق  ات 

نز هسوب  مثیم  وچ  مثیم »  » دوخ راد  بانط  رب 

شاب روز  فرح  میلست  هن  دنباپ  رز  هب  هن 

----------

راد هاگن  ار  ناج  تمرح  مسجز و  رذگب 

راد هاگن  ار  ناج  تمرح  مسجز و  رذگب 

راد هاگن  ار  ناهج  يوشب و  ناهج  زا  تسد 

داب هب  دهد  ار  نید  نمرخ  رفک  فرح  کی 

راد هاگن  ار  نابز  يوگب و  نخس  رتمک 

رمع مامت  خزود  بناج  هب  هتخات  يا 

راد هاگن  ار  نانع  وایب و  دوخ  هب  مد  کی 

تسین ضغب  بح و  زج  هب  هیاپ  ساسا و  ار  نید 

ار ناهن  جنگ  ود  نیا  هنیس  رد 
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راد هاگن 

دسر یمن  تعانق  جنگ  ياپ  هب  یجنگ 

راد هاگن  ار  نآ  تدزاس  زاین  یب  ات 

نابغاب غاب و  لگ و  ردق  هب  يرب  یپ  ات 

راد هاگن  ار  نازخ  دای  راهب  لصف 

يا هتشرف  زا  يا  هن  وید  رابت  زا  وت 

راد هاگن  ار  ناشن  مان و  شیوخ  لصا  زا 

مارتحا دریگ  ناوج  ریپ و  وت  زا  هک  یهاوخ 

راد هاگن  ار  ناوج  ریپ و  مارتحا  دوخ 

تسا رظان  وت  رب  نامز  ماما  هنگ  تقو 

راد هاگن  ار  نامز  ماما  تمرح  سپ 

رشح باسح  نایز  ودوس  دای  هب  مثیم » »

هاگن ار  نایز  دوس و  باسح  اجنیا 

----------

زیخرب مدحبص  ياحیسم  ضیف  دیمد 

زیخرب مدحبص  ياحیسم  ضیف  دیمد 

زیخرب مدع  رتسب  زا  مه  وت  وش  دوجو 

تاود وچ  مه  دنب  ياپ  اج  رس  رب  شابم 

زیخرب ملق  نوچ  داتسا  يرای  تسدب 

تسیراک متس  ندش  مخ  متس  لها  شیپ  هب 
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زیخرب متس  ره  شیپ  یبلط  را  تلادع 

تسا رتگرزب  یمغ  مغ  زا  نتفای  تسکش 

زیخرب ملع  نوچ  هودنا  رگشل  شیپ  هب 

تساوخرب اه  شاب  رادیب  هرعنز  ناهج 

زیخرب مه  وت  يا  هتفر  رگم  گرم  باوخب 

تسد هب  ریگب  رحس  ضیف  نماد  هچنغ  وچ 

زیخرب مدحبص  حور  تدوش  ات  هتفکش 

شورفم دوخ  سفن  يانمت  هب  ار  بیبح 

زیخرب منص  رد  زا  وش و  تسرپ  دمص 

تسب ینادن  رگا  ار  نانهد  دب  نابز 

زیخرب مسق  ادخ  قح  هب  هنایم  نآ  زا 

تفگ هک  تسا  بئاص  ياوآ  مثیم »  » شوگ هب 

کبس
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زیخرب مغ  رابغ  يا  ام  هنیسز 

----------

دراد ییانث  ییاعد و  هرذ  ره  لد 

دراد ییانث  ییاعد و  هرذ  ره  لد 

دراد ییاونش  شوگ  هک  مینیب  ات 

سرتم هجنپ  يوق  راکمتس  ملظ  زازگ  ره 

دراد یئادخ  تسا و  فیعض  هک  نک  نآ  زا  میب 

يدیدرگ لد  هچ  وک  بلط  رد  اهلاس 

دراد ییافص  هچ  يدیدن  رادلد  يوک 

زگره دیاشن  نوعرف  رگشل  زا  میب 

دراد ییاصع  شیوخ  فک  هب  یسوم  هک  ات 

دیالآ هانگ  هب  ار  نابز  زور  رگا  فیح 

دراد ییاعد  رکذ و  بش  تولخ  رد  هکنآ 

وا هدنب  دوب  ناطیشز و  هدرک  يوریپ 

دراد ییارچ  نوچ و  ادخ  رد  هک  ره 

میراد ییاونشان  لد  شوگ  بجع  ام 

دراد ییاسر  دایرف  هچ  گرم  سرج 

راهنز تلادع  نازیم  هفک  نیا  وت  نیا 

دراد ییازج  رجا و  یهنگ  باوث و  ره 

مثیم شنانج  ناتسلگب  يزاین  هچ 
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دراد ییاوه  لاح و  یلع  يوک  رد  هک  ره 

----------

تسا ندیرب  لد  ادخ  ریغز  قح  رادید 

تسا ندیرب  لد  ادخ  ریغز  قح  رادید 

تسا ندیشک  اه  یسوهلاوبز  سوه  ياپ 

دنبب دوخ  مشچ  ادخ  ریغ  تسه  هچ  ره  زا 

تسا ندید  دنوادخ  لامج  ینعم  نیا 

تسا لطاب  قح و  هلصاف  ردقچ  یناد 

تسا ندینش  نیب  ندید و  نیب  هک  یقرف 

سرپم افو  رهم و  ینعم  ملظ  لها  زا 

تسا ندیرد  رتوبک  بلق  رکف  هب  نیهاش 

سب تسا و  ملاظ  یشکدوخ  ملظ  شاداپ 

تسا ندیکم  نوخ  زا  شنتشگ  كاله  ولاز 

نتساوخ رای  خر  لاصو  رت  مشچ  یب 

تسا ندیچ  هویم  يوزرآ  کشخ  لخن  زا 

یم رس  هب  هنسرگ  ایسآ  نوچ 
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مادم درب 

تسا ندیوج  قیالخ  قزر  رکف  هب  سک  ره 

راد شین  فرح  زج  هب  هاوخم  نابز  دب  زا 

تسا ندیزگ  شسحن  تداع  هشیمه  برقع 

نتخورف بناجا  هب  ار  رای  يانعم 

تسا ندیزگ  یتشهب  روح  هب  ار  تیرفع 

تفگ هک  نخس  نیریش  رباص  باوج  مثیم » »

تسا ندیدن  شیازس  هدید  بیقر  رای 

----------

ار تبحم  يارحص  نتفر  ناوتن  اپ  اب 

ار تبحم  يارحص  نتفر  ناوتن  اپ  اب 

ار تبحم  يانیم  ندروخ  ناوتن  نوخ  یب 

دناوخ دیابن  هناوید  ار  قشاع  هناوید 

ار تبحم  ياوسر  نتفگ  ناوتن  اوسر 

لد رب  دسرن  شتسد  لگ  بآ و  مکاح  دص 

ار تبحم  يارحص  درک  دیاشن  ریخست 

دوخ رهم  هر  زا  وا  وا  رهق  روخ  رد  ام 

ار تبحم  ياهرد  ام  يو  رب  هدوشگب 

قشع سالک  هب  ار  ام  دندرب  رز  ملاع  رد 

ار تبحم  ياپ  ات  میدناوخ  فلاز  اجنآ 
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زان دش  ورف  دلخ  رب  یئابیز  همه  نآ  اب 

ار تبحم  يارحص  ریس  دنک  هک  سک  ره 

ینیب نانج  رازلگ  ار  تمایق  يارحص 

ار تبحم  ياهرد  دوخرب  ینک  زاب  رگ 

لد دریمن  هک  یهاوخ  لگ  بآ و  ملاع  رد 

ار تبحم  يایحا  دیاب  رحس  کشا  اب 

ینیب اجک  هک  یناد  ینیب  ادخ  هک  یهاوخ 

ار تبحم  ياوآ  ینیب  اپ  هب  هک  اج  ره 

دیاب الو  نالعا  مثیم »  » الب رادرب 

ار تبحم  يادوس  یهاوخ  رگا  رای  اب 

----------

میلفاغ دوخ  زا  میدیدنخ و  میتفگ و  اه  لاس 

میلفاغ دوخ  زا  میدیدنخ و  میتفگ و  اه  لاس 

میلد لابند  هب  ام  اه  سوه  لابند  هب  لد 

لام ّبُح  تسم  میسفن و  هناوید ي  بش  زور و 

میلماک لقع  میرادنپ  هک  نیا  نیا ، زا  رتدب 

دوخ میناد  یمن  هدرک  شوخ  گنس ، رصق  هب  لد 

میلگ یتشُم  ای  میکاخ  هضبق ي  کی  تبقاع 

يوه غیت  مد  اب  ار  دوخ  میتشُک  اهراب 

میلتاق ار  دوخ  میداد و  شرورپ  ار  نود  سفن 
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ار ام  حون ،
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تفرگ ار  ملاع  ّلک  نافوط  دناوخ و 

میلحاس زا  رود  زین  ام  دش  رود  ام  زا  یتشک 

میا هتفگ  مدرم  بیع  مئاد  هدیدان ، دوخ  بیع 

میلفاغ دوخ  زا  هدناوخ ، تلفغ  باوخ  تیب  رد  ار  قلخ 

تب رود  یهاگ  میدرگ و  یم  هبعک  رود  هب  هگ 

میلطاب ریسا  یهاگ  هدش  ّقح  دیرم  هگ 

ام هک  ام ، دوب و  ربا  باتفآ و  كاخ و  بآ و 

میلصاح رکف  هب  میتشکن و  دوخ  رب  يا  هناد 

دیسر يریپ  ات  میدرک  ضوع  لزنم  اهراب 

میلزنم يانب  دیدجت  رکف  رد  نانچمه 

تساطخ راب  زا  هتسخ  ام  هناش ي  مثیم »  » هک سب 

میلهاک تدابع  رد  ناوتان و  تعاطا  رد 

----------

ددنسپ یمن  ایرد  تّبحم  هنشت ي  بل 

ددنسپ یمن  ایرد  ّتبحم  هنشت ي  بل 

ددنسپ یمن  الیل  رادلد  نسُح  نونجم 

هتشون یلع  الوم  راد  هلصو  شفک  رب 

ددنسپ یمن  الوم  ار  اهب  یب  ِکلم  نیا 

هفیقس زا  زیرگب  يریدغ  ریپ و  رگ 

ددنسپ یمن  ار  نآ  دیدنسپ  نیا  هک  سک  ره 
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تساهنت هشیمه  نمؤم  ایند  لها  نیب  رد 

ددنسپ یمن  ایند  ار  ترخآ  نادرم 

رتدب تسیشک  دوخ  زا  يدنسپ  دوخ  ههبش  یب 

ددنسپ یمن  اناد  دیدنسپ  رگا  نادان 

تسا تخس  زامن  یب  رب  ندینش  ناذا  گناب 

ددنسپ یمن  يوقت  زگره  راب  دنب و  یب 

ندرب هانگ  راب  ندرپس  یلع  ندرب  لد 

ددنسپ یمن  ام  زا  دنوادخ  ار  هویش  نیا 

ناشوپب دوخ  مادنا  ناملسم  يوناب  يا 

ددنسپ یمن  ارهز  یشاب  باجح  دب  رگ 

دنیشن یکروح  اب  الوم  لامج  وحم 
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ددنسپ یمن  ابهص  رثوک  يوبس  تسم 

دنّربب نابز  تسد و  شراب  رازه  دص  رگ 

ددنسپ یمن  الوم  الوم  ریغ  هب  مثیم » »

----------

دیشخب ناج  لزا  زور  ار  وت  هک  ییادخ  نآ 

دیشخب ناج  لزا  زور  ار  وت  هک  ییادخ  نآ 

دیشخب نامیا  لگ  ار  تلگ  بآ و  هشیر و 

یلو قلخ  تگس  كوخ و  دنک  تسناوت  یم 

دیشخب ناسنا  تروص  مرک  تسد  اب  وت  رب 

رنه لضف و  بدا و  لامک و  صالخا و  قدص و 

دیشخب نامیاو  يدرمناوج  راثیا و  قشع و 

درک تتالامک  رحب  فدص  يدوب  كاخ 

دیشخب ناوارف  ياهرهگ  تایرد  وچمه 

وت هب  دنوادخ  هک  یکاخ  هضبق  نامه  وت 

دیشخب نادنخ  بل  نازوس  لد  نایرگ  مشچ 

دننک هدجس  ار  وت  هک  ات  کلم  هب  نامرف  داد 

دیشخب ناکما  ملاع  همه  رب  تا  هبتر 

دناشوپ تفالخ  يابیز  نهاریپ  وت  رب 

دیشخب ناونع  تزع و  فرش و  دجم و  وت  هب 

دیازفا تینشور  درخ و  لقع و  هب  ات 
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دیشخب نآرق  تلود  یلع و  یتسود 

ناطیش ددزدن  هرابکی  هک  شاب  رذحرب 

دیشخب نانم  قلاخ  وت  هب  هکییاهجنگ 

وت هب  دنوادخ  تاذ  ینکن  مگ  هر  هک  ات 

دیشخب نازورف  هتسویپ  لعشم  هدراچ 

مثیم نک  هنگ  كرت  نک و  مرش  ادخ  زا 

دیشخب نارفغ  هر  زا  ار  وت  مرج  وا  مریگ 

بالقنا يزوریپ 

میتشاذگ اپ  الب  ماکب  فکب  رس  ام 

میتشاذگ اپ  الب  ماکب  فکب  رس  ام 

میتشاذگاو دوخب  دوب  هچ  ره  رای  زج 

لاصو رهوگ  نوخ  میزادوخ  اب  میدرب 

میتشاذگ اج  ناهجب  ار  شیوخ  یتسه 

سب يا و  هدولآ  هفیج  دوب  هک  ایند 

میتشاذگ ایند  مدرم  يارب  ار  نآ 

ین كون  هب  رس  الب  ریت  موجه  رد  نت 

میتشاذگ اهنت  هثداح  جومب  ار  ناج 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6400 

http://www.ghaemiyeh.com


ام ودوب  هنشت  ام  هنشت  ماکب  ایرد 

میتشاذگ ایرد  هنیسب  شطع  غاد 

نامسآ درب  ام  يزارف  رسب  ترسح 

میتشاذگ ارهز  فسوی  ياپب  رس  ات 

یلو دش  قرغ  نوخ  مزلقب  ام  ياهنت 

میتشاذگ ارحص  نمادب  رس  هزین  اب 

شیوخ هاگلتق  رد  هتفرگ و  وضو  نوخ  زا 

میتشاذگ ارآ  لد  يور  كاخ  يور  رب 

ناقشاع دننادب  رشح  حبص  ات 

میتشاذگ ام  ناهجب  ار  قشع  نوناق 

نوخ مزب  هب  تیالو  ماج  میدز  لوا 

میتشاذگ الوم  نماد  هب  رس  هاگنآ 

تسام تسدب  ملاع  یتسه  مامز  مثیم » »

میتشاذگ اپ  دوخ  یتسه  هب  ام  هک  اریز 

----------

خرس رگنس  ام  هب  تسا  تشهب  غاب  زا  رتشوخ 

خرس رگنس  ام  هب  تسا  تشهب  غاب  زا  رتشوخ 

خرس رتسب  نیا  رد  میراگن  شوغآ  مه  هک 

تسام لد  مخز  هدنخ  زا  یتبحص  اجک  ره 

خرس رس  درآرب  كاخ  زا  هدز  تلجخ  هلال 
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شقرو ره  اب  هک  تسیباتک  هلال  هدنخ 

خرس رتفد  ام  لد  حرشز  تخاس  ناوت  یم 

میدز هناتسم  هدنخ  ناهج  ود  طاشن  هب 

خرس رغاس  رگج  بانوخز  میراد  هک  ام 

تخیر دهاوخ  نیمز  هب  ار  دوخ  یتسه  نامسآ 

خرس رتخا  ام  نماد  رد  همه  نیا  زادنیب 

میرب شتآ  يوس  نارمع  یسوم  نوچ  تسد 

خرس رهوگ  رس  میراذگن  ار  دوخ  ناج 

تسه هک  خرس  رز  هب  ار  نخس  میشورفن 

خرس رز  نیا  زا  هب  راب  دص  ود  خرس  رذآ 

بجاو تداهش  لسغ  دوب  هدازآ  ره  هب 

خرس رکیپ  یلع  نبا  نیسح  تشاد  نوخز  هک 

میشکن بناجاز  یبآ  هرطق  ّتنم 

رگ

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6402 

http://www.ghaemiyeh.com


خرس رزآ  دوش  زبس  ام  هنیس  رد  هچ 

بلط تسد  يربن  تداهش  ماج  زا  مثیم » »

خرس رگنس  نیا  هتشک  ادخ  هب  دریمن  هک 

----------

تسا بالقنا  رجف  خرس  راهب  دیع 

تسا بالقنا  رجف  خرس  راهب  دیع 

تسا بالگ  لصف  ار  هتشگ  رپرپ  ياهلگ 

رون هدنخ  اب  دروآ  ماغیپ  دیشروخ 

تسا باتفآ  دیع  هک  نشور  همه  مشچ 

نامیا دیع  تزع  دیع  ییاهر  دیع 

تسا باجح  دیع  فرش  دیع  ایح  دیع 

نم وت و  دیع  نافعضتسم  همه  دیع 

نمهب دیع  تما  دیع  ماما و  دیع 

داد ام  هب  یمرگ  یسب  يدرس  رد  هک  نمهب 

داد افص  ار  یتیگ  زور  رون  نوچ  هک  نمهب 

ار نابغاب  زوس  هنیس  غاد  هک  نمهب 

داد افش  ییاحیسم  سافنا  رطع  اب 

تراسا دنب  نتسسگب  اب  هک  نمهب 

داد ادخ  ام  تسد  هب  يدازآ  طخ  رس 

گشا هدنخ و  نوگ  هلال  راهب  نمهب 
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کشر درب  شناماد  هب  نیدرورف  هک  نمهب 

هتشون ام  كاخ  هب  نوخ  اب  ادخ  تسد 

هتشرف کنیا  تشهب ، کنیا  وید ، تخیرگب 

ینوبز فعض و  اب  توغاط  نمیرها 

هتشر هک  يرات  رد  هداتفا  توبکنع  نوچ 

دنیچب ناریا  روشک  يالبرک  زا 

هتشک هللاراث  هک  ار  يرذب  لوصحم 

داد يرترب  ملاع  هب  ار  ماما  ادخ  کنیا 

داد يربهر  ماقم  مه  ام  كدوک  رب 

تسین ربخ  یناملظ  ياه  بش  نآ  زا  رگید 

متسین رگ  هولج  اجنیا  دیشروخ  زجب  رگید 

دیزیخ هتشغآ  نوخ  هب  نادیهش  يا  ناه 

تسین رت  هدنز  سک  امش  زا  ام  رد  زورما  هک 

رد
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دیداد بآ  نوخ  زا  هک  يزبس  رس  غاب 

تسین روراب  نآرق  لخن  زا  ریغ  هب  یلخن 

میدید غاد  نارازه  لد  ره  رب  هلال  نوچ 

میدیچ غاب  نیا  زا  يدازآ  هویم  ات 

ناراهب رد  ناراهب  نمهب  هدش  کنیا 

ناراب هلال  ناتسمز  ناماد  هدیدرگ 

نشور تشگ  نآرق  دیشروخ  وترپ  رد 

نارامج ریپ  لد  نوچ  ناناوج  رکف 

تخیر ورف  ناگژم  رس  زا  يداش  گشا  اب 

نارای مشچ  رد  اهلاس  ياهراخ  نآ 

میراد هار  غارچ  نیدنچ  مدق  ره  رد 

میراد هللا  حور  هللاراث و  نآرق و 

میمصت تفرگب  ام  يدوبان  هب  نمشد 

میرحت دیدهت و  هنهک  ياه  هبرح  اب 

داتفین راک و  زا  داتفا  اه  هبرح  نآ 

میلست ماد  ردام  مزع  ياپ  هظحل  کی 

ندادن نت  ملاظ  مکح  رب  نداد  رس 

میلعت زاغآ  زا  هداد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  ام 

میداهن ندرگ  الب  ره  رب  هتفگ و  ال 

میداتسیا مواقم  بلاطوب  بعش  رد 
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یمارگ ار  نمهب  دیع  ندرمش  دیاب 

یماکداش اب  نآ  نشج  نتفرگ  دیاب 

نتفگ کیربت  نامز  ياسوم  هب  دیاب 

یمارح زا  دش  یهت  نمیا  يداو  يراک 

ندرب هدجس  سدقم  ضرا  نیا  رب  دیاب 

یمارتحا یب  ار  كاخ  نیا  دابم  زگره 

میداد رون  ملاع  مشچ  رب  نیمزرس  نیز 

میداد روش  ار  ناهج  نانیرفآ  روش 

ار ام  رون  رودص  هر  نتفرگ  ناوتن 

ار ام  روشنم  همه  نامولظم  دندناوخ 

تشذگب رهز  زا  رت  خلت  راگزور  نآ 

ار ام  روش  ملاع  کلم  هتفرگ  نیریش 

روگ ینادنز 
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دیدرگ شیوخ  هایس 

ار امر  وگ  لوا  زور  زا  دنک  هک  یمصخ 

تمایق ات  نارای  نوخ  راز  هلال  رد 

تماق تسار  هنادواج  ورس  مییام 

میتسم میتسم  الب  ولاق  یم  زا  ام 

میتسب میتسب  ادخ  اب  لوا  زک  يدهع 

میدوب میدوب  ات  هللادنج  طخ  رد 

میتسه میدوب  ات  هللا  حور  زابرس 

میدناوخ میدناوخ  ار  هللا  ار  هللا 

میدنار میدنار  ار  سیلبا  ار  سیلبا 

----------

خرس رگنس  ام  هب  تسا  تشهب  غاب  زا  رتشوخ 

خرس رگنس  ام  هب  تسا  تشهب  غاب  زا  رتشوخ 

خرس رتسب  نیا  رد  میراگن  شوغآ  مه  هک 

تسام لد  مخز  هدنخ  زا  یتبحص  اجک  ره 

خرس رس  درآرب  كاخ  زا  هدز  تلجخ  هلال 

شقرو ره  اب  هک  تسیباتک  هلال  هدنخ 

خرس رتفد  ام  لد  حرشز  تخاس  ناوت  یم 

میدز هناتسم  هدنخ  ناهج  ود  طاشن  هب 

خرس رغاس  رگج  بانوخز  میراد  هک  ام 
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تخیر دهاوخ  نیمز  هب  ار  دوخ  یتسه  نامسآ 

خرس رتخا  ام  نماد  رد  همه  نیا  زادنیب 

میرب شتآ  يوس  نارمع  یسوم  نوچ  تسد 

خرس رهوگ  رس  میراذگن  ار  دوخ  ناج 

تسه هک  خرس  رز  هب  ار  نخس  میشورفن 

خرس رز  نیا  زا  هب  راب  دص  ود  خرس  رذآ 

بجاو تداهش  لسغ  دوب  هدازآ  ره  هب 

خرس رکیپ  یلع  نبا  نیسح  تشاد  نوخز  هک 

میشکن بناجاز  یبآ  هرطق  ّتنم 

خرس رزآ  دوش  زبس  ام  هنیس  رد  هچ  رگ 

بلط تسد  يربن  تداهش  ماج  زا  مثیم » »

خرس رگنس  نیا  هتشک  ادخ  هب  دریمن  هک 

----------

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  هسامح 

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  هسامح 

دزیخ نافوط  هیلع  نوخ  مشخ  هلعش  هک 

نمیرها هنیس  هب  ینادنز  هدش  سفن 

دزیخ نامیلس  بل  زا  يدازآ  شورس 

دشوج ملاظ  هیلع  مولظم  نوخ و  شورخ 

دزیخ ناطیش  هیلع  رواد  حتف  هاپس 
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دیآ نوعرف  گرم  هک  دّرُغ  ایرد  فاکش 

دزیخ نارمع  روپ  هک  دیآ  روط  زا  هرارش 

رخآ يدوب  هدیدن  لوا  مدوب  هتفگن 

دزیخ نادادماب  وچ  دریم  بش  تملظ  هک 

قح هب 
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یتسویپ رگا  حون  هب  یتسب  لد  رگا 

دزیخ نافوط  هک  مغ  هچ  یتسشنب  را  یتشک  هب 

يو حیبست  رکذ  هک  نک  ور  یئادخ  نادب 

دزیخ ناهنپ  نایع و  ارحص  تشد و  هوکز و 

وارما یپ  رد  هک  نک  ور  یئادخ  نادب 

دزیخ نابعث  بوچز  دیور  ناحیر  گنسز 

شنامرف يرب  رگ  هک  ربنامرف  ادخ  نآ  زا 

دزیخ نامرف  هب  ار  وت  رسکی  یتسه  ناهج 

شدرگاش يدتبم  هک  ار  بتکم  نآ  مزانب 

دزیخ ناج  نداد  هب  دشوک  قح  نتفخ  هب 

شکاپ نورد  زا  هک  ار  تضهن  نآ  مزانب 

دزیخ نآرق  راعش  نکسم  نان و  ياج  هب 

اهنوخ هرطق  هرطق  هک  ار  ربهر  نآ  مزانب 

دزیخ ناشورخ  می  نوچ  شمرگ  قطنمز 

شتآ نوخ و  نیب  هک  ار  تلم  نآ  مزانب 

دزیخ نادند  گنچ و  هب  نمشد  زیتس  یپ 

شدنزرف مغ  رد  هک  ار  ردام  نآ  مزانب 

دزیخ نادنخ  ياجز  یناشفا  کشا  ياج  هب 

اهرگنس فک  رد  هک  مزان  يرادساپ  هب 

دزیخ نامیا  شورخ  شنوخ  هرطق  هرطقز 
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ار دوخ  بآ  مهس  هک  مزان  يراثن  ناج  هب 

دزیخ ناشطع  ماک  هب  شتآ  رد  دشخبب و 

دراب شتآ  رباز  ناراب  ياج  هب  رگا 

دزیخ نافوط  كاخز  هلال  ياج  هب  رگ  و 

دشوج شتآ  هوک  وچ  نمشد  قرشمز  رگا 

دزیخ ناراب  بمب  هب  ناطیش  برغمز  رگ  و 

ناریا مشخ  شورخ  نارای  گرم  هب  رگا 

دزیخ ناهاپس  زا  هک  دیآ  ناسارخ  زا  هگ 

همشچرس هلاژ و  نوخ ز  دشوج  یمه  رگا 

ناتسراهب رگ  و 
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دزیخ ناراهب  نوخز  ار 

نادنزرف متامز  ناریا  مام  رگا 

دزیخ نایرگ  مشچ  هب  دزوس  نازوس  بلق  هب 

ربهر ناج  هب  مسق  رواد  تاذ  هب  مسق 

دزیخ نآرق  يادن  روشک  نیا  زا  دیاب  هک 

دیآ زاب  سبط  يوس  ار  اکیرمآ  هک  وگب 

دزیخ ناریا  هیلع  رفاک  ثعب  هک  وگب 

----------

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایق  يالجت 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایق  يالجت 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایپ  ناقاتشم  هب 

دمآ نطو  رد  فسوی  هک  هدروآ  هدژم  نیا  ریشب 

دمآ نکش  تب  لیلخ  وگرب  نایمیهاربا  هب 

دمآ ندب  رد  مناج  هک  رس  زا  یگدنز  مریگب 

دمآ ماب  هب  مدیشروخ  هک  دش  نشور  زور  نوچ  مبش 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

مدید وا  يامیپاوه  نوچ  نادیهش  رازلگ  هب 

مدیچ شخر  زا  لصو  لگ  شیابیز  يور  هدیدن 

مدینشب هدازآ  رهز  ار  نآرق  حتف  دورس 

دمآ ماع  صاخ و  زا  ادن  تساوخرب  نز  درم و  زا  ادص 
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دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

دش ادیپ  هناناج  خر  نوخ  ياه  هلال  نایم 

دش ادیپ  هناوید  لد  يارآ  ملاع  غارچ 

دش ادیپ  هناخ  مغ  نآ  رد  يدهم  هرهچ  ییوگ  وت 

دمآ مامت  یهاش  متس  نارود  هک  اتفگ  درخ 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

نمیرها تسد  زا  تفرگ  ار  دوخ  متاخ  نامیلس 

نمشد لد  رد  دش  نوخ  هک  ناشنب  یتسود  لاهن 

نم اب  ییوت  وت  اب  منم  هناگیب  دیک  زا  میب  هچ 

دمآ مارتحا  زع و  هب  تدحو  هدنرآ  مایپ 
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دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

یماک وخ  وید  دش  نورب  نارای  نطو  رازلگز 

یمایا هچ  ینارود  هچ  هر  زا  هدمآ  هتشرف 

یمالسا يروهمجز  درآ  دیون  شلعل  بل 

دمآ ماقتنا  يارب  نوریب  ادخ  ریشمش  هک 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

نیب یسوم  تسد  رد  اصع  ینمشد  يدوبان  یپ 

نیب یسیع  شخب  ناج  مدریگن  وا  نیریش  بل 

نیب یلجت  رد  ار  یلع  نک  اشامت  ار  دّمحم 

دمآ مالس  دمآ  دورد  ار  وا  اه  هلال  نینوخز 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

شرادهگن ادنوادخ  نیا  تسا  نید  مشچ  غارچ و 

شرادهگن ادنوادخ  نیا  تسا  نیفعضتسم  هم 

شرادهگن ادنوادخ  نیا  تسا  نیشناج  يدهم  هب 

دمآ ماظن  وا  مظنز  ار  نامیا  قشع و  باتک 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

----------

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  هسامح 

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  هسامح 

دزیخ نافوط  هیلع  نوخ  مشخ  هلعش  هک 
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نمیرها هنیس  هب  ینادنز  هدش  سفن 

دزیخ نامیلس  بل  زا  يدازآ  شورس 

دشوج ملاظ  هیلع  مولظم  نوخ و  شورخ 

دزیخ ناطیش  هیلع  رواد  حتف  هاپس 

دیآ نوعرف  گرم  هک  دّرُغ  ایرد  فاکش 

دزیخ نارمع  روپ  هک  دیآ  روط  زا  هرارش 

رخآ يدوب  هدیدن  لوا  مدوب  هتفگن 

دزیخ نادادماب  وچ  دریم  بش  تملظ  هک 

یتسویپ رگا  حون  هب  یتسب  لد  رگا  قح  هب 

دزیخ نافوط  هک  مغ  هچ  یتسشنب  را  یتشک  هب 

يو حیبست  رکذ  هک  نک  ور  یئادخ  نادب 

نایع ارحص  تشد و  هوکز و 
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دزیخ ناهنپ  و 

وارما یپ  رد  هک  نک  ور  یئادخ  نادب 

دزیخ نابعث  بوچز  دیور  ناحیر  گنسز 

شنامرف يرب  رگ  هک  ربنامرف  ادخ  نآ  زا 

دزیخ نامرف  هب  ار  وت  رسکی  یتسه  ناهج 

شدرگاش يدتبم  هک  ار  بتکم  نآ  مزانب 

دزیخ ناج  نداد  هب  دشوک  قح  نتفخ  هب 

شکاپ نورد  زا  هک  ار  تضهن  نآ  مزانب 

دزیخ نآرق  راعش  نکسم  نان و  ياج  هب 

اهنوخ هرطق  هرطق  هک  ار  ربهر  نآ  مزانب 

دزیخ ناشورخ  می  نوچ  شمرگ  قطنمز 

شتآ نوخ و  نیب  هک  ار  تلم  نآ  مزانب 

دزیخ نادند  گنچ و  هب  نمشد  زیتس  یپ 

شدنزرف مغ  رد  هک  ار  ردام  نآ  مزانب 

دزیخ نادنخ  ياجز  یناشفا  کشا  ياج  هب 

اهرگنس فک  رد  هک  مزان  يرادساپ  هب 

دزیخ نامیا  شورخ  شنوخ  هرطق  هرطقز 

ار دوخ  بآ  مهس  هک  مزان  يراثن  ناج  هب 

دزیخ ناشطع  ماک  هب  شتآ  رد  دشخبب و 

دراب شتآ  رباز  ناراب  ياج  هب  رگا 
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دزیخ نافوط  كاخز  هلال  ياج  هب  رگ  و 

دشوج شتآ  هوک  وچ  نمشد  قرشمز  رگا 

دزیخ ناراب  بمب  هب  ناطیش  برغمز  رگ  و 

ناریا مشخ  شورخ  نارای  گرم  هب  رگا 

دزیخ ناهاپس  زا  هک  دیآ  ناسارخ  زا  هگ 

همشچرس هلاژ و  نوخ ز  دشوج  یمه  رگا 

دزیخ ناراهب  نوخز  ار  ناتسراهب  رگ  و 

نادنزرف متامز  ناریا  مام  رگا 

دزیخ نایرگ  مشچ  هب  دزوس  نازوس  بلق  هب 

ربهر ناج  هب  مسق  رواد  تاذ  هب  مسق 

نیا زا  دیاب  هک 
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دزیخ نآرق  يادن  روشک 

دیآ زاب  سبط  يوس  ار  اکیرمآ  هک  وگب 

دزیخ ناریا  هیلع  رفاک  ثعب  هک  وگب 

----------

یجیسب یناشروخ  ریش  ار  مالسا  هشیب 

یجیسب یناشروخ  ریش  ار  مالسا  هشیب 

یجیسب ینازورف  عمش  ار  دیحوت  لفحم 

یجیسب ینامیا  يورین  اب  هدنبوک  ار  رفک 

یجیسب یناتسب  خرس  نیا  تماق  نینوخ  رس و 

یجیسب یناملسم  ره  مشچ  رون  مشچ و  ران 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

وت یتسین  دوخ  رد  هظحل  کی  هتسویپ و  ادخ  اب 

وت یتسیز  نوخ  رد  هاگ  شتآ  رد  هگ  رگنس  هب  هگ 

وت یتسیچ  يرهق  ران  یمشخ ، نافوط  يردنت ،

وت یتسیک  ناه  یمساق  یبیبح  يرح  یسباع 

یجیسب یناملس  هاگ  رذوب  هاگ  ربنق  هاگ 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

یتسه هک  ربهر  تلم ئ  بالقنا و  دیما  يا 

یتسه هک  رس  نآرق  ير  ایرد  هتفرگب  فکب  يا 

یتسه هک  رغاس  ناقشاع  مزب  هب  نوخ  زا  هدز  يا 
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یتسه هک  رتسگمتس  مصخ  رب  هار  هتفرگ  يا 

یجیسب ینآ  زا  رترب  میوگ  وت  فصو  رد  هچ  ره 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

یتفرگ سپ  نمشدز  ار  ناریا  كاخ  نوخ  اب  هک  يا 

یتفرگ سکرک  هدولآ  هجنپ  زاریش  قح 

یتفرگ سخ  راخ و  هب  هز  نوخ  همشچ  رانک  رد 

یتفرگ سکان  نت  زا  ناج  یتسویپ و  ناسک  اب 

یجیسب ینادزی  راصنا  زک  وت  نآ  زا  ترصن 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

یتفرگ اروشاع  دیشروخ  زا  قشع  غورف  وت 

یتفرگ ارهز  هداز  زا  نتخاب  رس  هویش 
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یتفرگ ارحص  نماد  نینوخ  هب  يدهم  اب  سنا 

یتفرگ يرسا  يذلا  ناحبس  هار  نوخ  می  زا 

یجیسب ینامهم  هتسویپ  قح  برق  ماقم  رد 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

يراد هام  زت  رت  هدنبات  یخر  نوخ  رهپس  رد 

يراد هاگآ  یلد  یناناج  لصو  ماج  تسم 

يراد هللا  حور  قشع  یتفر  هللاراث  هار 

يراد هارمه  قح  تسد  يراذگ  اج  ره  رد  ياپ 

یجیسب یناینب  تخس  هوک  يدیحوت و  رحب 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

تیوضو بآ  نیبج  نوخ  يا  قشع ، اپارس  يا 

تیوزرآ یناگدنز  راهب  رد  تداهش  يو 

تیوکن تسد  رب  هسوب  ربهر  رود  زا  هدز  يو 

تیوربور ینیب  هللا  هجو  هظحل  ره  فرط  ره 

یجیسب یناناج  وحم  قشع و  تسم  رون و  قرغ 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

دریگ وت  زا  ناج  سفن  ره  تضهن  يراد و  فکب  ناج 

دریگ وت  زا  نایاپ  هرابکی  ودع  رمع  ام  جنر 

دریگ وت  زا  نایامن  حتف  ام  خرس  بالقنا 

دریگ وت  زا  نامرف  گنج  تشونرس  رگ  بجع  ین 
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یجیسب ینامرف  تحت  رد  ار  هللا  حور  هکنآز 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

ینیمز رد  ناّرغ  هاگ  يرپس  رد  نارپ  هاگ 

ینیشتآ هآ  هاگ  يدنمدرد  کشا  هاگ 

ینیگمشخ رحب  هاگ  یکانمشخ  دعر  هاگ 

ینیبملا حتف  ار  سدق  یحوتفلا  حتف  ار  زرم 

یجیسب یناهنپ  مسج  کی  رد  دیحوت و  ناهج  کی 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

ار فخت  گناب ال  هدینشب  ادخ  زا  یسوم  وچ  يا 

هب يا 
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ار فط  موی  هدرک  هدنز  شتآ  نوخ و  جوم 

ار فده  ریت  نانمیرها  هنیس  رب  نزب  ناه 

ار فجن  سدق و  هبعک و  البرک و  يریگب  ات 

یجیسب یناغفا  ینیطسلف و  گنج  حتاف 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

یهاگحبص عولط  نوچمه  ار  کیرات  بش  وت 

یهام هدنبات  نیملسم  يوزرآ  يرهپس  رد 

یهاپس اب  ردارب  شترا  مدمه  تما  ناج 

یهاوخداد اهرگدادیب  زا  شترا  هاپس و  اب 

یجیسب یناج  زا  رت  نیریش  یمثیم »  » رعش ناج 

یجیسب ینآرق  يوزاب  قح  دنمورین  تسد 

----------

نمهب ود  تسیب  رد  يزوریپ  عولط 

نمهب ود  تسیب  رد  يزوریپ  عولط 

رابدص منمهب  يوب  ادخ  خرس  میسن 

راهب هاگحبص  داب  زا  دوب  رت  فیطل 

مدید نابغاب  دنخبل  لگ  ات  هتفکش 

راخ ممشچز  دش  هتسش  ورف  قوش  کشا  هب 

قرغ هدش  ناگتشرف  هاگن  جوم  هب  نیمز 

راب رهوگ  باحس  تمحرز  هتشگ  رهپس 
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ام هک  تفکش  نامسآ  ام  ییور  خرسز 

رابغ میا  هتسش  شیوخ  هنیآز  نوخ  هب 

سودرف نشلگ  هب  دشورف  زان  هک  دزس 

رازلگ نیا  درگ  هب  ددرگب  هک  يا  هتشرف 

ام هتسشن  نوخ  هب  ضایر  ریس  لایخ 

رامشم بجع  دوش  رگ  نالد  هدرم  تایح 

زگره کلفرب  زاب  دنکن  دوخ  مشچ  ود 

راب دبای  كاپ  كاخ  نیا  رب  حیسم  رگا 

ممولعم هتشگ  غاب  نیا  يرمع  زارد 

راپ زا  شنماد  لاس  ره  هدش  رتزبس  هک 

دیشروخ وترپ  وچ  ام  لد  هآ  غارچ 

رات بش  یتسه  دنازوس  دش و  يا  هرارش 

رفظ دادماب  رهنم  ادن  داد  هدنخ  هب 

هک
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راسهک لد  زا  بش  رگید  دیاینرب 

نیا تسا  ناگتشرف  راید  هک  الا  الا 

راید هتسجخ  نیا  رد  دیآ  رد  وید  دابم 

دمآزاب هتشرف و  تفرب و  وید  هچ  رگا 

رادیب نانچمه  تساوید  هک  باوخ  شابم 

نیمز شقن  عمج  عمج  ام  نت  دوش  رگم 

رادرس رب  درف  درف  امرس  دور  رگم 

یکیرات رون  رهش  زا  درآرب  رس  هک 

راب رگید  راگزور  نآ  ددرگ  زاب  هک 

دنگوس ام  تخب  رادیب  تلود  حبص  هب 

رات بش  زا  راگزور  نآ  رت  هریت  دوب  هک 

دنگوس ام  تخب  رادیب  تلود  زونه 

رات بش  زا  راگزور  نآ  رت  هریت  دوب  هک 

تشهب دنلب  نیا  رد  رطاخ  هب  تسه  زونه 

راگن دوب  هتشرف  نوخز  وید  تسد  هک 

قشع هنیدم  نیمه  يزور  يراد  دای  هب 

راچد دوب  لوسر  زا  شیپ  تیلهاج  هب 

رنه لضف و  ملع و  اوقت و  يراد  دای  هب 

رامق دوب و  داسف  صقر و  يراوخ و  بارش 

دز یم  قحز  مد  هک  سک  ره  يراد  دای  هب 
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رازآ هجنکش و  سبح و  يدوب  شازس 

گننتراما نآ  رد  يوقت  تفع و  باجح و 

راع تموکح  نآ  رد  نامیا  یکاپ و  افص و 

فورعم ناشمشچ  هب  يدوب  رکنم  هچنآره 

راکنا ناشنیب  فورعم  دش  یم  هچنانچ 

تشاد دیاب  هاگن  شتسد  هب  هک  یشتآ  وچ 

راوشد نانچمه  دوب  نید  يرادهاگن 

یلو تشاد  رورس  هن  یبل  تشاد  هدنخ  هن 

رات بش  رد  هن  یشمارآ  نشور  زور  هن 

میدید ار  هلاژ  نادیم  هک  تساوگ  ادخ 
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رازه رازه  شا  هلاژ  رب  دز  یم  هلان  هک 

گنر دش  ناقشاع  نوخ  زک  دجاسم  اسب 

راوید رد و  ات  بارحم  ربنم و  نیمز و 

ار متشه  ماما  نحص  يراد  دای  هب 

راوز رهطم  نوخز  تشگ  هتسش  هک 

لیربج يدزیم  هسوب  نآ  رب  هک  یتبرت  هب 

راوید رد و  زا  تخیریم  هک  دوب  هلولگ 

ار رپرپ  ياه  هلال  هیضیف و  ضایر 

راپسب ترطاخ  هب  ار  شا  هرطاخ  هرامه 

دنمق تشهب  هتفخ  نوخ  هب  ناگتشرف 

راتشک تیانج و  ملظ و  همه  نآ  هاوگ 

هتفر اهراگزور  نآ  ترطاخز  رگا 

رایب دای  هب  ار  زاریش  بش  تیانج 

سب دناد و  يادخ  نامیلس  دوبن  رگا 

راک رخآ  دناسریم  اجک  هب  نمرها  هک 

شنخس زجعم  احیسم و  دوبن  رگا 

رازم گنس  هب  ام  مان  نیمه  دوب  هدرم  وچ 

شناتسلگ هللا و  لیلخ  دوبن  رگا 

رارش دیشک  یم  دورمن  شتآ  زونه 

ترسح مرب  یم  هتشک  نآ  ندوب  هدنز  هب 
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راثن قیرط  نیا  رد  ار  دوخ  یتسه  درک  هک 

يدیشروخ برغز  دمآرب  رون  غیت  هب 

ران هرارش  یگریت  رب  شرون  تخیر  هک 

دمآ رون  راوس  کت  نطو  نامسآز 

راونالا علطم  تشگ  ام  هریت  نیمز 

رون هدنخ  تسب  شقن  ام  بل  رب  رهم  وچ 

رارف رارف  بش  موش  نمرها  درک  هک 

تسد هب  راقفلاوذ  هک  ییوگربیخ  حتف  هب 

رارک ردیح  دنوادخ  ریش  دیسر 

ربص تمه  هب  رفظ  دنلب  حبص  دیمد 

رارقتسا تفای  مالسا  دمآ و  ماما 

نُمی هب  ات  دینامب  راظتنا  رد 
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رفظ

رای تموکح  رب  لصو  وا  تموکح  دوش 

تسا نیا  بالقنا  رجف  رد  مثیم »  » ياعد

راکیپ دنک  نامز  ماما  باکر  رد  هک 

----------

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایق  يالجت 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایق  يالجت 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  مایپ  ناقاتشم  هب 

دمآ نطو  رد  فسوی  هک  هدروآ  هدژم  نیا  ریشب 

دمآ نکش  تب  لیلخ  وگرب  نایمیهاربا  هب 

دمآ ندب  رد  مناج  هک  رس  زا  یگدنز  مریگب 

دمآ ماب  هب  مدیشروخ  هک  دش  نشور  زور  نوچ  مبش 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

مدید وا  يامیپاوه  نوچ  نادیهش  رازلگ  هب 

مدیچ شخر  زا  لصو  لگ  شیابیز  يور  هدیدن 

مدینشب هدازآ  رهز  ار  نآرق  حتف  دورس 

دمآ ماع  صاخ و  زا  ادن  تساوخرب  نز  درم و  زا  ادص 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

دش ادیپ  هناناج  خر  نوخ  ياه  هلال  نایم 

دش ادیپ  هناوید  لد  يارآ  ملاع  غارچ 
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دش ادیپ  هناخ  مغ  نآ  رد  يدهم  هرهچ  ییوگ  وت 

دمآ مامت  یهاش  متس  نارود  هک  اتفگ  درخ 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

نمیرها تسد  زا  تفرگ  ار  دوخ  متاخ  نامیلس 

نمشد لد  رد  دش  نوخ  هک  ناشنب  یتسود  لاهن 

نم اب  ییوت  وت  اب  منم  هناگیب  دیک  زا  میب  هچ 

دمآ مارتحا  زع و  هب  تدحو  هدنرآ  مایپ 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

یماک وخ  وید  دش  نورب  نارای  نطو  رازلگز 

یمایا هچ  ینارود  هچ  هر  زا  هدمآ  هتشرف 

بل
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یمالسا يروهمجز  درآ  دیون  شلعل 

دمآ ماقتنا  يارب  نوریب  ادخ  ریشمش  هک 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

نیب یسوم  تسد  رد  اصع  ینمشد  يدوبان  یپ 

نیب یسیع  شخب  ناج  مدریگن  وا  نیریش  بل 

نیب یلجت  رد  ار  یلع  نک  اشامت  ار  دّمحم 

دمآ مالس  دمآ  دورد  ار  وا  اه  هلال  نینوخز 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

شرادهگن ادنوادخ  نیا  تسا  نید  مشچ  غارچ و 

شرادهگن ادنوادخ  نیا  تسا  نیفعضتسم  هم 

شرادهگن ادنوادخ  نیا  تسا  نیشناج  يدهم  هب 

دمآ ماظن  وا  مظنز  ار  نامیا  قشع و  باتک 

دمآ ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما  دمآ  ماما 

----------

تسا بالقنا  رجف  خرس  راهب  دیع 

تسا بالقنا  رجف  خرس  راهب  دیع 

تسا بالگ  لصف  ار  هتشگ  رپرپ  ياهلگ 

رون هدنخ  اب  دروآ  ماغیپ  دیشروخ 

تسا باتفآ  دیع  هک  نشور  همه  مشچ 

نامیا دیع  تزع  دیع  ییاهر  دیع 
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تسا باجح  دیع  فرش  دیع  ایح  دیع 

نم وت و  دیع  نافعضتسم  همه  دیع 

نمهب دیع  تما  دیع  ماما و  دیع 

داد ام  هب  یمرگ  یسب  يدرس  رد  هک  نمهب 

داد افص  ار  یتیگ  زور  رون  نوچ  هک  نمهب 

ار نابغاب  زوس  هنیس  غاد  هک  نمهب 

داد افش  ییاحیسم  سافنا  رطع  اب 

تراسا دنب  نتسسگب  اب  هک  نمهب 

داد ادخ  ام  تسد  هب  يدازآ  طخ  رس 

گشا هدنخ و  نوگ  هلال  راهب  نمهب 

کشر درب  شناماد  هب  نیدرورف  هک  نمهب 

هتشون ام  كاخ  هب  نوخ  اب  ادخ  تسد 

، وید تخیرگب 
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هتشرف کنیا  تشهب ، کنیا 

ینوبز فعض و  اب  توغاط  نمیرها 

هتشر هک  يرات  رد  هداتفا  توبکنع  نوچ 

دنیچب ناریا  روشک  يالبرک  زا 

هتشک هللاراث  هک  ار  يرذب  لوصحم 

داد يرترب  ملاع  هب  ار  ماما  ادخ  کنیا 

داد يربهر  ماقم  مه  ام  كدوک  رب 

تسین ربخ  یناملظ  ياه  بش  نآ  زا  رگید 

متسین رگ  هولج  اجنیا  دیشروخ  زجب  رگید 

دیزیخ هتشغآ  نوخ  هب  نادیهش  يا  ناه 

تسین رت  هدنز  سک  امش  زا  ام  رد  زورما  هک 

دیداد بآ  نوخ  زا  هک  يزبس  رس  غاب  رد 

تسین روراب  نآرق  لخن  زا  ریغ  هب  یلخن 

میدید غاد  نارازه  لد  ره  رب  هلال  نوچ 

میدیچ غاب  نیا  زا  يدازآ  هویم  ات 

ناراهب رد  ناراهب  نمهب  هدش  کنیا 

ناراب هلال  ناتسمز  ناماد  هدیدرگ 

نشور تشگ  نآرق  دیشروخ  وترپ  رد 

نارامج ریپ  لد  نوچ  ناناوج  رکف 

تخیر ورف  ناگژم  رس  زا  يداش  گشا  اب 
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نارای مشچ  رد  اهلاس  ياهراخ  نآ 

میراد هار  غارچ  نیدنچ  مدق  ره  رد 

میراد هللا  حور  هللاراث و  نآرق و 

میمصت تفرگب  ام  يدوبان  هب  نمشد 

میرحت دیدهت و  هنهک  ياه  هبرح  اب 

داتفین راک و  زا  داتفا  اه  هبرح  نآ 

میلست ماد  ردام  مزع  ياپ  هظحل  کی 

ندادن نت  ملاظ  مکح  رب  نداد  رس 

میلعت زاغآ  زا  هداد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ار  ام 

میداهن ندرگ  الب  ره  رب  هتفگ و  ال 

میداتسیا مواقم  بلاطوب  بعش  رد 

یمارگ ار  نمهب  دیع  ندرمش  دیاب 
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یماکداش اب  نآ  نشج  نتفرگ  دیاب 

نتفگ کیربت  نامز  ياسوم  هب  دیاب 

یمارح زا  دش  یهت  نمیا  يداو  يراک 

ندرب هدجس  سدقم  ضرا  نیا  رب  دیاب 

یمارتحا یب  ار  كاخ  نیا  دابم  زگره 

میداد رون  ملاع  مشچ  رب  نیمزرس  نیز 

میداد روش  ار  ناهج  نانیرفآ  روش 

ار ام  رون  رودص  هر  نتفرگ  ناوتن 

ار ام  روشنم  همه  نامولظم  دندناوخ 

تشذگب رهز  زا  رت  خلت  راگزور  نآ 

ار ام  روش  ملاع  کلم  هتفرگ  نیریش 

دیدرگ شیوخ  هایس  روگ  ینادنز 

ار امر  وگ  لوا  زور  زا  دنک  هک  یمصخ 

تمایق ات  نارای  نوخ  راز  هلال  رد 

تماق تسار  هنادواج  ورس  مییام 

میتسم میتسم  الب  ولاق  یم  زا  ام 

میتسب میتسب  ادخ  اب  لوا  زک  يدهع 

میدوب میدوب  ات  هللادنج  طخ  رد 

میتسه میدوب  ات  هللا  حور  زابرس 

میدناوخ میدناوخ  ار  هللا  ار  هللا 
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میدنار میدنار  ار  سیلبا  ار  سیلبا 

----------

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  هسامح 

دزیخ ناج  شتآز  نازابناج  هسامح 

دزیخ نافوط  هیلع  نوخ  مشخ  هلعش  هک 

نمیرها هنیس  هب  ینادنز  هدش  سفن 

دزیخ نامیلس  بل  زا  يدازآ  شورس 

دشوج ملاظ  هیلع  مولظم  نوخ و  شورخ 

دزیخ ناطیش  هیلع  رواد  حتف  هاپس 

دیآ نوعرف  گرم  هک  دّرُغ  ایرد  فاکش 

دزیخ نارمع  روپ  هک  دیآ  روط  زا  هرارش 

رخآ يدوب  هدیدن  لوا  مدوب  هتفگن 

دزیخ نادادماب  وچ  دریم  بش  تملظ  هک 

یتسویپ رگا  حون  هب  یتسب  لد  رگا  قح  هب 

نافوط هک  مغ  هچ  یتسشنب  را  یتشک  هب 
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دزیخ

يو حیبست  رکذ  هک  نک  ور  یئادخ  نادب 

دزیخ ناهنپ  نایع و  ارحص  تشد و  هوکز و 

وارما یپ  رد  هک  نک  ور  یئادخ  نادب 

دزیخ نابعث  بوچز  دیور  ناحیر  گنسز 

شنامرف يرب  رگ  هک  ربنامرف  ادخ  نآ  زا 

دزیخ نامرف  هب  ار  وت  رسکی  یتسه  ناهج 

شدرگاش يدتبم  هک  ار  بتکم  نآ  مزانب 

دزیخ ناج  نداد  هب  دشوک  قح  نتفخ  هب 

شکاپ نورد  زا  هک  ار  تضهن  نآ  مزانب 

دزیخ نآرق  راعش  نکسم  نان و  ياج  هب 

اهنوخ هرطق  هرطق  هک  ار  ربهر  نآ  مزانب 

دزیخ ناشورخ  می  نوچ  شمرگ  قطنمز 

شتآ نوخ و  نیب  هک  ار  تلم  نآ  مزانب 

دزیخ نادند  گنچ و  هب  نمشد  زیتس  یپ 

شدنزرف مغ  رد  هک  ار  ردام  نآ  مزانب 

دزیخ نادنخ  ياجز  یناشفا  کشا  ياج  هب 

اهرگنس فک  رد  هک  مزان  يرادساپ  هب 

دزیخ نامیا  شورخ  شنوخ  هرطق  هرطقز 

ار دوخ  بآ  مهس  هک  مزان  يراثن  ناج  هب 
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دزیخ ناشطع  ماک  هب  شتآ  رد  دشخبب و 

دراب شتآ  رباز  ناراب  ياج  هب  رگا 

دزیخ نافوط  كاخز  هلال  ياج  هب  رگ  و 

دشوج شتآ  هوک  وچ  نمشد  قرشمز  رگا 

دزیخ ناراب  بمب  هب  ناطیش  برغمز  رگ  و 

ناریا مشخ  شورخ  نارای  گرم  هب  رگا 

دزیخ ناهاپس  زا  هک  دیآ  ناسارخ  زا  هگ 

همشچرس هلاژ و  نوخ ز  دشوج  یمه  رگا 

دزیخ ناراهب  نوخز  ار  ناتسراهب  رگ  و 

نادنزرف متامز  ناریا  مام  رگا 

هب دزوس  نازوس  بلق  هب 
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دزیخ نایرگ  مشچ 

ربهر ناج  هب  مسق  رواد  تاذ  هب  مسق 

دزیخ نآرق  يادن  روشک  نیا  زا  دیاب  هک 

دیآ زاب  سبط  يوس  ار  اکیرمآ  هک  وگب 

دزیخ ناریا  هیلع  رفاک  ثعب  هک  وگب 

ءاسک ثدح 

راهطا هّمئا ي  لوسر و  ّقح و  مان  هب 

راهطا هّمئا ي  لوسر و  ّقح و  مان  هب 

رارکت منک  اسک  ثیدح  هزات  مظن  هب 

مکحم یتیاور  رتاوتم ، یتیاکح 

راهظا نینچ  نیا  رباج  رب  همطاف  هدومن 

يزور نم  نامهیم  ادخ  لوسر  دش  هک 

راربَا هشنهش  نآ  نم  هب  درک  مالس 

مراد ندب  رد  فعض  ناج  همطاف  تفگب 

رآ زاب  نم  يارب  ینامی  ياسک  ورب 

رورس نآ  ینمای  ياسک  تفرگ  نمز 

راسخر زا  شرون  دیبات  َرب و  رد  دیشک 

درک ممالس  دمآ و  نسح  هنایم  نآ  رد 

راداد هبیبح ي  يا  تفگ  متفگ و  باوج 

ردام يا  مماشم  رب  یشوخ  میمش  دسر 
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راد نیا  رد  هداهن  اپ  ادخ  لوسر  رگم 

دونِش یفطصم  يوب  قح  تّجح  ماشم 

رازلگ يوس  زا  لگ  يوب  لبلب ، هک  نانچ 

تفای فسوی  يوب  بوقعی  ترضح  هن  رگم 

رای يوب  دونشب  هک  دیابب  رای  ماشم 

يرآ ما  هدید  رون  يا  متفگ  باوج 

راقو دجم و  رهپس  نآ  اسک  ریز  هتسشن 

لوخد نذا  مالس و  باوج  مالس و  زا  سپ 

رانک هب  نسح  ار  كالول  هجاوخ ي  تسشن 

دمآ نیسح  نسح ، ادخ و  لوسر  زا  سپ 

رارقتسا تفای  نذا و  تفرگ  درک و  مالس 

لوخد نذا  تفرگ  شزیزع  طبس  ود  زا  سپ 

راّرک ردیح  دنوادخ ، ّیلو  یلع 

سپ
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لوخد نذا  متفرگ  نم  ردپز  یلع  زا 

راچ نآ  لفحم  عمش  اسک  ریز  هب  مدش 

اسک ریز  هب  نت  جنپ  ام  عّمجت  زا  سپ 

راّفغ ای  هک  ّلک  لقع  اعد  هب  بل  دوشگ 

دننم تیب  لها  عمج  نیا  هک  شاب  هاوگ 

رادید رد  رون  دنمسج و  هب  حور  وچ  ارم 

ناشتشوگ نوخ و  تسه  نم  تشوگ  نوخز و 

راک ره  رد  دنمغ  رورس و  کیرش  ارم 

نانیا اب  يور ، هدروآ  نم  گنج  حلص و  هب 

راکیپ دنک  ای  حلص  دنک  هک  یسک  نآ  ره 

نم اب  هدمآ  تسود  ناشتسود  هک  نانچ 

راّدغ نمشد  عمج ، نیا  نمشد  تسارم 

همه دننم  زا  مه  نانیا  نانیا ، زا  منم 

رادب رود  وت  ناشناج  زا  نت و  زا  يدیلپ 

کلم لیخ  هب  ادخ  لوسر  ياعد  زا  سپ 

راداد رداق  ّیح  زا  دمآ  باطخ 

قلخ مدرکن  ار  قلخ  نم  هکئالم  يا  هک 

راّود دبنگ  تفه  نیا  هن  دلخ و  تشه  هن 

ملق حول و  هن  هم ، دیشروخ و  هن  رحب ، َّرب و  هن 

راهن لیل و  هن  اسم ، حبص و  هن  شرف ، شرع و  هن 
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اسک ریز  هک  نت  جنپ  نیا  رطاخ  هب  رگم 

راونالا علطم  هتشگ  ناشرونا  لامج 

نت جنپ  نیا  دنتسیک  دنوادخز  دش  لاؤس 

راقو ّزع و  لامک و  لالج و  ماقم و  نیدب 

وا رهوش  باب و  ارهز و  هک  دیسر  ادن 

راوهش ؤلؤل  ود  وا  نسح  وا  نیسح 

ادوبعم راب  لیربج  ترضح  تفگب 

نم هب  یتّنم  مرک  فطلز و  نونک 
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راذگب

مشاب مشش  ار  جنپ  نیا  مور  نیمز  رد  هک 

رایسب کلم  رب  رخف  منک  لالج  نیا  زک 

ریهطت هیآ ي  دروایب  نذا و  تفرگ 

راتخم دمحا  ینعی  رشب  رخف  روضح 

ادخ لوسر  زا  نذا  تفرگ  درک و  مالس 

رارق تفرگ  اسک  ریز  دش و  رفن  مشش 

ماگنه نآ  رد  لسر  متخز  درک  لاؤس 

ران ّتنج و  میسق  دشاب  دوب و  هک  یلع 

دودو ِّیح و  دزن  هب  ام  تلزنم  تسیچ  هک 

راهظا نک  راگدنوادخ  لوسر  يا  وت 

ادخ هب  مسق  یلع  ای  لسر  متخ  تفگب 

راک ره  رد  تسوا  مکح  ِدَی  هب  نم  ناج  هک 

فیرش ثیدح  نیا  رکذ  دوش  هک  یلفحم  هب 

راسی نیمی و  رد  عمج  کلم  لیخ  دنوش 

سلجم نآ  لها  هب  کئالم  دننک  اعد 

رافغتسا هظحل  هظحل  ناگمه  رب  دننک 

نیریش یخساپ  داد  لسر  متخ  هب  یلع 

راشرس تفرعم  دهش  زا  دوش  لد  ماج  هک 

میدش راگتسر  هک  هبعک  قلاخ  هب  مسق 
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رامش زور  روهظ  ات  ام  هعیش ي  هچ  ام  هچ 

تسارهز شیوار  هک  یحیحص  ثیدح  یهز 

راتفگ نیا  رب  وناب و  نآ  رب  داب  دودرد 

نمؤم نت  رد  حور  دمد  ثیدح  نیا  زا 

رارقا ماع  صاخ و  دندومن  ثیدح  نیا  هب 

مادم دیسر  نت  جنپ  نیا  رب  هک  اه  ملظ  هچ 

راب شتآ  غیت  هب  هگ  نابز  مخز  هب  یهگ 

ار ارهز  تیب  دندوشگ  نذا  نودب 

ران هلعش ي  هب  يرگید  دگل  برض  هب  یکی 

تخوس یلع ، قرف  تسکش 
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ارهز هنیس ي 

رامسم تحارج  زا  یکی  غیتز و  یکی 

ین هب  نیسح  رس  دش  نسح ، بلق  تفاکش 

راکتیانج هقرف ي  نآ  رب  نعل  رازه 

« مثیم  » دوب دنتسم  اسک  ثیدح  نادب ،

راکنا ار  ثیدح  نیا  ینک  هکنآ  دابم 

بلاطوبا ترضح 

تفرگ ربمغیپ  بلق  رب  سفن  هار  مغ  زاب 

( تافو ) تفرگ ربمغیپ  بلق  رب  سفن  هار  مغ  زاب 

تفرگ رهوگ  نامسآ  نامیا  يایرد  زا  زاب 

تفرگ ردیح  هرهچ ي  مغ  ياه  هلاه  نایم  رد 

تفرگ رب  رد  لجا  ار  دّمحم  رای  نیرتهب 

تسکش ربمغیپ  بلق  ثداوح  گنس  زا  زاب 

تسشن بلاطوبا  غداد  ادخ  ریش  لد  رب 

تفر تسد  زا  نیلسرملا  متخ  رای  نارای ، هآ 

تفر تسد  زا  نید ، رای  دمحا ، رای  نآرق ، رای 

تفر تسد  زا  نیتسار  نید  مالسا و  ظفاح 

تفر تسد  زا  نینمؤملاریما  الوم  دلاو 

یلع ای  تّمارک  يایرد  رون ، رهپس  يا 

یلع ای  تمالس  اداب  ترس  اباب  مغ  رد 
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دوب هاگآ  يربهر  دهاجم  یناملسم  وا 

دوب هاک  نوچ  وا  نامیا  هّفک ي  شیپ  هوک 

دوب هارمه  رگنسمه و  مدمه و  دّمحم  اب 

دوب هللا  لوسر  رای  یلع  شدنزرف  لثم 

دوبن بلاطوبا  رگ  میوگ  شاف  متفگ  شاف 

دوبن بلاغ  نیکرشم  رب  لسر  متخ  نینچ  نیا 

وا ناشخر  رهوگ  ردیح  دوب و  ایرد  وچ  وا 

وا نامیپ  هرگ  هدروخ  لزا  زا  دّمحم  اب 

وا ناماد  هدرورپ ي  یکدوک  زا  قح  ریش 

وا نامیا  هّفک ي  تقلخز  رت  نیگنس  دوب 

شتعفر رابتعا و  لالج و  رد  سب  نخس  نیا 

شتلحر لاس  نزحلا  ماع  تشگ  دّمحم  رب 

رون
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وا راسخر  زا  تفر  یم  کلف  رب  نامیا 

وا رادید  زا  كالول  هجاوخ ي  دش  یم  داش 

وا راّیط  رفعج  هدرک  زاورپ  کلم  اب 

وا رارک  ردیح  ربیخ  بازحا و  حتاف 

دوبن مرکا  ربمغیپ  زا  لفاغ  درشفاپ و 

دوبن مک  هجیدخ  غاد  زا  شغاد  ربمیپ  رب 

فدص ددرگ  یلع  نوچ  يّرُد  هب  دیاب  وا  بلُص 

فرش نیا  تقلخ  ّلک  رد  وا  زا  ریغ  درادن  سک 

فلس نیا  بلصز  دیاب  فلخ  نیا  يرآ  يرآ 

فلخ نیا  دّمحم  ناج  فلس  نآ  دمحا  رای 

وا هب  ربمغیپ  مشچ  دئادش  جوم  رد  دوب 

وا هب  ردیح  دزان و  ردیح  هب  وا  ات  دزس  یم 

دوجو رد  دیآ  ناتسلگ  غاب و  زا  هک  ات 

دوجس تسا و  عوکر  تسا و  مایق  تسا و  مایص  ات 

دودو ّیح  قلاخ  زا  مه  قلخ  ّلکز  مه 

دورد بلاطوبا  رب  نینمؤملاریما و  رب 

وا نادنخ  بل  رد  دّمحم  دنخبل  شقن 

وا نادنزرف  حدم  زا  روراب  مثیم »  » لخن

----------

ادخ لوسر  رای  اج  همه  يا 
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( حدم ) ادخ لوسر  رای  اج  همه  يا 

ادخ لوسر  رارسا  مرحم 

! لسر متخ  ةدادلد  قشاع و 

لگ هخاش  تمدق  رد  لد  ةراپ 

هوتس ردنا  وت  مالسا  رفک ز 

هوک وچ  نیگنس  وت  نامیا  ۀفک 

یبلاط اج  همه  ار  یبن  لصو 

یبلاطوبا مالسا  یماح 

شیرق مامت  رترب ز  وت  ردق 

شیرق ماما  اقآ و  وت  لجن 

يربمغیپ فک  رب  ناج  یماح 

يردیحلاابا هک  تیادف  هب  ناج 

تدهشم یلع  نابحم  بلق 

تدهشا زا  دش  مرگ  یبن  تشپ 

ترضح
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نید ایند و  هش  قداص ،

نیقی لها  ۀبعک  قح ، تجح 

تسرپاتکی نمؤم  ره  تفگ ز 

تسا رت  نیگنس  وت  نامیا  ۀفک 

درورپ یلع  هک  دیاب  وت  بلص 

درورپ یلزا  یح  تجح 

شرهوگ یلع  ایرد و  وت  بلص 

شرتسگانث كالول ، ۀجاوخ 

ییوت دّمحم  رادفرط  رای و 

ییوت دّمحم  راصنا  صخاش 

دش مالسا  تبرغ  وت  نتفر 

دش ماش  تمغ  دّمحم ز  زور 

نزح لاح  تمغ  ربمیپ ز  تشاد 

نزح لاس  يدش  وت  تافو  لاس 

وت كاپ  نت  هب  ییادخ  حور 

وت كاخ  زا  دمد  نامیا  هلال 

تسادخ لوبق  وت  صولخ  قدص و 

تسادخ لوسر  وت  ربق  رئاز 

تمغ دای  هب  تخوس  یبن  بلق 

تمتام رد  هتخیر  یلع  کشا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6448 

http://www.ghaemiyeh.com


وت دنوادخ  صوصخم  مالس 

وت دنزرف  رسمه و  رب  وت و  رب 

؟ درورپ یلو  ادخ  رب  هک  وت  زج 

؟ درورپ یلع  رایط و  رفعج 

نیسح يادهش  تلیقع  لسن 

نیسح يادف  نیلوا  تملسم 

ماش زور  دوش  حبص  رحس  هک  ات 

مالس اداب  وت  ءانبا  وت و  رب 

----------

بلاطوبا ياعد  اب  هک  دیاب 

( حدم ) بلاطوبا ياعد  اب  هک  دیاب 

بلاطوبا يانث  بل  هب  مرآ 

ربمغیپ مدمه  همئا  باب 

بلاطوبا يادف  ناهج  ناج 

دناشفیب هراتس  کلم  دیاب 

بلاطوبا ياپ  كاخ  هب  لگ  نوچ 

وا رازم  هچ  رگ  هکم  هب  دشاب 

بلاطوبا ياج  تسام  بلق  رد 

شناش زا  دروآ  مک  ام  فاصوا 

شناوخانث تسا  یلع  ربمغیپ و 
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دزان وا  تیالو  رب  مالسا 

دزان وا  تیامح  زا  ربمغیپ 

دوج
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شدوج مرک و  لئاس  تسا 

دزان وا  تیانع  زا  مه  ایرد 

ددرگ شرس  رود  هکم  رهش  مه 

دزان وا  تیاقس  رب  هبعک  مه 

شدیحوت هب  هدرک  رخف  دیحوت 

دزان وا  تیاکح  رب  خیرات 

ادیپ یلو  غورف  وا  يور  رد 

ادیپ یلع  لامج  ۀنییآ 

وا دوبن  دوب و  دوب ، مالسا 

وا دورد  تیب  لها  دنیوگ 

يو يور  هب  تسا  ردیح  راونا 

وا دوجو  تسا  دّمحم  تشپ 

هللا لوسر  تعن  تسوا  راتفگ 

وا دورس  تسا  يدمرس  تایآ 

لگ غاب  وچ  تفکش  یم  هرهچ  رب 

وا دورو  هب  یفطصم  دنخبل 

شنازیم وچ  دننک  نیملسم  اب 

شنامیا ۀفک  تسا  رت  نیگنس 

ربمغیپ یماح  تسوا  هک  قحلا 

ردیحلاوبا تسوا  صخش  هک  قحلا 
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شنامیا هب  دومن  کش  هک  سک  ره 

رفاک یبن  نید  هب  دَوب  ًامتح 

بالصا همه  نیب  دینک  رواب 

رورپ یلع  تسوا  فیرش  بلص 

رد دیاین  تسد  هب  فدص  زا  زج 

رهوگ دهدن  نورب  فزخ  زگره 

دیآ دوجو  هب  یلع  ردپ  نیا  زا 

دیآ دوجس  هب  کلم  وا  دزن  ات 

دوب دّمحم  راد  تسود  دوب  ات 

دوب دّمحم  رای  تسود ، هن  اهنت 

دناد ادخ  دوب  رای  هن  اهنت 

دوب دّمحم  راثن  ناج  یماح و 

تشگ یم  یبن  رود  هک  یلع  لثم 

دوب دّمحم  رانک  رد  هتسویپ 

وا دوجو  گرم  تقو  هب  یتح 

دوب دّمحم  رارق  یب  هظحل  ره 

وا يارس  حدم  هدوب  هک  مثیم » »

وا يارب  هتفگ  هدیصق  نیدنچ 

----------
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بلاطوبا ایربک ، ِمرح  ِعفادم 

بلاطوبا ایربک ، ِمرح  ِعفادم 

بلاطوبا ایلوالاوبا ، همئالاوبا ،

تنامیا هب  وت و  رب  لسر  متخ  مالس 

بلاطوبا اج  هب  اپ  دَوب  هوک  وچمه  هک 

مالسا ِتبرغ  زور  دنک  هک  رگ  هن  بجع 

بلاطوبا اکتا  وت  ترضح  هب  یبن 

تسین ییادج  یبن  یلع و  نیب  هکنانچ 

بلاطوبا ادج  نید  زا  وت  هار  دوبن 

وت ترضح  نأش  هب  قداص  ترضح  لوق  ز 

بلاطوبا ازفناج  یسب  تسا  یتیاور 

رت نیگنس  تسوت  نامیا  ۀّفک  تفگ  هک 

بلاطوبا اوسام  ۀمه  ۀفک  ز 

دوب وت  طخ  بان ، مالسا  هک  تساوگ  ادخ 

بلاطوبا ادخ  لوسر  هاگشیپ  هب 

رفاک ناشباب  دوب  یلع  نانمشد  وچ 

بلاطوبا ارتفا ، رفک ، هب  وت  رب  دندز 

وت ترضح  هب  وت ، نامیا  ۀیاپ  هب  مسق 

بلاطوبا اوران  نینچ  دوبن  اور 

- ردیح یفطصم -  ِسْفن  ردپ  ییوت  ییوت 
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بلاطوبا افطصم  رب  وت و  رب  مالس 

وت زا  دیدن  ادخ  لوسر  رمع  مامت 

بلاطوبا افو  رهم و  تبحم و  زج  هب 

دندرک نید  نانمشد  یلع  ینمشد  هب 

بلاطوبا افج  ردیح  وت و  رب  هرامه 

ناج ِرتوبک  ترئاز  لد و  تسوت  رازم 

بلاطوبا ایربک  ِمرح  وت  میرح 

دنناوخ تا  هباحصلا  خیش  هک  تسازس  قح  هب 

بلاطوبا ادتقم  ییوت  هباحص  رب  هک 

يدوب یبن  اب  وت  تّوبن  يادتبا  زا 

بلاطوبا اهتنا  ات  یتشگن ، ادج 

هب
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ترسپ تیالو  نمی  هب  رشح  زور 

بلاطوبا ام  تسد  وت  نماد  هب  دَوب 

شرپس يدش  یتشگ و  لسر  متخ  رود  وت 

بلاطوبا اه  لهجوب  ۀنتف  شیپ  هب 

نایع باتفآ  وچمه  وت  یتسرپادخ 

بلاطوبا ادتبا  دَوب ز  قلخ  مشچ  هب 

یلع رانک  ناتسود  یلع  هک  رگ  هن  بجع 

بلاطوبا ادص  رشحم  هب  دننز  ار  وت 

زونه زونه  هتشذگب و  هدص  هدراهچ 

بلاطوبا ای  تسا  یفخم  وت  ردق  لالج و 

دینآرق رای  ود  يربک  ۀجیدخ  وت و 

بلاطوبا اضر ، وا  زا  وت و  زا  تسادخ 

تشهب غاب  هب  ادخ  لوسر  هکنآ  ییوگ  وت 

بلاطوبا اعد  تحور  هب  زونه  دنک 

ام زا  یلع - تلد - زیزع  ناج  هب  ار  وت 

بلاطوبا ازج  زور  هب  مشچ  شوپم 

نزحلا ماع  تسادخ  لوسر  هب  وت  تافو 

بلاطوبا ازع  ربمیپ  وت  رب  تفرگ 

ییوت شیرق  ِنمؤم  یبن ، نید  هب  مسق 

بلاطوبا ارچ  میرگن  وت  متام  هب 
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وت ِرّهطم  تبرت  رب  مثیم »  » مالس

بلاطوبا اعد  دیما  وت  زا  تسارم 

! بلاطوبا افص  اپارس  يا 

! بلاطوبا افطصم  روای 

نامیا تقیقح  رس  ات  ياپ 

نآرق جّورم  نید  یماح 

تسفن رد  تشهب  رطع  يوب 

تسفن ره  هب  ادخ  تاولص 

تنامیا هب  یکتم  یفطصم 

تنابرق هب  ناهج  قلخ  ناج 

! دمحا لد  شمارآ  وت  يا 

! دمحا لفحم  عمش  اج  همه 
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ربمغیپ رانک  رد  ردپ  نوچ 

ردیحلا وبا  لسر ، متخ  مع 

دیاب یم  وت  نوچ  كاپ  يردپ 

دیآ یلع  وا  بلص  زا  هک  ات 

قطان قح  هب  يا  وت  يانث  رد 

: قداص ترضح  تفگ  نینچ  نیا 

تنازیم دننک  تقلخ  هب  رگ  »

« تنامیا تسا  رت  نیگنس  زاب 

دزان ربمایپ  تصولخ  هب 

دزان ردپ  نینچ  رب  قح  ریش 

ام ةدیا  مارم و  تیشم  طخ و 

ام ةدید  يافش  تیاپ  كاخ 

یمرتحم لوسر  مشچ  هب  وت 

یمرح ةدرپ  دننام  كاپ 

دومحم دّمحم و  لوا  لقع 

دوب وت  نیتداهش  زا  وت و  زا 

دناوخ تروای  رای و  یفطصم 

دناوخ ترفاک  هکنآ  تسا ، رفاک 

تسا یلج  رون  راچ  وت  لجن  راچ 

تسا یلع  لیقع و  بلاط و  رفعج و 
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لالج رادتقاز و  ار  ترفعج 

لاب ود  هداد  تشهب  رد  قح  تاذ 

زاون هدنب  يادخ  رما  هب  ات 

زاورپ دنک  کلم  اب  نانج  رد 

دوب دمحم  بلاط  تبلاط 

دوب دمحا  كاپ  رون  رد  قرغ 

تسا رختفم  لقع  وت  لیقع  زا 

تسا ربمایپ  ترتع  روای 

كاپ همه  وت  لیقع  نارسپ 

« كادفل انحور  تنا  یباب  »

يرپس الب  ره  هب  ار  یبن  وت 

يردپ ار  همئا  مامت  وت 

تسادخ قلخ  لک  هب  تراختفا 

تسارهز ترضح  وت  سورع  هک 
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مولع ياهرحب  وت  نارسپ 

موثلک بنیز و  وت  نارتخد 

تسوت ةراودای  زور  اهزور 

تسوت ةرازه  رس  هبرس  اه  لاس 

كالول ۀجاوخ  باحصا  خیش 

« كادف یحورل   » تمیوگ مه  زاب 

ار دمحا  بلق  تخوس  وت  غاد 

ار دّمحم  ۀیرگ  نیب  زیخ و 

لاس نآ  دش  لوسر  نزح  لاس 

لاب تحور  يامه  دز  ندب  زک 

تنت ناج و  هب  همه  مالس  يا 

تنفک یلع  ادخ  ریش  درک 

كاخ هب  داهن  یلع  ار  ترکیپ 

كاپ نمؤم ، حور  وچمه  تنت  يا 

دش لکشم  وت  مغ  ربمیپ  رب 

دش لگ  یلع  هیرگ  زا  تکاخ 

داب تکاپ  حور  هب  قح  تمحر 

داب تکاخ  راثن  مثیم "  " کشا

----------

بلاطوبا ربمغیپ  نآرق و  یماح  هناگی 
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( حدم ) بلاطوبا ربمغیپ  نآرق و  یماح  هناگی 

بلاطوبا رواد  قلاخ  زا  مالس  تنامیا  هب 

تدیحوت نید و  قدص و  صالخا و  رب  هللا  مالس 

بلاطوبا رت  نیگنس  هوک  زا  دوب  تنامیا  هک 

تناماد هب  يدرورپ  هک  یتسا  رون  يایرد  نآ  وت 

بلاطوبا رهوگ  نینمؤملاریما  دننامه 

منادرگ هدید  يایتوت  ار  تهر  كاخ  دزس 

بلاطوبا ردیحلاوبا  ییافطصملا و  ّمع  هک 

ادرف ار  وت  زان  دشک  رگ  تعافش  دوبن  بجع 

بلاطوبا رشحم  هصرع  رد  یلع  اب  ییآ  وچ 

ار دمحم  يدیدرگ  رای  یتخس  جاوما  رد  وت 

بلاطوبا روای  نیرتهب  ار  یفطصم  يدوب  وت 

تدنزرف هللا  یلو  تدنسرُخ ، هللا  لوسر 

ترضح تسورع 
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بلاطوبا رهطا  هقیدص 

دمحا یماح  يا  ار  وت  فصو  منک  ات  نم  میک 

بلاطوبا رتسگ  انث  ددرگ  ادخ  دیاب  ار  وت 

تقلخ لوا  صخش  ِنزحلا  ماع  تسا  وت  تافو 

بلاطوبا ربمغیپ  دزن  یمارگ  يدوب  سب  ز 

ار دمحم  يداد  شرورپ  ناج  نوچ  هک  وت  زا  ریغ  هب 

بلاطوبا رورپ  یلع  ملاع  نیا  رد  سک  ددرگن 

ربمغیپ يرای  رد  هک  تیاپ  فک  كاخ  مرس 

بلاطوبا رس  تنیط  هزیکاپ  يا  يدوب  نارای  ز 

مرکا ربمغیپ  زا  مالسا و  زا  نآرق و  زا  وت 

بلاطوبا رخآ  هظحل  ات  يا  هدرک  تیامح 

تدنزرف راچ  دمحم  رای  دش  هک  دوخ ، اهنت  هن 

بلاطوبا رفعج ، یلع ، الوم  بلاط و  لیقع و 

ادرف يرفاک  ره  زا  دنناوخ  مرترفاک  دزس 

بلاطوبا رفاک  رگا  ار  تنانمشد  مناوخن 

يرآ تنتفر  اب  دش  داش  نمشد  هللا  لوسر 

بلاطوبا رذآ  لسر  متخ  لد  رب  دز  تمغ 

شیور رب  دنام  یمیتی  درگ  یلع  یتفر  ات  وت 

بلاطوبا رب  رد  ناج  وچ  ار  وا  ریگب  زیخ و  اج  ز 

ربمغیپ باحصا  نت  زا  دش  نورب  ناج  ییوگ  وت 
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بلاطوبا رکیپ  رد  حور  نوچ  ار  هلمج  يدوب  هک 

ینحص هّبق و  قاور و  ار  تربق  تسین  هچ  رگا 

بلاطوبا رگنشور  تسار  اه  لد  رهش  ترازم 

تکاپ تبرت  رانک  رد  دمحم  رگ  ین  بجع 

بلاطوبا رت  مشچ  ود  زا  متام  کشا  دناشف 

رد دزس 
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مثیم نانچ  نآ  دزوسب  تنارجه  زوس 

بلاطوبا رتفد  هحفص و  تیازع  رد  دزوس  هک 

----------

بلاطوبا رازلگ ، وت ، زا  نید  نماد  يا 

( حدم ) بلاطوبا رازلگ ، وت ، زا  نید  نماد  يا 

بلاطوبا راثیا ، تنآرق  هر  رد  يو 

بلاطوبا رادرس ، ار  دهاجم  ناریپ 

بلاطوبا راوخمغ ، ار  مرکا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ

یماگمه یهارمهزاغآز و  لسر  متخ  اب 

یمالسا روای  مه  يدیحوت  روحم  مه 

رت نیبادخ  وت  مشچ  نانیب  ادخ  مشچ  زا 

رت نیریش  وت  فاصوا  نت  رد  ناور  حور  زو 

رت نیگنس  وت  نامیا  اه  نامیا  ۀّفکز  و 

رت نید  یب  وت  مصخ  زا  دوبن  ام  بهذم  رد 

رورس ناگمه  رب  يا  الوم  ناگمه  رب  يا 

ردیحلاوبا لصا  رد  بلاطوبا  هینُک  رد 

نارابلگ وت  بلص  زا  دمآ  زاجح  ناماد 

نارازلگ هب  هلال  نوچ  یتسه  رد  وت  ءانبا 

نارای همه  رای  مه  ناناج  همه  ناج  مه 

ناراکمتس وت  مذ  دنیوگ  رگا  تسین  مغ 
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ددرگیمن هدوسرف  تسپ  كاخ  هب  توقای 

ددرگیمن هدولآ  گس  ناهد  هب  ایرد 

میوپ ار  وت  هار  ات  ردیح  زا  ددم  مریگ 

میوگ ار  وت  حدم  ات  رثوک  زا  نهد  میوش 

میوج ار  وت  يور  ات  هنیئآ  منک  ار  لد 

میوب فجن  كاخ  زا  لگ  بالگ و  رطع  ات 

مریگ مالسلا ) هیلع   ) یلع يوک  زا  ار  تناشن  هک  رتهب 

مریگ مالسلا ) هیلع   ) یلع يوب  ات  میوگ  ار  وت  فاصوا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ يرای  رد  مالسا و  يرای  رد 

رتمکحم وت  نامیا  يدوب  یسب  هوک ، زا 

هب تسا  رفک 
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ردیح زا  هک  سجر  نوچ  وت  زا  رود 

رخآ سفن  نآ  ات  يدرک  یبنز  يرای 

دزان وا  بتکم  رب  تقلخ  همه  هک  دمحا 

دزان ومع  وت  نوچ  رب  تّزع  فرش و  نآ  اب 

دوب رهوگ  وچ  هدنبات  زاغآ  زا  تیناشیپ 

دوب ردیح  خر  رهم  تیور  هم  هب  ادیپ 

دوب رّونم  وت  يور  زاغآز  مالسلا ) هیلع   ) یلع رون  اب 

دوب رت  نوزف  وت  ردق  ورنآز  برع  عمج  رد 

هام رهم و  وچ  دیبات  دش  تمسق  ود  رون  کی 

هللادبعز همین  کی  وت  بلصز  همین  کی 

تراداد قلاخز  ام و  زا  مالس  هتسویپ 

تراثیا ۀّفک  رب  تنامیا  ۀیاپ  رب 

ترایط رفعج  رب  ترارک  ردیح  رب 

ترادید هب  هتسویپ  نشور  یبن  مشچ  يا 

يراد یلج  راونا  يراد  یلزا  نسح 

يراد مالسلا ) هیلع   ) یلع دیحوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نیئآ 

رود بش  لهچ  تشگ  نوچ  دمحا  دوخ  رسمه  زا 

رومأم قح  تعاط  رب  رثوک  بلط  رد  دش 

روط هوک  دشاب و  وا  هللا  میلک  وچمه  ات 

رّونلا تیب  وت  تیب  يا  دش  نکاس  وت  تیب  رد 
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تدیحوت ةراوید  مکحم  دوب  هوک  نوچ 

تدیحوت ةرابرد  نیا  زا  لیلد  هچ  رتهب 

ینآرق یماح  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ مدمه  وت 

ینامیا روحم  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تسد  وت 

یناج ام  رکیپ  رد  يرون  ام  هدید  رد 

ینازورف دیشروخ  یشخب  رهگ  يایرد 

دیوش دوخ  بل  مثیم )  ) مزمز زا  رثوک و  زا 

دناوخ ار  وت  فصو  ات 
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دیوگ ار  وت  حدم  ات 

هزمح ترضح 

مردپ ربمیپ  رای  يا  ومع  یمارگ  يا 

مردپ ربمیپ  رای  يا  ومع  یمارگ  يا 

مرصب کشا  لد و  نوخ  نم و  رب  یهگن 

دریگ ار  ردپ  ياج  ومع  تفر  ردپ  نوچ 

مرسب دمآ  هچ  هک  نیب  مردپ  ياجب  وت 

يدز راکمتس  لهجوب  رس  رب  نامک  وت 

مردپ عافدب  یتفرگ  غیت  فک  هب  وت 

تشاد تأرج  اجک  مصخ  يدب  هدنز  رگا  وت 

مرمق نوچ  خر  هدرزآ  دنک  یلیس  هک ز 

ما هدمآ  هار  همهنیا  دحا  هب  هنیدم  زا 

مرمک یناوجب  مخ  هدش  هک  ینیبب  ات 

تسا مولظم  یلع  هک  میوگب  وت  اب  مدمآ 

مرگج نینوخ  رهوش  نیشن  هناخ  هدش  نیب 

دندز تخس  ارم  هک  میوگب  وت  اب  مدمآ 

مرظن رد  نایع  گرم  ومع  ناج  يا  تشگ 

دوبک هتشگ  مندب  میوگب  وت  اب  مدمآ 

مرسپ اب  دش  هچ  هک  میوگب  وت  اب  مدمآ 

اهنت وزاب  يور  رب  ناشن  دنداهنن 
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مرگد یناشن  حورجم  هنیس  رب  تسه 

مدناوخ ار  ادخ  هتسکش  لد  اب  بش  زور و 

مرفسمه مرسپ ، اب  ردپ و  اب  دنک  هک 

دیاب نم  درب  هیده  ردپ  رهب  زا  سکره 

مربب یلین  تروص  هدش و  مخ  تماق 

دزوس ار  اج  همه  ممظن  همطاف ، ممثیم » »

مررش نینوخ  لد  رب  ینز  فطل  زا  رگا 

----------

نابز میاشگب  هزمح  فصو  هب  ات 

( تداهش ) نابز میاشگب  هزمح  فصو  هب  ات 

نابز میاپارس  ددرگ  دزس  یم 

دُحا ناریش  ریش  ینعی  هزمح 

دُحا ناریلد  دایرف  مشخ 

افص قدص و  ناهج  کی  ینعی  هزمح 

یفطصم راثن  ناج  ینعی  هزمح 

بضغ مشخ و  زا  دنه  مدینش  نیا 
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بلط دوخ  دزن  هب  ار  یشحو  درک 

نم ماک  دشاب  گنج  نیا  رد  تفگ 

نت هس  نیا  زا  یکی  نوخ  ۀنشت 

نز مشخ  غیت  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ای 

نکف اپ  زا  ار  هزمح  ای  یلع  ای 

لاتق نیح  رد  كاپان  نآ  دید 

لاحم دشاب  یلع  ای  دمحا  لتق 

گنج نادیم  فص  رد  وس  ره  تخات 

گنرد یب  هزمح  ناج  دصق  درک 

تشپ يدرمان ز  هار  زا  درک  هلمح 

تشک هزین  برض  هب  ار  ناریش  ریش 

نیلسرملا متخ  ریش  ناشورخ  نآ 

نیمز شقن  دش  هوک  نوچ  شرکیپ 

تفاتش شیوس  بضغ  مشخ و  اب  دنه 

تفاکش رجنخ  مد  زا  ار  شیولهپ 

دیرب ار  شیاه  تشگنا  ینیب و 

دیشک نوریب  رگج  شهاگیهت  زا 

تشاد هنیک  لد  رد  مولظم  نآ  هکسب ز 

تشاذگ دوخ  ناهد  رد  ار  رگج  نآ 

گنرد یب  دراشف  نادند  ات  تساوخ 
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گنس دیدرگ  وا  ماک  رد  رگج  نآ 

اجک ناک  اّفس  ران  رهم و  رون 

اجک ناکاپان  ماک  كاپ و  نوخ 

نیمز رب  هزمح  كاپ  نوخ  وچمه 

نیلسرملا متخ  ِمشچ  زا  کشا  تخیر 

درم دازآ  نآ  غاد  منادن  نم 

درک هچ  مرکا  ربمغیپ  لد  اب 

رصب زا  مناشف  نوخ  ات  دزس  یم 

رگج رب  مراد  رادرس  ود  غاد 

تسالم رب  منورد  زوس  شتآ 

تسالبرک هگ  دُحا  رب  مهاگن  هگ 

ار سای  غاب  ود  رپرپ  ما  هدید 

ار ساّبع  رکیپ  هزمح ، مسج 

ار ناشغاد  لد  رد  تشاد 
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همطاف

همقلع هگ  دُحا ، يارحص  هب  هگ 

درک هیرگ  ارحص  تشد و  هوک و  گنس و 

درک هیرگ  ارهز  ود ، ره  رازم  رب 

تسشن ربمغیپ  بلق  رب  وا  غاد 

تسکش ار  ردارب  تشپ  نیا  گرم 

شینارون خر  هلثُم  يدش  وا 

شیناشیپ ات  قرف  دش  یکی  نیا 

لد ِنوخ  دش  ناور  شیولهپ  وا ز 

لجخ شناشطع  ماک  زا  تارف  نیا 

لوسر شیور  رب  دیشوپ  ابع  وا 

لوتب هدرک  يردام  شرانک  نیا 

نک ساسحا  البرک  يوب  هزمح ،

نک ساّبع  یمولظم  رب  هیرگ 

درک راکیپ  ودع  اب  اهنت  هک  وا 

درک رای  راثن  رس ، مشچ و  تسد و 

نینهآ دومع  برض  زا  هک  وا 

نیمز شقن  شتماق  ورس  تشگ 

بآم یمتخ  ترضح  مدینش  نیا 

بآ داد  یم  کی  هب  کی  نادیهش  رب 
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بعت جنر و  زا  ساّبع  دهر  ات 

بل هنشت  نآ  رب  داد  یبآ  ماج 

افص قدص و  رهظم  اپ  ارس  نآ 

یفطصم دزن  داد  ناج  بل  هنشت 

دوب هنشت  شماک  بآ و  رب  دزن  بل 

دوب هنشت  شماما  ایرد  بل  رب 

دید ماک  رد  يا  هلعش  نوچ  ار  رحب 

دید ماج  نایم  ار  رغصا  سکع 

دورف دیآ  نامسآ  ناراب ز  هک  ات 

دورد مثیم »  » زا ساّبع  بل  رب 

----------

دمحا ریش  ادخ و  ریش  يا 

( حدم ) دمحا ریش  ادخ و  ریش  يا 

دّمحم ییادف  رای و  يا 

ردیح ِّمع  لوسر و  ِّمع  يا 

رگید ِیّلع  لسر  متخرب 

تّوتف همه  مدق  هب  ات  رس 

یماح وت  ریشمش 
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تّوبن

وت زا  تعاجش  وتز ، راثیا 

وت زا  تعاطا  یبن و  زا  مکح 

دشخب رون  ردب  هب  وت  يور 

دیشخرد دُحا  رد  وت  ریشمش 

يدیما ار  لوسر  بلق  وت 

يدیهش زرابم و  رادرس 

مالعا هرامه  دنک  خیرات 

مالسا ِنید  عولط  ِوَدب  زک 

دوب يدّمحم  اج  همه  هزمح 

دوب يدمحا  نید  رگایحا 

وت رب  مالس  ادخ ، ریش  يا 

وت رب  مالس  ادخ ، ریشمش 

لها ان  ِمصخ  روجز  هک  يزور 

لهجوبا توادع  ضغب و  زو 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رب  موجه  دندرب 

دمحا ناج  هب  ودع  همطل  دز 

يدینش ات  شیوخ  رسمه  زا 

يدیود فرط  ره  هب  مشخ  اب 

لهجوب تساجک  يدز  دایرف 
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لها ان  لصاز  لدگنس  نآ 

یتسب هچوک  هب  شهر  مشخ  زا 

یتسکش نامک  زا  شیپاشیپ 

رگمتس يا  هک  يدز  دایرف 

ربمیپ اب  تیافج  دزم  نیا 

تّماک دوب  خلت  هعقاو  نیز 

تّمارحلا دجسم  هب  درب  لد 

راداد ّیح  لوسر  هک  يدید 

رای سک و  یب  بیرغ و  هتسشنب 

شیادص يدز  نورد  زوس  زا 

شیاپ تسد و  هب  يدز  هسوبلگ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مرورس  دّیس و  ياک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم مردارب  دنزرف 

متسب مشخز  هر  وت  مصخ  رب 

متسکش نامک  زا  شیپاشیپ 

تیادف مرس  يا  ما ، هزمح  نم 

تیامح وتز  منک  هتسویپ 

رواد ّیح  لوسر  دومرف 

ربمیپ یمارگ  ّمع  ياک 

ممارم دوب  مرک  وفع و  نم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6474 

http://www.ghaemiyeh.com


هن زگره 
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مماقتنا رکف  هب 

منیع ود  ره  هب  یهد  رون  ات 

منیتداهش زا  نک  دونشوخ 

یتفس لعل  وچمه  بل  زا  رُد 

یتفگ نیتداهش  بلق ، زا 

شون قح  لوسر  تنخس  زا  درب 

شوغآ دوشگ  نانز  دنخبل 

میوکن یمارگ  ّمع  ياک 

میوزرآ هشیمه  دوب  نیا 

ربمیپ هزمح و  هّصق ي  اب 

رگید يومع  زا  مدمآ  دای 

هنیدم لگ  یلع  ساّبع 

هنیدم لبلب  روآ  بآ 

رحب رد  بآ  هدروخن  ياّقس 

رحب رد  بابک  شرگج  هتشگ 

هداد بات  هرارشز  ار  لد 

هداد بآ  بآ  هب  گشا  زا 

بآ رد  هدید  هنیدم  ِغاب  کی 

بآ رد  هدید  هنیکس  ِریوصت 

تسا نیع  ود  رهز  ناور  شایرد 
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تسا نیسح  بل  زا  هدز  تلجخ 

نوخ می  کی  گشا و  ِمی  کی  اب 

نوریب تارف  زا  دش  هنشت  بل 

ششود هب  ناگنشت  مغ  راب 

ششورخ لد  هب  ررش ، هنیس  رد 

هراوخ ریش  کشخ  بل  دای 

هرارش وا  دوجو  هب  دزیم 

نمشد ریت  هب  رپس  هدرک  ناج 

نت زغا  شتسد  ود  ادج  هدیدرگ 

کشم رب  دیسر  نامکز  يریت 

کشا ناور  دش  کشم  هدید ي  زا 

تخود یم  بآ  هب  هگن  ساّبع 

تخوسیم هلعش  وچ  وا  مغ  زا  بآ 

لضفلاابا البرک  هزمح ي  يا 

لضفلابا الب  رپس  هنیس 

« مثیم  » ِزوس هرامه  هک  يزوس 

ملاع بلق  هب  دنکف  شتآ 

----------

ردب ریم  یلع  رانک  يا  دورد 

ردب ریم  یلع  رانک  يا  دورد 
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ردبریش دحا  دیهش  يا  مالس 

قح نادیهش  لیخ  هب 
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ادتقم

ادخ لوسر  يومع  یمارگ 

وت تسباپ  زاغآز ، تداهش 

وت تسد  رب  هسوب  هدز  تعاجش 

رتزیربل رحب  زا  وت  دوجو 

رتزیت لجا  غیت  تگندخ ز 

یکی ردیح  وچمه  دحا  ردب و  هب 

یکتم لسر  متخ  توزاب  هب 

راکش زا  يدمآ  نوچ  هک  مدینش 

راکشآ دوب  راسخر  هب  ترابغ 

ترذآ دز  هنیسرب  هک  یکشرس 

ترسمه ةدید  زا  دوب  ناور 

راز تسیرگب  تسشنب و  وت  رانک 

راکش زا  هدمآ  زاب  ریش  يا  هک 

تسا سب  ارحص  نابایب و  راکش و 

تسا سک  یب  یتسین ، نوچ  وت  دّمحم 

دندمآ وسراچ  زا  هک  يدوبن 

دندز ار  تلد  زیزع  دّمحم 

دز لهاان  مصخ  اه  هبرض  وا  رب 

دز لهجوبا  سکره  رت ز  نوزف 
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شورخ يدیشک  لد  زا  دعر  نوچوت 

شوج هب  دمآ  تنوخ  بضغو  مشخز 

ار لهاان  مصخ  هر  یتفرگ 

ار لهجوب  سحن  رس  یتسکش 

نیمی راسی و  زا  شا  هبرض  يدز 

نیمز شقن  هدرم  نوچ  هدیدرگ  هک 

رگد ار  سک  هرهز  ُدبن  نیا  زا  سپ 

رو هلمح  لسر  متخ  هب  ددرگ  هک 

يدش ناج  همه  رس  ات  ياپ  دوخ  وت 

يدش ناملسم  دّمحم  تسد  هب 

ردب ریش  يدوب و  دحاریش  وت 

ردب ریشمش  دیدرگ  وت  تسد  هب 

تفاتش نمشد  هک  اغیرد  اغیرد 

ار تا  هنیس  ولهپ و  لد و 
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تفاکش

وت تشپ  نیمز  كاخ  هب  دمآ  وچ 

وت تشگنا  ینیب و  دندیرب 

دش گنج  رد  هراپرگج  نوچ  ار  وت 

دش گنس  رگج ، نآ  ودع  ماک  هب 

تسیرگ ارحص  تشد و  تنت  مخز  هب 

تسیرگ ارهز  مشچ  اب  زین  دحا 

تسد غیت و  یبن  رب  يا  يدوب ؟ اجک 

تسکش ارهز  يولهپ  هک  مد  نآ  رد 

رد برض  اب  هک  مدنآ  يدوب  اجک 

رپس دش  ردپ  يارب  زا  رسپ 

دش بصغ  یلع  ِّقح  هک  يدوبن 

دش بصن  منص  اهنت ، تشگ  دمص 

همقلع رد  هک  مدنآ  يدوب  اجک 

همطاف ای  سابع  داد  دادن 

نیعرون يا  يدوب  البرک  رگا 

نیسح يارب  يدوب  سابع  وچ 

هاگلتق رد  هک  ینیبب  يدوبن 

هایس بنیز  مسج  ین  بعک  زا  دش 

همطاف هکتاع ، بابر ، هنیکس ،
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همه ارحص  تشد و  رد  هنابیرغ 

دندز یم  اون  ین  رد  هلان  ین  وچ 

دندز یم  ادص  نابایب  رد  ار  وت 

وت سانلادّیس  لد  دیما 

وت سابع  يدوب و  سابع  وت 

دودو يادخ  قلخز و  مثیم »  » ز

دورد تمایق  ات  وت ، سابع و  هب 

هجیدخ ترضح 

( حدم ) هجیدخ مان  فرش و  تمصعب  هداد  يا 

هجیدخ مان  فرش و  تمصعب  هداد  يا 

هجیدخ مارحا  کلف  تفوطب  هتسب  يا 

هجیدخ مالسا  ربمغیپ  رسمه  يا 

هجیدخ مام  ار  همطاف  قح  تمصع  يا 

هدید ود  رون  فرش  ار ز  لسر  متخ  يا 

هب تثعب  بش  زا  شیپ 
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هدیورگ دّمحم 

یتسه رواد  زا  هدمآ  مالس  وت  رب  يا 

یتسه رس  زا  یبن  نیئآ  رد  هتشذگب 

یتسه ربمغیپ  هدرب ز  لد  هداد و  لد 

یتسه ردام  ارت  دنناوخب  هک  دبیز 

هداد وت  هب  ار  دوخ  یتسه  ادخ ، هک  قحلا 

هداد وتب  ارهز  همطاف  ابجّنلا ، ما 

هتفرگ هیامرس  وت  لاوما  مالسا ز 

هتفرگ هیاس  وت  تّزع  فنک  رد  نید 

هتفرگ هیاریپ  وت  صالخا  دیحوت ز 

هتفرگ هیاپ  تلمع  نسح  صالخا ز 

هدوس وت  راوید  هب  میلست  رس  تّمه 

هدوشگن تداهش  هب  بل  ینز  وت  زا  شیپ 

يدیورگ ربمیپ  هب  یتخس  لد  رد  وت 

يدیشک شود  رس  هب  ار  الب  راب  ره 

يدیود يوس  رهب  مالسا  يرای  رب 

يدینش راّفک  هک ز  اهنابز  مخز  سب 

تدوجس هب  مخ  ناهج  نادرم  تماق  يا 

تدوجو لخن  لسر  متخ  هگ  هیکت  يا 

دّلخم دلخ  تمدق  كاخ  هّکم ز  يا 
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دمحا لد  دیما  دوبعم و  تمصع  يا 

دیؤم دیدرگ  تساوخ و  اپب  مالسا 

دّمحم قلُخ  یلع ، غیت  وت ، تورث  زا 

دنتسرپب ار  ادخ  هک  قیالخ  رشح  ات 

دنتسه وت  راثیا  يراکادف و  نوهرم 

دوب نابش  مالسا  ربمغیپ  هک  زور  نآ 

دوب ناهن  دنوادخ  ّرس  وا  هنیس  رد 

دوب نایع  وت  رب  شربمغیپ  همه  زا  شیپ 

دوب ناهج  عمش  نآ  هناورپ  وت  نامیا 

داد ّتیرورس  ناهج  ياهنز  همه  رب  قح 

داد تیرسمه  فرش  ملاع  هجاوخ  اب 

دندیرب وت  زا  شیرق  ياهنز  هعقاو  نیز 

دندیشک ياپ  فرشلا  تیب  هرابکی ز 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6484 

http://www.ghaemiyeh.com


دندیرگن تماقم  هب  تراقح  مشچ  اب 

دندیدن وت  هاج  تّزع و  فرش و  ردق و 

یمیس رز و  يوس  هب  دوب  ناشلد  مشچ و 

یمیتی قاتشم  هدش  هجیدخ  دنتفگ 

دّمحم رادلد  رسمه و  يدشن  اهنت 

دّمحم رای  يدش  زور  نیرت  تخس  رد 

دّمحم راوخمغ  یتشگ  مغ  تدش  رد 

دّمحم راتفرگ  دوب  تلد  هتسویپ 

گنس رپس  تدوجو  تشگ  شیور  شیپ  رد 

گنر نوخ  هرهچ ز  وا  هر  رد  ینک  هک  دشاب 

يدوب هلماح  یبن  تخد  رب  هک  زورنآ 

يدوب هلئاق  ره  هب  تارهز  تبحصمه 

يدوب هلگ  تنورد  درد  زا  وتبرغ  زا 

يدوب هلباق  یب  روای و  یب  مدمه و  یب 

یتشهب راسخر  لگ  شلابب  درد  زا 

یتشهب ياهنز  هلباق  ارت  دنتشگ 

تماب رد و  زا  یلزا  غورف  تساوخرب 

تماشم هب  دمآ  شوخ  يوب  فرط  راچ  زا 

تمالس دنداد  همه  یتشهب  ياهنز 

تماقم شرع  فرشلارادب  هناورپ 
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يراد همداخ  ام  وچ  هک  مغ  روخم  دنتفگ 

يراد همطاف  وت  یئاهنت ، وت  هتفگ  یک 

تست ندب  رد  ناج  ینیریش  هک  تسا  نیا 

تست نت  شوغامه  تسا و  ناهج  ناج  نیا 

تسوت نمجنا  ره  تولخ و  رهب  رای  نیا 

تست نخسمه  یگلماح  رد  هک  تسا  نیا 

؟ دشوپب مشچ  دوخ  یتسه  زا  وت  لثم  یک 

دشونب ریش  وا  هنیس  زا  همطاف  ات 

وت نمچ  رد  نازخ  داتفا  هک  زورنآ 

وت ندب  زا  حور  یطوط  نانج  هب  دز  رپ 

وت نت  دیآ ز  يدمحا  لگ  يوب  ات 

مرکا ربمغیپ  هماج  دش 
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وت نفک 

دمرس تمصع  يا  دش  زاغآ  وت  گرم  اب 

دمحا یئاهنت  همطاف ، يردامیب 

ار دوخ  رسمه  نیبب  كاخ و  زا  رس  رادرب 

ار دوخ  رهوش  رس  گنس  فده  رگنب 

ار دوخ  رتخد  ناشف  کشا  نیبب  آزاب و 

ار دوخ  ردام  یب  رتخد  رب  هب  ریگرب 

تسا دود  وچ  هریت  رظن  هب  نودرگ  وت  يور  یب 

تسا دوز  همطاف  يردام  یب  هک  زیخرب 

هنامز رخف  لسر  متخ  رب  هک  زیخرب 

هناخ يوناب  يا  هناخمغ  هدش  هناخ 

؟ هناش وت  دعب  دنز  هک  ارهز  يوسیگ  رب 

هناور لیس  شا  هژم  ره  زا  هدش  وت  یب 

دیرگب راز  تمغ  مرکا ز  ربمغیپ 

دیرگب راذگم  همطاف  لد  تسا  نوخ 

كاپ ندب  رب  تنفک  دمحا  هماج  يا 

كاپ مغ  هماج ز  نانج  هب  تنیسح  رهب  نک 

كاخ رس  هب  وا  یبن و  تسد  رس  رب  وت 

كاچ دص  هدش  رپرپ  لگ  نوچ  مدق  هب  ات  رس 

دیوگب وت  نیع  ود  رون  مغ  ز  مثیم » »
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دیوگب وت  نیسح  هب  تمایق  حبص  ات 

----------

يدمحا رطع  تسفن  اب  هتفرگ  وخ  يا 

( حدم ) يدمحا رطع  تسفن  اب  هتفرگ  وخ  يا 

يدّمحم دمحا  تثعبز  رتشیپ  يا 

دوخ لوسر  رب  ار  وت  مالس  اهراب  يا 

يدمرس دنوادخ  تاذ  هدرک  غالبا 

یتخادگ تّوبن  غورف  اب  عمش  نوچ 

یتخانش ار  یبن  یحو  لوزن  زا  شیپ 

ناربمیپ مالس  هظحل  هظحل  وت  رب  يا 

نارورس لیخ  هگ  هدجس  وت  رد  كاخ 

وا يور  هب  ربمیپ  يربمیپ  زا  شیپ 

نارگید دندیدن  هچنآ  دید  وت  مشچ 
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دوب هتشون  شلامک  باتک  وت  بلق  رد 

دوب هتشون  شلآ  هب  تیردام  طخ  رس 

تشادن يرثوک  لسر  منخ  وت  نماد  یب 

تشادن يرب  وا  يوزرآ  دنلب  لخن 

تسا دّمحم  زیزع  ناج  هک  یلع  یتح 

تشادن يرسمه  ادخ  دودح  یب  کلم  رد 

یحو لوزن  رد  ادخ  لوسر  مدمه  يا 

یحو لوتب  رون  زکرم  وت  نماد  يا 

يدش ادج  یتسهز  لوسر و  رب  لصو  وت 

يدش يدهلا  جارس  تیب  باتفآ  وت 

تشاد درم  ریش  یلع  لثم  یحو  رازین 

يدش ادخ  ریش  یلات  وت  نز  ریش  يا 

دش راگدرورپ  هب  هیده  وت  یئاراد 

دش راقفلاوذ  یبن  داصتقا  گنج  رد 

دنرگید هلمج  ناهج  نانز  رگید و  وت 

دنرتخد دننارسپ و  تملاع  تاداس 

یفطصم قلخ  یلع ، غیت  وت  یئاراد 

دنربارب تّوبن  حتف  دربشیپ  رد 

تسا یلو  هدزای  شرمث  وت  كاپ  ناماد 

تسا یلو  هدزای  تسا  سب  تا  هبتر  نیا 
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تسا یلع  وت  داماد  هک  تسا  سب  تا  هبتر  نیا 

زاجح یکیرات  یتسرپ و  تب  رود  رد 

زاین یب  هاگرد  هب  زاین  خر  تدوب 

یلع وت و  یهلا  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زامن مرح  رد  ادخ  لوسر  اب  دیدناوخ 

؟ دنک يرسمه  ادخ  لوسر  اب  هک  وت  نوچ 

دنک يردام  ار  هنمآ  میتی  ّرُد 

تا هناش  كالول  هجاوخ  هاگ  هیکت  يا 

تا هنارت  دِّمحم  رکذ  هظحل  هظحل  يا 

نامسآ دیحوت  هراتس  هدزای  رب 

تا هناخ  دیشروخ  همطاف  رینم  يور 

وت تسیک ، مات  هم  باتفآ  تیب  رد 

مالسا دهاجم  نز  لّوا 
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وت تسیک ،

شتدارا ضرع  وت  هب  ادخ  ربمغیپ 

شتدالو زا  شیپ  وت  مالک  مه  تسارهز 

همطاف دوب  نخس  مرگ  وت  اب  هک  یئوگ 

شتداهش بورغ  ياه  هظحل  هب  یتح 

يا هتسب  مشچ  ناهجز  اهلاس  هکنآ  اب 

يا هتسشن  ارهز  رتسب  رود  راگنا 

نینمؤم ما  یبن ، كاپ  ما  يا 

نیتسار ناماما  گرزب  ردام  يا 

تشادن يروای  ناهج  ود  ره  رای  هک  يزور 

نیعم یب  دوب  رشب  نیعم  نآ  هک  يزور 

شتیامح يدرک  يداتسیا و  هنادرم 

شتیاده غارچ  هنادواج  دنام  ات 

همئاق دیحوت  مئاق  هب  تتماق  يا 

همه ناتسود  لغد  وت  اب  دندش  نمشد 

قح تاذ  يدیشک و  تسد  شیوخ  تسه  زا 

همطاف دننام  وت  هب  يرهوگ  دیشخب 

يربمیپ وفک  هک  وت  یئوت  یئوت  قحلا 

يروآ رثوک  یبن  رهب  هک  يا  هتسیاش 

ار وت  نمرها  قح  هتشرف  يا  درزآ 
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ار وت  نمجنا  ره  هب  دندز  نابز  مخز 

ترکیپ تسادق  رطع  تخیر  هک  سب  زا 

ار وت  نفک  دش  ادخ  لوسر  نهاریپ 

وت لالج  ماقم و  دوب  دنلب  سب  زا 

وت لاحترا  یبن  نزح  لاس  دیدرگ 

دوش یم  زاورپ  هب  وچ  تسّدقم  حور 

دوش یم  زاب  یبن  بلق  هب  مغ  ياهرد 

یگدنز زاغآ  یلاسدرخ و  لصف  رد 

دوش یم  زاغآ  همطاف  ِّيردام  یب 

تخیر كاپ ، ناج  يا  وت  يارب  یبن  کشا 

تخیر كاخ ، وت  كاپ  نت  رب  شیوخ  تسد  اب 

تفر تسدز  دّمحم  رای  وت  نتفر  اب 

تفر تسدز  دّمحم  راگزور  دیشروخ 

رو هلمح  دش 
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نازخ رکشل  نید  نبلگ  هب 

تفر تسدز  دّمحم  راهب  یتفر و  وت 

وت يانث  رد  نابز  رازه  اب  هک  دبیز 

وت ياپ  هب  دزیرب  هدیصق  ِرُد  مثیم » »

----------

« هجیدخ ترضح  فصو  رد  »

! نم رواد  مالس  تقلخ ! ملاع  مالس 

نم رهوش  نینب و  تانب و  كاپ  حور  هب 

لسر متخ  رمع  خیرات  ۀفیحص  منم 

نم رثوک  تسا  ربمغیپ  ۀسوب  قرغ  هک 

دوب دّمحم  ۀنشت  لزا  نم ز  دوجو 

نم رغاس  بیصن  شلاصو  بارش  دش  هک 

هدروآ مالس  یهلا  یحو  نیما 

نم ربکا  راگدنوادخ  نم ز  يوس  هب 

یلع هب  نم  مالس  دّمحم  هب  نم  مالس 

نم رهطم  نت  ناج و  هب  ود  ره  مالس 

سب نیا  یفطصم  دزن  متلزنم  فصو  هب 

نم رتخد  تسوا  يولهپ  ود  نیب  حور  هک 

دومرف لک  لقع  هک  مدنلب  تخب  هب  یهز 

نم روای  رای و  دوب و  نم  سنوم  هجیدخ 
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ریسفت دوش  رگا  اهیبا » ّما   » تسرد

نم ردام  تسا  رتخد  نیا  هک  دینک  نیقی 

دوب ملاع  قلخ  یجنم  يرای  يارب 

نم رگنس  تشد ، ارحص و  هچوک و  هرامه 

متشگ یفطصم  ناج  رپس  وسراچ  ز 

نم رس  نانمشد  گنس  دنکش  رگا  مغ  هچ 

مدیدرگ درگ  وچ  دّمحم  يور  درگ  هب 

نم رویز  هرهچ  هب  وا  هر  رابغ  دش  هک 

دیدرگ نفک  مربمغیپ  ۀماج  هن  نیمه 

نم رکیپ  تشگ  نفد  وا  تمحر  تسد  هب 

مداماد تسا  یلع  رترب ؟ هچ  ماقم  نیا  زا 

نم ربهر  ماما و  میعز و  تسه  هک  یلع 

هدمآ هچ  رگا 
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ممرح تمرح  لاماپ ،

نم ربقم  كاخ  هب  دراذگ  هسوب  هتشرف 

اه يرادیاپ  حرش  دوب  هکم  نیمز 

نم رورپ  حور  ياه  سفن  رپ ز  زاجح 

دوب هک  متمصع  كاپ  فدص  وکن  نآ  نم 

نم رهوگ  راگدرورپ ، یتسه  مامت 

لسر متخ  رانک  تّوبن  نامسآ  رد 

نم رتخا  هام ، دیشروخ و  تسا ز  رتارف 

تخب ۀناخ  يوس  هب  مداهن  يور  هک  یبش 

نم ربعم  شرف  دیدرگ  هکئالم  زا  رپ 

ناحیر هلال و  يوب  دمد  باتفآ  ز 

نم رجعم  يا ز  هیاس  دتف  رشح  هب  رگا 

لیئاربج لالج ، نیا  اب  هک  تسین  بیجع 

نم ربارب  دنز  وناز  هبترم  رازه 

ندش لوتب  ردام  لسر  متخ  تیب  هب 

نم رواب  دوبن  زگره  هک  تسا  یتفارش 

ارهز تروص  يور  نم  ۀسوب  ناشن 

نم رظنم  هب  دوب  ارهز  ۀسوب  ناشن 

دیبات مرس  ات  ياپ  زا  همطاف  غورف 

نم رتسب  تفرگ  دّمحم  رطع  هک  یبش 
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ّلجوّزع يادخ  تسد  هب  تسد  دنهد 

نم رد  رب  هقلح  دنبوک  هکئالم  رگا 

دننک سولج  همه  وناز ، ود  دننک و  بدا 

نم رضحم  هب  لسر  متخ  رگید  نانز 

تخیر ناراب  وچ  ادخ  لوسر  مشچ  کشرس 

نم رطعم  تبرت  رس  هلال  ياج  هب 

رهپس رت ز  عیسو  شرع  تسا ز  رتارف 

نم رقحم  ۀناخ  رظن ، لها  مشچ  هب 

تشهب هب  نم  لاحترا  اب  هک  فیح  رازه 

نم رسمه  هناگی  دّمحم ، تشگ  بیرغ 

دوب اجنآ  هکلب  تسا  تشهب  هن  نم  تشهب 

نم رب  رد  رهم  دّمحم ز  تسشن  یم  هک 

«! مثیم  » وگب لسر  متخ  ذفان  لوق  ز 
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نم ررکم  ۀقیدص  هدمآ  هجیدخ 

----------

لوسر تشهب  ردام  يا  وت  هب  ام  مالس 

( حدم ) لوسر تشهب  ردام  يا  وت  هب  ام  مالس 

لوتب تفای  وت  نماد  يور  هب  شرورپ  هک 

لوغشم نامسآ  رد  تحدم  هب  دنا  کئالم 

لوزن مالس  رب  هدرک  تقح  یحو  نیما 

موصعم هدراچ  دنوادخ و  تاذ  مالس 

مولعمان هشیمه  تماقم  هدوب  هک  وت  هب 

****

وت نت  رب  مالس  حور و  هب  داب  دورد 

وت نشوج  لوسر ، ياعد  رون و  باجح 

وت نشلگ  راگدنوادخ ، یحو  تشهب 

وت نماد  تسا  همطاف  شرورپ  طیحم 

؟ تسیک دمحا  رای  هودنا ، مغ و  رد  وت  زج  هب 

؟ تسیک دّمحم  رهوگ  فدص  وت  ریغ  هب 

****

وت يدورد  قیال  ادخ  هب  ار  يادخ 

وت يدوشگ  دوخ  شوغآ  یبن  يرای  هب 

وت يدوبر  نانچمه  ادخ  لوسر  زا  لد 
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وت يدوب  وت  لسر  متخ  رکشل  مامت 

يدرک نانمشد  گنس  رپس  ار  هنیس  وت 

يدرک ناج  راثن  دّمحم  ناج  ظفح  هب 

****

ردام يا  ینیمز  يور  نز  نیرتهب  وت 

ردام يا  ینیرفآ  لالج  لالج ، رد  وت 

ردام يا  ینیتملا  لبح  رسمه  مام  وت 

ردام يا  ینینمؤم  ۀمه  ردام  وت 

؟ اجک وت  اجک  لگ  ییادخ و  لوسر  لگ 

؟ اجک وت  اجک  لسر  متخ  رگید  نانز 

****

يرمق هدزای  نازورف  نامسآ  وت 

يرس هبتر  هب  ایبنا  همه  نانز  زا  وت 

يرت بوخ  دننک  نابوخ  وت  فصو  هچنآره 

يرگد وت  دنرگید و  لسر  متخ  نانز 

یسب شنارسمه  نیب  یبن  تفگن  رگم 

تسین دوبن و  هجیدخ  وچ  نم  رهب  هک 
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یسک

تنامیا دنلب  حور  وت و  رب  مالس 

تنامیپ دهع و  راثیا و  وت و  رب  دورد 

تناماد تسا  تمصع  لگ  زبس  راهب 

تنابرق هب  مردامو  ردپ  هلالس و 

تفگ دیاشن  وت  حدم  یبن  ادخ و  زج  هب 

تفگ دیاب  همئالا  ما  همطاف  وچ  ار  وت 

****

! وناب یملاع  تاداس  همه  ردام  وت 

! وناب یمرکم  لوسر  مشچ  رون  وت 

! وناب یمیرم  اراس و  رجاه و  هب ز  وت 

! وناب یمی  ار  رون  رهگ  هدزاود 

يدناوخ یم  زاین  اعد و  هب  ار  يادخ 

يدناوخ یم  زامن  دوبن و  یحو  لوزن 

****

تا همزمز  اعد و  کشا و  وت و  رب  مالس 

تا همطاف  دنلب  حور  وت و  رب  مالس 

تا هملاکم  زا  دوب  نایع  یحو  غورف 

تا همداخ  زینک  زا  مک  هشیاع  رازه 

دوب تتافص  تلصخ و  ۀتفیش  هشیمه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6499 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب تتافو  ادخ  لوسر  نزح  لاس  هک 

****

تنهریپ دمد ز  یم  ادخ  يوب  زونه 

تندب زا  درک  زاورپ  وت  حور  هک  یمد 

تنت ناج و  هب  ادخ  مالس  لالج  یهز 

تنفک قح ، تاذ  داتسرف  تشهب  زا  هک 

میوش دوخ  ناهد  رثوک  هکنآ ز  متفرگ 

میوگ ار  وت  نوچ  فاصوا  هک  هرهز  هچ  ارم 

****

تدالیم حبص  مک ز  دوبن  وت  تافو 

تدالوا كاپ و  ءابآ  وت و  رب  مالس 

تدادادخ ۀبتر  دوب  هک  وت  نأش  هب 

تداماد تس  یلع  الوم  هک  تسا  سب  نیمه 

هدروآ دمحا  هب  تمالس  یحو ، نیما 

؟ هدروآ دمحم  رب  ار  همطاف  وت  زج  هک 

زج هک 
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؟ ارهز یفطصم  رهب  زا  دروآ  وت 

؟ يربک بنیز  تسه  وا  رتخد  وت  زج  هک 

؟ ارذع میرم  هدوب  شا  هلباق  وت  زج  هک 

؟ ارسود ۀجاوخ  ناج  رپس  دش  وت  زج  هک 

تفگ یم  نخس  همطاف  تمحر  رد  هک  ییوت 

تفگ یم  ننملاوذ  دنوادخ  رس  نخس ز 

****

تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  ادخ  نآ  هب 

تسالوم ام  هب  یفطصم  زا  سپ  هک  یلع  نآ  هب 

تساوخن دیدن و  ادخ  زا  ریغ  هب  هک  همطاف  هب 

تسادخ لوسر  رئاز  نامه  وت  رئاز  هک 

ملق شیوخ ، تسد  هب  دریگ  وت  يانث  رد  وچ 

« مثیم  » دنک یم  زاورپ  هتشذگ و  دوخ  ز 

----------

مدّمحم دیما  هناگی  متسیک  نم 

( حدم ) مدّمحم دیما  هناگی  متسیک  نم 

مدمحا يالاو  رسمه  یحو و  سومان 

ما همئالا  ما  ردام  همئالا  ما 

مدلیوخ كاپ  رتخد  هجیدخ  ینعی 

منت رد  تسارسا  هجاوخ  گرزب  حور 
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منماد تسا  لوسر  تشهب  ۀناخلگ 

مدش یفطصم  هرز  نانمشد  نیب  نم 

مدش افو  سرد  ملعم  ناوناب  رب 

رپس ادخ  لوسر  يور  شیپ  وچ  متشگ 

مدش افج  گنس  ۀناشن  وسراچ  زا 

ربمایپ عافد  قوش  هب  مرکیپ  رب 

رت بوخ  دوب  لگ  ۀخاش  افج ز  گنس 

مملاع ود  قلخ  فرشا  رادساپ  نم 

ممکحم مزع  رب  هدش  یکتم  مالسا 

ما هداتس  دّمحم  رانک  یلع  نوچمه 

ممیرم قوف  ادخ  لوسر  ۀیاس  رد 

مایق دنک  یم  نم  میرم  روضح  میرم 

مالس دهد  یم  مرسپ  هدزای  هب  یسیع 

نم مان  لیلجت  هب  هدرب  لوسر  صخش 

رابتعا و دریگ ز 
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نم مارتحا  فرش 

تسین بیجع  مدنهد  مالس  رگا  تقلخ 

نم مالس  دمحا  هب  هدناسر  ادخ  یتح 

تسا سدقم  مدوجو  هچ  رگا  مدق  اترس 

تسا سب  ندش  ارهز  ردام  ماقم  نم  رب 

زامن ما  هدناوخ  ادخ  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زاین یب  هاگرد  هب  زاین  خر  مدرب 

نیتداهش متفگ  هدمان  دورف  نآرق 

زارفرس مالسا  زا  نم  نم ، دش ز  مالسا 

مدش ادخ  لوسر  رای  هک  لزا  زور 

مدش ادج  دوخ  زا  ییادخ و  مدق  ات  رس 

متمصع یکاپ و  دهاش  تسا  ربمغیپ 

متّزع جات  لک  ۀجاوخ  هداهن  رس  رب 

لگ دوبن  مدآ  ترضح  كاخ  هک  يزور 

متمسق كالول ، ۀجاوخ  يرسمه  دش 

مرس ادخ  لوسر  ءاسن  زا  هن  اهنت 

مرترب زین  نانز  ّلک  مرتخد ز  زج 

دنا هدیرب  نم  زا  هرسکی  هکم  ياه  نز 

دنا هدیشک  اپ  دسح  ما ز  هناخ  رگید ز 

شین دندز  اه  نابز  شین  نم ز  بلق  رب 
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دنا هدیدن  ار  متلزنم  ماقم و  زگره 

دنتشاذگ اپ  نم  هناخ  ریغ  هب  اج  ره 

دنتشاذگ اهنت  ملمح  عضو  هب  یتح 

همه زا  سویأم  هدنام و  هرجح  هب  اهنت 

همزمز تشاد  ادخ  رکذ  هب  مبل  مئاد 

ادص دنز  یم  ارم  رهم  یکی ز  مدید 

! همطاف وت ، اب  منخس  مه  هک  منم  ردام 

ماوت روای  نم  یبیرغ  ارچ  ردام 

ماوت رتخد  ادخ  لوسر  ۀناحیر 

هلگ نکم  اه  نز  ییافو  یب  ردام ز 

هب ات  دنَیین  لباق 
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هلباق دندرگ  وت 

« نورهطملا الا  هسمیال   » ِّصن اب 

هلصاف تسه  ام  هکم و  نانز  نیب 

تسوت رای  دنوادخ ، تسد  هک  نز  دنخبل 

تسوت رانک  رجاه  هیسآ  هّیفص  میرم 

نم رادتقا  تلزنم و  ردق و  دوب  نیا 

نم راختفا  دش  همطاف  ِيردام  ات 

وا يادخ  ادخ و  لوسر  زا  منونمم 

نم راگدنوادخ  مالس  همطاف  رب 

داب لوسر  لوبق  وت  ةدیصق  مثیم » »

داب لوتب  اب  تا  هلص  يا  هدورس  ابیز 

منینمؤملا ما  مالسا ، يوناب  نم  متسیک 

منیملاعلل ۀمحر  دیما  رثوک ، ردام 

منیمز ناماد  يور  رب  تفرعم ، نامسآ 

منیرفآ ناج  ۀبوبحم  نانج ، غاب  يوناب 

منیقیلا قح  ۀنیئآ  مرتخد  ارهز  لثم 

منیما لیربج  هدروآ  مالس  قح  زا  اهراب 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

نم مرسمه  ار  افطصم  تثعب  زور  زا  رتشیپ 
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نم مربمغیپ  یماح  اهنت  یحو ، لوزن  زا 

نم مرگنسمه  نیرتهب  هن ، شمدمه  هن ، شرسمه 

نم مردام  یمارگ  ار  نامیا  هکلب  ار ، نینمؤم 

نم مرهوگ  ار  تفرعم  افو و  راثیا و  رحب 

منیرق ار  میرم  اوح و  رجاه و  تلالج  رد 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

دمحم متسد  زا  درب  لد  مندوب  زا  رتشیپ 

دمحا دوب  مدوجو  شخب  ینشور  تقیقح  رد 

درجم حور  نآ  قاتشم  نانچمه  مدوب  هتشگ 

دمرس یح  يادخ  فطل  زا  هک  مدوب  ربخ  یب 

مامت رای  نآ  يزور 
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ددرگ رای  نم  اب  قلخ 

منیشنمه تقلخ  صخش  نیتسخن  اب  قحدنک  یم 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

شلاله نودرگو  همو  دیشروخ  هک  مراد  يرتخد 

شلامکرد لزان  هتشگ  نآرق  هک  مراد  يرهوش 

شلالجلاوذ زا  مالس  دیآ  یم  هک  مراد  يرتخد 

شلاثم سک  دَوبن  هک  مداماد  هدیدرگ  يردیح 

شلاب هب  دبور  نیما  لیربج  هک  مراد  يا  هرجح 

منیمز رب  درآ  هدجس  نودرگ  خرچرگ  بجع  ین 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

نم مروای  ار  قح  هنادرم  یلو  نز  متسه  هچرگ 

نم مردیح  ردیح ، دعب  تماهش  رد  ار  یفطصم 

نم مربمغیپ  یماح  نمشد  رهش  کی  لد  رد 

نم مرگنسمه  لسر  متخ  اب  هنادرم  یلو  نز ،

نم مردام  هناگی  ار  تقلخ  يوناب  نیلوا 

منیرفآ اسیع  ياسیع  هدزای  مام  هکلب 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****
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متسد هب  يدوب  اه  جنگ  دیلک  تورث  رد  هچرگ 

متسه دوب و  لوا  زور  دمحم  میدقت  تشگ 

متسسگ تفلا  ۀتشر  قیالخ  زا  دمحم  زج 

متسب هللا  لوسر  رب  لد  متفرگب و  فک  هب  ناج 

متسکش ار  نمشد  تشپ  مناج  هب  مه  ملاع  هب  مه 

منیتسآ رد  دَوب  ربمغیپ  تسد  يرآ  يرآ 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

نملاوذ یح  هار  هب  مداد  دوخ  تسه  مامت  نم 

نمربدیشخب دوخ  تسه  تمارکزا  مه  ادخات 

منماد نماد  تخیر 
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نماد هب  قح  فطل  تسد  لگ ،

نت ةراپ  دش  ارم  ارهز  لسُر ، متخ  ۀعُضب 

نشلگ دیدرگ  نم  ناج  لگ  نآ  يور  لامج  اب 

منیعم رای و  تبحصمه و  محر  رد  یتح  دوب 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

تداهش ملاع  رد  رصعرهرد  خیرات  دهد  یم 

تدابع تثعب ، بش  زا  شیپ  ما  هدرک  ار  ادخ  نم 

تدارا لوا ، زا  كالول »  » ۀجاوخ رب  متشاد 

تدالو ون  زا  متفای  لوا  لقع  لاصو  اب 

تداعس نیا  مبیصن  دش  ملاع  ياه  نز  همه  رد 

منیبب ار  ارهز  راسخر  لگ  متسد  رس  ات 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

متاجن کُلف  ردام  تمصعرحب  ناشورخ  نم 

متایحلا نیع  ار  حور  تمحر  رضخ  رانک  رد 

متافص دمحا  مدیحوت و  اضترم  وخ  یمطاف 

متابث وربص  تمه و  رب  یکتم  دش  قح  نید 

متافو لاس  یفطصم  رب  دش  نزحلا  ماع  لاس 

منینمؤملاریما کشا  دحل  كاخ  رب  تخیر 
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منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

مدوب رای  ار  یفطصم  مدوب ، هدنز  ات  ضرغلا 

مدوب رادیب  رحس  ات  بش  وا  ناج  ظفح  رهب 

مدوب راوخمغ  ناجز  ار  شنیرفآ  ِناج  ِناج 

مدوب رازآ  دروم  مدرم  نیب  هظحل  هظحل 

مدوب راکیپ  رد  هتسویپ  ناگشیپ  تیانج  اب 

منینهآ مزع  دشاب ز  يدهاش  مثیم »  » مظن

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

----------

مالس تدنوادخ ، زا  لیربج  هدروآ  مالس  يا 
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( حدم ) مالس تدنوادخ ، زا  لیربج  هدروآ  مالس  يا 

مارتحا اب  بل  هب  ار  تمان  هدرب  دّمحم  يو 

مانالاریخ اب  ماگمه  رگنسمه و  رسمه و 

مادتسم نید  رس  رب  رشحم  حبص  ات  تا  هیاس 

وت تسه  یلاعت  دنوادخ  فقو  هدش  يا 

وت تسد  يور  هب  قلاخ  یتسه  مامت  يو 

****

تنماد یهلا  تیب  ةدرپ  زا  رت  كاپ 

تنت رب  ینینمؤملا  ُما  يابیز  تعلخ 

تنهاریپ دهد  میرم  تمصع  رطع  يوب 

تنتفگ دّمحم » ای   » رد یبن  دنخبل  شقن 

؟ دننک شیاهاط  وفُک  وناب  وت  لثم  ات  تسیک 

؟ دننک شاهیبا  ما  ردام  اهاط ، وفک 

****

تدَناوخ رهطم  حور  قح  هک  تنأش  دَوب  نیا 

تدناوخ رسمه  مالسا ، ربمغیپ  دزس  یم 

تدناوخ ردام  رارک ، ردیح  رگ  بجع  ین 

تدناوخ رگید  يارهز  نیما  لیربج  هک  ای 

ساپس تعن و  همه  نآ  دوجو  اب  تما  نیب 

سانشان یسانشان  یسانشان  یسانشان 
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****

یتسیک دناد  رارسا  ةدنناد  قح ، تاذ 

یتسیک دناد  راتخم  دمحا  یتسه  هک  ره 

یتسیک دناد  رارک  ردیح  دمحا ، دعب 

یتسیک دناد  راداد  تمصع  نآ  همطاف ،

ترهوش رب  وت و  رب  شنیرفآ  دورد  يا 

ترورپ ارهز  ناماد  رب  هللا  مالس  يو 

****

تسوت نوناق  یگنادرم  یلو  نز  ماقم  رد 

تسوت نونمم  دَوب ، نمؤم  اجک  ره  تمایق  ات 

تسوت نوهرم  همه  يرادنید  ربص ، يرابدرب ،

مالسا زا  هک  ره 
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تسوت نویدم  يا ، هرهب  دراد 

تشادن ردیح  وت و  زج  يرای  زاغآ ، یفطصم ز 

تشادن رسمه  وت  دننام  تلزنم  ماقم و  رد 

****

نید جیورت  ثعاب  لوا  زا  دمآ  لصا  هس  نیا 

نینمؤملاریما غیت  یبن ، قلُخ  وت ، تسه 

نیتسآ يدناشف  رسکی  دوخ  تسه  مامت  زا 

نیتسار نید  مالسا ، رد  تسا  نیا  یتسار 

يا هدوب  نآرق  يایحا  رد  ماگمه  یلع  اب 

يا هدوب  ناملسم  دمحا  تثعب  زا  رتشیپ 

****

زارفرس تمایق  ات  ردام  وت  نوچ  زا  نینمؤم 

زاین يور  ترد  كاخ  رب  دنرآ  نیملسم 

زاجح دزان  یم  وت  رب  دّمحم ، دلاب  یم  وت  رب 

زامن تثعب ، بش  زا  شیپ  يا  هدناوخ  دّمحم  اب 

تنت ناج و  رب  هللا  مالس  ارهز  ردام 

تنماد رهپس  زا  دز  رس  دیشروخ  هدزای 

****

ندب زا  زاورپ  وت  حور  ادخ  هام  رد  درک 

ننملاوذ یح  برق  راوج  رد  نامهم  تشگ 
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نحم جنر و  مغ و  لاس  تتلحر  لاس  دوب 

نفک تمادنا  رب  دش  تلاسر  متخ  ۀماج 

تمغ لاس  لسر ، متخ  رب  نزحلا  ماع  تشگ 

تمتام کشا  هرهچ  رب  شا  هدید  زا  ناور  دش 

****

رپسهر دّمحم  اب  اهالب  جاوما  رد  يا 

رپس ار  دّمحم  ناج  اه  گنس  موجه  رد 

رت بوخ  ملاع  ياه  نز  همه  زا  دّمحم  رب 

رگج رب  يرمع  دنام  تغاد  زوس  ار  یفطصم 

تسیرگ احطب  دیس  مشچ  هصغ  نیز  اهراب 
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تسیرگ ارهز  ردیح و  فافز  ماش  رد  هکلب 

****

داب هدنخ  رپ  نانج  رد  بل  ار  وت  نایرگ ، وت  هب  ام 

داب هدنز  تتارطاخ  نارای  بلق  رد  ناج  وچمه 

داب هدنیاپ  تتزع  لالج و  هاج و  تکوش و 

داب هدنبوک  اه  لهجوب  رب  رشح  ات  تقطنم 

تسوت نادنخ  بل  رد  دّمحم  نیریش  ناج 

تسوت نادنزرف  حدم  مثیم »  » لخن ياه  هویم 

----------

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 

( حدم ) مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 

مایق وت  رضحم  هب  میرم  هدرک 

دورد دورد ، یفطصم  رسمه 

مالس مالس ، همطاف  ردام 

دیحوت بتکم  فقو  تتمه 

مالسا هناوتشپ  تتورث 

ادخ هدناسر  ار  وت  مالس  مه 

مانالا ریخ  هدرک  رخف  وت  هب  مه 

میرم زا  رتارف  يداهناپ 

ماقم ردق و  لامک و  لالج و  رد 
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تسد يدیشک  یملاع  رس  زا 

ماگمه يدش  ادخ  لوسر  اب 

ادخ لوسر  رثوک  ترتخد 

ماما سنا  نج و  هب  تنارسپ 

حدم نتفگ  وت  زا  دیاب  بدا  اب 

مان ندرب  وت  زا  دیاب  وضو  اب 

نشور وت  لامج  رب  نید  مشچ 

مارآ وت  لصو  هب  دمحا  لد 

وت یمام  هناگی  ار  نینمؤم 

وت یماما  هدزای  ردام 

يدرک يردام  مالسا  هب  وت 

يدرک يروای  دیحوت  هب  وت 

دیشوج نانچ  تنماد  زا  تمصع 

يدرک يربارب  میرم  هب  هک 

يدمحم دمحم ،  اب 
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یتشگ

يدرک يربمیپ  ربمیپ ، رب 

اه هثداح  جوم  نافوط و  نیب 

يدرک يرگنل  وت  ار  نید  کلف 

هنادرم هک  نز  ریش  نآ  ییوت 

يدرک يردیح  يداتسیا و 

ربمغیپز يربلد  ینک  ات 

يدرک يرب  لد ، قلخ  زا  لوا 

ناهج دوب  تسه و  دمحم ز  اب 

يدرک يرسمه  یتسش و  تسد 

ار اهیبا  ما  اهاط  تخد 

يدرک يردام  هک  يدوب  وت  نیا 

يدش هراتس  هدزای  قرشم 

يدرک يرورپ  دیشروخ  هکلب 

تدالوا هب  ادخ  تاولص 

تداماد يادف  ملاع  ناج 

وت رهوگ  تسا  همطاف  فدص ، وت 

وت رثوک  هکلب  هن  وت  رهوگ 

ادخ لوسر  يرای  رب  دوب 

وت رگنس  هناخ  ارحص و  هوک و 
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يداد یفطصم  هب  ار  تا  یتسه 

وت رواد  داد  وت  رب  دوخ  تسه 

ار وت  مالس  لزی  مل  قلاخ 

وت رهوش  رهب  داتسرف  یم 

دوخ تدالو  بش  زا  رتشیپ 

وت رتخد  دوب  وت  مالک  مه 

نیا زا  رتهب  هچ  يدش  دمحا  رای 

وت روای  رای و  تشگ  ادخ  هک 

یلو گنس  دندز  دمحم  هب 

وت رکیپ  نورد  شدرد  دوب 

هللادبع میتی  رُد  تشگ 

وت رهوگ  هناگی  ملاع  ود  زا 

شیرق نانز  يدش ، اهنت  کت و 

وت ربارب  رد  دنداتسیا 

رگد هکم  نانز  رگ  روخم  مغ 
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وت رضحم  هب  ور  دنداهنن 

ینیب یم  هک  ناتسود  لغد  نیا  »

« ینیریش رود  دنناسگم 

دوب رهوگ  هچ  رگا  منانخس 

دوب رتارف  نخس  زا  وت  فصو 

ادخ لوسر  يرای  رد  وترب 

دوبرس زا  میب  هن  ناج  مغ  هن 

ییوت وچمه  دوجو  دمحم  رب 

دوب ردیح  يارب  ارهز  لثم 

اه هثداح  مامت  موجه  رد 

دوب رورپ  لوسر  تیاه  تسد 

ردیح یفطصم  نکر  کی  دوب 

دوب رگید  نکر  وت  يرسمه 

ارهز ترتخد  بلق  تمَرَح 

دوب ربمیپ  هماج  تنفک 

لییاربجز ترگید  نفک 

دوب رواد  یح  تاذ  تعلخ 

داب تیادف  مردام  ردپ و 

دوب ربکا  داهج  تداهج  هک 

ارهز رب  همئا  راختفا 
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دوب ردام  وت  نوچ  هب  ارهز  رخف 

زاغآ زا  دمحم  اب  يا  هدناوخ 

زامن یحو  لوزن  زا  رتشیپ 

يدیچ تفرعم  غاب  زا  لگ  وت 

يدید ادخ  ادخ ، لوسر  رد 

یسک مشچ  دوب  هدیدان  هچنآ 

يدیدنخ يدش و  لگ  يدید و 

ربمغیپ تسدز  ءرقا  دهش 

يدیشون هتشگن  لزان  یحو 

يدناوخ یم  زامن  دمحم  اب 

يدیشخرد یلع  رانک  رد 

تکاخ رب  باتفآ  هدجس 

يدیبات يدش و  دمحا  هام 

دیحوت توبن و  تشهب  رد 

يدیدرگ همئالا  ما  مام 

یبن يوزرآ  يابوط  لخن 

يدیواج هشیمه  زبس  غاب 

رب اجک  ره 
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دش تراسج  یبن 

يدیشورخ ادخ  ریش  لثم 

نزحلا ماع  لوسر  رب  دش  لاس 

يدیشوپ كاخ  هب  تروص  وت  ات 

وت تبرغ  رهش  تسا  هکم  رهش 

وت تبرت  راثن  مثیم "  " کشا

هنیکس ترضح 

هجیدخ مان  فرش و  تمصعب  هداد  يا 

( حدم ) هجیدخ مان  فرش و  تمصعب  هداد  يا 

هجیدخ مارحا  کلف  تفوطب  هتسب  يا 

هجیدخ مالسا  ربمغیپ  رسمه  يا 

هجیدخ مام  ار  همطاف  قح  تمصع  يا 

هدید ود  رون  فرش  ار ز  لسر  متخ  يا 

هدیورگ دّمحم  هب  تثعب  بش  زا  شیپ 

یتسه رواد  زا  هدمآ  مالس  وت  رب  يا 

یتسه رس  زا  یبن  نیئآ  رد  هتشذگب 

یتسه ربمغیپ  هدرب ز  لد  هداد و  لد 

یتسه ردام  ارت  دنناوخب  هک  دبیز 

هداد وت  هب  ار  دوخ  یتسه  ادخ ، هک  قحلا 

هداد وتب  ارهز  همطاف  ابجّنلا ، ما 
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هتفرگ هیامرس  وت  لاوما  مالسا ز 

هتفرگ هیاس  وت  تّزع  فنک  رد  نید 

هتفرگ هیاریپ  وت  صالخا  دیحوت ز 

هتفرگ هیاپ  تلمع  نسح  صالخا ز 

هدوس وت  راوید  هب  میلست  رس  تّمه 

هدوشگن تداهش  هب  بل  ینز  وت  زا  شیپ 

يدیورگ ربمیپ  هب  یتخس  لد  رد  وت 

يدیشک شود  رس  هب  ار  الب  راب  ره 

يدیود يوس  رهب  مالسا  يرای  رب 

يدینش راّفک  هک ز  اهنابز  مخز  سب 

تدوجس هب  مخ  ناهج  نادرم  تماق  يا 

تدوجو لخن  لسر  متخ  هگ  هیکت  يا 

دّلخم دلخ  تمدق  كاخ  هّکم ز  يا 

دمحا لد  دیما  دوبعم و  تمصع  يا 

دیؤم دیدرگ  تساوخ و  اپب  مالسا 
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دّمحم قلُخ  یلع ، غیت  وت ، تورث  زا 

دنتسرپب ار  ادخ  هک  قیالخ  رشح  ات 

دنتسه وت  راثیا  يراکادف و  نوهرم 

دوب نابش  مالسا  ربمغیپ  هک  زور  نآ 

دوب ناهن  دنوادخ  ّرس  وا  هنیس  رد 

دوب نایع  وت  رب  شربمغیپ  همه  زا  شیپ 

دوب ناهج  عمش  نآ  هناورپ  وت  نامیا 

داد ّتیرورس  ناهج  ياهنز  همه  رب  قح 

داد تیرسمه  فرش  ملاع  هجاوخ  اب 

دندیرب وت  زا  شیرق  ياهنز  هعقاو  نیز 

دندیشک ياپ  فرشلا  تیب  هرابکی ز 

دندیرگن تماقم  هب  تراقح  مشچ  اب 

دندیدن وت  هاج  تّزع و  فرش و  ردق و 

یمیس رز و  يوس  هب  دوب  ناشلد  مشچ و 

یمیتی قاتشم  هدش  هجیدخ  دنتفگ 

دّمحم رادلد  رسمه و  يدشن  اهنت 

دّمحم رای  يدش  زور  نیرت  تخس  رد 

دّمحم راوخمغ  یتشگ  مغ  تدش  رد 

دّمحم راتفرگ  دوب  تلد  هتسویپ 

گنس رپس  تدوجو  تشگ  شیور  شیپ  رد 
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گنر نوخ  هرهچ ز  وا  هر  رد  ینک  هک  دشاب 

يدوب هلماح  یبن  تخد  رب  هک  زورنآ 

يدوب هلئاق  ره  هب  تارهز  تبحصمه 

يدوب هلگ  تنورد  درد  زا  وتبرغ  زا 

يدوب هلباق  یب  روای و  یب  مدمه و  یب 

یتشهب راسخر  لگ  شلابب  درد  زا 

یتشهب ياهنز  هلباق  ارت  دنتشگ 

تماب رد و  زا  یلزا  غورف  تساوخرب 

تماشم هب  دمآ  شوخ  يوب  فرط  راچ  زا 

تمالس دنداد  همه  یتشهب  ياهنز 

تماقم شرع  فرشلارادب  هناورپ 

يراد همداخ  ام  وچ  هک  مغ  روخم  دنتفگ 

همطاف وت  یئاهنت ، وت  هتفگ  یک 
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يراد

تست ندب  رد  ناج  ینیریش  هک  تسا  نیا 

تست نت  شوغامه  تسا و  ناهج  ناج  نیا 

تسوت نمجنا  ره  تولخ و  رهب  رای  نیا 

تست نخسمه  یگلماح  رد  هک  تسا  نیا 

؟ دشوپب مشچ  دوخ  یتسه  زا  وت  لثم  یک 

دشونب ریش  وا  هنیس  زا  همطاف  ات 

وت نمچ  رد  نازخ  داتفا  هک  زورنآ 

وت ندب  زا  حور  یطوط  نانج  هب  دز  رپ 

وت نت  دیآ ز  يدمحا  لگ  يوب  ات 

وت نفک  مرکا  ربمغیپ  هماج  دش 

دمرس تمصع  يا  دش  زاغآ  وت  گرم  اب 

دمحا یئاهنت  همطاف ، يردامیب 

ار دوخ  رسمه  نیبب  كاخ و  زا  رس  رادرب 

ار دوخ  رهوش  رس  گنس  فده  رگنب 

ار دوخ  رتخد  ناشف  کشا  نیبب  آزاب و 

ار دوخ  ردام  یب  رتخد  رب  هب  ریگرب 

تسا دود  وچ  هریت  رظن  هب  نودرگ  وت  يور  یب 

تسا دوز  همطاف  يردام  یب  هک  زیخرب 

هنامز رخف  لسر  متخ  رب  هک  زیخرب 
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هناخ يوناب  يا  هناخمغ  هدش  هناخ 

؟ هناش وت  دعب  دنز  هک  ارهز  يوسیگ  رب 

هناور لیس  شا  هژم  ره  زا  هدش  وت  یب 

دیرگب راز  تمغ  مرکا ز  ربمغیپ 

دیرگب راذگم  همطاف  لد  تسا  نوخ 

كاپ ندب  رب  تنفک  دمحا  هماج  يا 

كاپ مغ  هماج ز  نانج  هب  تنیسح  رهب  نک 

كاخ رس  هب  وا  یبن و  تسد  رس  رب  وت 

كاچ دص  هدش  رپرپ  لگ  نوچ  مدق  هب  ات  رس 

دیوگب وت  نیع  ود  رون  مغ  ز  مثیم » »

ات
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دیوگب وت  نیسح  هب  تمایق  حبص 

----------

يدمحا رطع  تسفن  اب  هتفرگ  وخ  يا 

( حدم ) يدمحا رطع  تسفن  اب  هتفرگ  وخ  يا 

يدّمحم دمحا  تثعبز  رتشیپ  يا 

دوخ لوسر  رب  ار  وت  مالس  اهراب  يا 

يدمرس دنوادخ  تاذ  هدرک  غالبا 

یتخادگ تّوبن  غورف  اب  عمش  نوچ 

یتخانش ار  یبن  یحو  لوزن  زا  شیپ 

ناربمیپ مالس  هظحل  هظحل  وت  رب  يا 

نارورس لیخ  هگ  هدجس  وت  رد  كاخ 

وا يور  هب  ربمیپ  يربمیپ  زا  شیپ 

نارگید دندیدن  هچنآ  دید  وت  مشچ 

دوب هتشون  شلامک  باتک  وت  بلق  رد 

دوب هتشون  شلآ  هب  تیردام  طخ  رس 

تشادن يرثوک  لسر  منخ  وت  نماد  یب 

تشادن يرب  وا  يوزرآ  دنلب  لخن 

تسا دّمحم  زیزع  ناج  هک  یلع  یتح 

تشادن يرسمه  ادخ  دودح  یب  کلم  رد 

یحو لوزن  رد  ادخ  لوسر  مدمه  يا 
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یحو لوتب  رون  زکرم  وت  نماد  يا 

يدش ادج  یتسهز  لوسر و  رب  لصو  وت 

يدش يدهلا  جارس  تیب  باتفآ  وت 

تشاد درم  ریش  یلع  لثم  یحو  رازین 

يدش ادخ  ریش  یلات  وت  نز  ریش  يا 

دش راگدرورپ  هب  هیده  وت  یئاراد 

دش راقفلاوذ  یبن  داصتقا  گنج  رد 

دنرگید هلمج  ناهج  نانز  رگید و  وت 

دنرتخد دننارسپ و  تملاع  تاداس 

یفطصم قلخ  یلع ، غیت  وت  یئاراد 

دنربارب تّوبن  حتف  دربشیپ  رد 

تسا یلو  هدزای  شرمث  وت  كاپ  ناماد 

تسا یلو  هدزای  تسا  سب  تا  هبتر  نیا 

تسا یلع  وت  داماد  هک  تسا  سب  تا  هبتر  نیا 

یتسرپ و تب  رود  رد 
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زاجح یکیرات 

زاین یب  هاگرد  هب  زاین  خر  تدوب 

یلع وت و  یهلا  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زامن مرح  رد  ادخ  لوسر  اب  دیدناوخ 

؟ دنک يرسمه  ادخ  لوسر  اب  هک  وت  نوچ 

دنک يردام  ار  هنمآ  میتی  ّرُد 

تا هناش  كالول  هجاوخ  هاگ  هیکت  يا 

تا هنارت  دِّمحم  رکذ  هظحل  هظحل  يا 

نامسآ دیحوت  هراتس  هدزای  رب 

تا هناخ  دیشروخ  همطاف  رینم  يور 

وت تسیک ، مات  هم  باتفآ  تیب  رد 

وت تسیک ، مالسا  دهاجم  نز  لّوا 

شتدارا ضرع  وت  هب  ادخ  ربمغیپ 

شتدالو زا  شیپ  وت  مالک  مه  تسارهز 

همطاف دوب  نخس  مرگ  وت  اب  هک  یئوگ 

شتداهش بورغ  ياه  هظحل  هب  یتح 

يا هتسب  مشچ  ناهجز  اهلاس  هکنآ  اب 

يا هتسشن  ارهز  رتسب  رود  راگنا 

نینمؤم ما  یبن ، كاپ  ما  يا 

نیتسار ناماما  گرزب  ردام  يا 
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تشادن يروای  ناهج  ود  ره  رای  هک  يزور 

نیعم یب  دوب  رشب  نیعم  نآ  هک  يزور 

شتیامح يدرک  يداتسیا و  هنادرم 

شتیاده غارچ  هنادواج  دنام  ات 

همئاق دیحوت  مئاق  هب  تتماق  يا 

همه ناتسود  لغد  وت  اب  دندش  نمشد 

قح تاذ  يدیشک و  تسد  شیوخ  تسه  زا 

همطاف دننام  وت  هب  يرهوگ  دیشخب 

يربمیپ وفک  هک  وت  یئوت  یئوت  قحلا 

يروآ رثوک  یبن  رهب  هک  يا  هتسیاش 

ار وت  نمرها  قح  هتشرف  يا  درزآ 

ار وت  نمجنا  ره  هب  دندز  نابز  مخز 

ترکیپ تسادق  رطع  تخیر  هک  سب  زا 

وت نفک  دش  ادخ  لوسر  نهاریپ 
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ار

وت لالج  ماقم و  دوب  دنلب  سب  زا 

وت لاحترا  یبن  نزح  لاس  دیدرگ 

دوش یم  زاورپ  هب  وچ  تسّدقم  حور 

دوش یم  زاب  یبن  بلق  هب  مغ  ياهرد 

یگدنز زاغآ  یلاسدرخ و  لصف  رد 

دوش یم  زاغآ  همطاف  ِّيردام  یب 

تخیر كاپ ، ناج  يا  وت  يارب  یبن  کشا 

تخیر كاخ ، وت  كاپ  نت  رب  شیوخ  تسد  اب 

تفر تسدز  دّمحم  رای  وت  نتفر  اب 

تفر تسدز  دّمحم  راگزور  دیشروخ 

نازخ رکشل  نید  نبلگ  هب  رو  هلمح  دش 

تفر تسدز  دّمحم  راهب  یتفر و  وت 

وت يانث  رد  نابز  رازه  اب  هک  دبیز 

وت ياپ  هب  دزیرب  هدیصق  ِرُد  مثیم » »

----------

« هجیدخ ترضح  فصو  رد  »

« هجیدخ ترضح  فصو  رد  »

! نم رواد  مالس  تقلخ ! ملاع  مالس 

نم رهوش  نینب و  تانب و  كاپ  حور  هب 
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لسر متخ  رمع  خیرات  ۀفیحص  منم 

نم رثوک  تسا  ربمغیپ  ۀسوب  قرغ  هک 

دوب دّمحم  ۀنشت  لزا  نم ز  دوجو 

نم رغاس  بیصن  شلاصو  بارش  دش  هک 

هدروآ مالس  یهلا  یحو  نیما 

نم ربکا  راگدنوادخ  نم ز  يوس  هب 

یلع هب  نم  مالس  دّمحم  هب  نم  مالس 

نم رهطم  نت  ناج و  هب  ود  ره  مالس 

سب نیا  یفطصم  دزن  متلزنم  فصو  هب 

نم رتخد  تسوا  يولهپ  ود  نیب  حور  هک 

دومرف لک  لقع  هک  مدنلب  تخب  هب  یهز 

نم روای  رای و  دوب و  نم  سنوم  هجیدخ 

ریسفت دوش  رگا  اهیبا » ّما   » تسرد

نم ردام  تسا  رتخد  نیا  هک  دینک  نیقی 
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دوب ملاع  قلخ  یجنم  يرای  يارب 

نم رگنس  تشد ، ارحص و  هچوک و  هرامه 

متشگ یفطصم  ناج  رپس  وسراچ  ز 

نم رس  نانمشد  گنس  دنکش  رگا  مغ  هچ 

مدیدرگ درگ  وچ  دّمحم  يور  درگ  هب 

نم رویز  هرهچ  هب  وا  هر  رابغ  دش  هک 

دیدرگ نفک  مربمغیپ  ۀماج  هن  نیمه 

نم رکیپ  تشگ  نفد  وا  تمحر  تسد  هب 

مداماد تسا  یلع  رترب ؟ هچ  ماقم  نیا  زا 

نم ربهر  ماما و  میعز و  تسه  هک  یلع 

ممرح تمرح  لاماپ ، هدمآ  هچ  رگا 

نم ربقم  كاخ  هب  دراذگ  هسوب  هتشرف 

اه يرادیاپ  حرش  دوب  هکم  نیمز 

نم رورپ  حور  ياه  سفن  رپ ز  زاجح 

دوب هک  متمصع  كاپ  فدص  وکن  نآ  نم 

نم رهوگ  راگدرورپ ، یتسه  مامت 

لسر متخ  رانک  تّوبن  نامسآ  رد 

نم رتخا  هام ، دیشروخ و  تسا ز  رتارف 

تخب ۀناخ  يوس  هب  مداهن  يور  هک  یبش 

نم ربعم  شرف  دیدرگ  هکئالم  زا  رپ 
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ناحیر هلال و  يوب  دمد  باتفآ  ز 

نم رجعم  يا ز  هیاس  دتف  رشح  هب  رگا 

لیئاربج لالج ، نیا  اب  هک  تسین  بیجع 

نم ربارب  دنز  وناز  هبترم  رازه 

ندش لوتب  ردام  لسر  متخ  تیب  هب 

نم رواب  دوبن  زگره  هک  تسا  یتفارش 

ارهز تروص  يور  نم  ۀسوب  ناشن 

نم رظنم  هب  دوب  ارهز  ۀسوب  ناشن 

دیبات مرس  ات  ياپ  زا  همطاف  غورف 

نم رتسب  تفرگ  دّمحم  رطع  هک  یبش 

ّلجوّزع يادخ  تسد  هب  تسد  دنهد 

نم رد  رب  هقلح  دنبوک  هکئالم  رگا 

بدا
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دننک سولج  همه  وناز ، ود  دننک و 

نم رضحم  هب  لسر  متخ  رگید  نانز 

تخیر ناراب  وچ  ادخ  لوسر  مشچ  کشرس 

نم رطعم  تبرت  رس  هلال  ياج  هب 

رهپس رت ز  عیسو  شرع  تسا ز  رتارف 

نم رقحم  ۀناخ  رظن ، لها  مشچ  هب 

تشهب هب  نم  لاحترا  اب  هک  فیح  رازه 

نم رسمه  هناگی  دّمحم ، تشگ  بیرغ 

دوب اجنآ  هکلب  تسا  تشهب  هن  نم  تشهب 

نم رب  رد  رهم  دّمحم ز  تسشن  یم  هک 

«! مثیم  » وگب لسر  متخ  ذفان  لوق  ز 

نم ررکم  ۀقیدص  هدمآ  هجیدخ 

----------

لوسر تشهب  ردام  يا  وت  هب  ام  مالس 

( حدم ) لوسر تشهب  ردام  يا  وت  هب  ام  مالس 

لوتب تفای  وت  نماد  يور  هب  شرورپ  هک 

لوغشم نامسآ  رد  تحدم  هب  دنا  کئالم 

لوزن مالس  رب  هدرک  تقح  یحو  نیما 

موصعم هدراچ  دنوادخ و  تاذ  مالس 

مولعمان هشیمه  تماقم  هدوب  هک  وت  هب 
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****

وت نت  رب  مالس  حور و  هب  داب  دورد 

وت نشوج  لوسر ، ياعد  رون و  باجح 

وت نشلگ  راگدنوادخ ، یحو  تشهب 

وت نماد  تسا  همطاف  شرورپ  طیحم 

؟ تسیک دمحا  رای  هودنا ، مغ و  رد  وت  زج  هب 

؟ تسیک دّمحم  رهوگ  فدص  وت  ریغ  هب 

****

وت يدورد  قیال  ادخ  هب  ار  يادخ 

وت يدوشگ  دوخ  شوغآ  یبن  يرای  هب 

وت يدوبر  نانچمه  ادخ  لوسر  زا  لد 

وت يدوب  وت  لسر  متخ  رکشل  مامت 

يدرک نانمشد  گنس  رپس  ار  هنیس  وت 

يدرک ناج  راثن  دّمحم  ناج  ظفح  هب 

****

يور نز  نیرتهب  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6536 

http://www.ghaemiyeh.com


ردام يا  ینیمز 

ردام يا  ینیرفآ  لالج  لالج ، رد  وت 

ردام يا  ینیتملا  لبح  رسمه  مام  وت 

ردام يا  ینینمؤم  ۀمه  ردام  وت 

؟ اجک وت  اجک  لگ  ییادخ و  لوسر  لگ 

؟ اجک وت  اجک  لسر  متخ  رگید  نانز 

****

يرمق هدزای  نازورف  نامسآ  وت 

يرس هبتر  هب  ایبنا  همه  نانز  زا  وت 

يرت بوخ  دننک  نابوخ  وت  فصو  هچنآره 

يرگد وت  دنرگید و  لسر  متخ  نانز 

یسب شنارسمه  نیب  یبن  تفگن  رگم 

یسک تسین  دوبن و  هجیدخ  وچ  نم  رهب  هک 

تنامیا دنلب  حور  وت و  رب  مالس 

تنامیپ دهع و  راثیا و  وت و  رب  دورد 

تناماد تسا  تمصع  لگ  زبس  راهب 

تنابرق هب  مردامو  ردپ  هلالس و 

تفگ دیاشن  وت  حدم  یبن  ادخ و  زج  هب 

تفگ دیاب  همئالا  ما  همطاف  وچ  ار  وت 

****
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! وناب یملاع  تاداس  همه  ردام  وت 

! وناب یمرکم  لوسر  مشچ  رون  وت 

! وناب یمیرم  اراس و  رجاه و  هب ز  وت 

! وناب یمی  ار  رون  رهگ  هدزاود 

يدناوخ یم  زاین  اعد و  هب  ار  يادخ 

يدناوخ یم  زامن  دوبن و  یحو  لوزن 

****

تا همزمز  اعد و  کشا و  وت و  رب  مالس 

تا همطاف  دنلب  حور  وت و  رب  مالس 

تا هملاکم  زا  دوب  نایع  یحو  غورف 

تا همداخ  زینک  زا  مک  هشیاع  رازه 

دوب تتافص  تلصخ و  ۀتفیش  هشیمه 

دوب تتافو  ادخ  لوسر  نزح  لاس  هک 

****

تنهریپ دمد ز  یم  ادخ  يوب  زونه 

تندب زا  درک  زاورپ  وت  حور  هک  یمد 
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تنت ناج و  هب  ادخ  مالس  لالج  یهز 

تنفک قح ، تاذ  داتسرف  تشهب  زا  هک 

میوش دوخ  ناهد  رثوک  هکنآ ز  متفرگ 

میوگ ار  وت  نوچ  فاصوا  هک  هرهز  هچ  ارم 

****

تدالیم حبص  مک ز  دوبن  وت  تافو 

تدالوا كاپ و  ءابآ  وت و  رب  مالس 

تدادادخ ۀبتر  دوب  هک  وت  نأش  هب 

تداماد تس  یلع  الوم  هک  تسا  سب  نیمه 

هدروآ دمحا  هب  تمالس  یحو ، نیما 

؟ هدروآ دمحم  رب  ار  همطاف  وت  زج  هک 

؟ ارهز یفطصم  رهب  زا  دروآ  وت  زج  هک 

؟ يربک بنیز  تسه  وا  رتخد  وت  زج  هک 

؟ ارذع میرم  هدوب  شا  هلباق  وت  زج  هک 

؟ ارسود ۀجاوخ  ناج  رپس  دش  وت  زج  هک 

تفگ یم  نخس  همطاف  تمحر  رد  هک  ییوت 

تفگ یم  ننملاوذ  دنوادخ  رس  نخس ز 

****

تسارآ ار  دوجو  ناهج  هک  ادخ  نآ  هب 

تسالوم ام  هب  یفطصم  زا  سپ  هک  یلع  نآ  هب 
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تساوخن دیدن و  ادخ  زا  ریغ  هب  هک  همطاف  هب 

تسادخ لوسر  رئاز  نامه  وت  رئاز  هک 

ملق شیوخ ، تسد  هب  دریگ  وت  يانث  رد  وچ 

« مثیم  » دنک یم  زاورپ  هتشذگ و  دوخ  ز 

----------

مدّمحم دیما  هناگی  متسیک  نم 

( حدم ) مدّمحم دیما  هناگی  متسیک  نم 

مدمحا يالاو  رسمه  یحو و  سومان 

ما همئالا  ما  ردام  همئالا  ما 

مدلیوخ كاپ  رتخد  هجیدخ  ینعی 

منت رد  تسارسا  هجاوخ  گرزب  حور 

منماد تسا  لوسر  تشهب  ۀناخلگ 

مدش یفطصم  هرز  نانمشد  نیب  نم 

مدش افو  سرد  ملعم  ناوناب  رب 

متشگ
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رپس ادخ  لوسر  يور  شیپ  وچ 

مدش افج  گنس  ۀناشن  وسراچ  زا 

ربمایپ عافد  قوش  هب  مرکیپ  رب 

رت بوخ  دوب  لگ  ۀخاش  افج ز  گنس 

مملاع ود  قلخ  فرشا  رادساپ  نم 

ممکحم مزع  رب  هدش  یکتم  مالسا 

ما هداتس  دّمحم  رانک  یلع  نوچمه 

ممیرم قوف  ادخ  لوسر  ۀیاس  رد 

مایق دنک  یم  نم  میرم  روضح  میرم 

مالس دهد  یم  مرسپ  هدزای  هب  یسیع 

نم مان  لیلجت  هب  هدرب  لوسر  صخش 

نم مارتحا  فرش  رابتعا و  دریگ ز 

تسین بیجع  مدنهد  مالس  رگا  تقلخ 

نم مالس  دمحا  هب  هدناسر  ادخ  یتح 

تسا سدقم  مدوجو  هچ  رگا  مدق  اترس 

تسا سب  ندش  ارهز  ردام  ماقم  نم  رب 

زامن ما  هدناوخ  ادخ  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زاین یب  هاگرد  هب  زاین  خر  مدرب 

نیتداهش متفگ  هدمان  دورف  نآرق 

زارفرس مالسا  زا  نم  نم ، دش ز  مالسا 
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مدش ادخ  لوسر  رای  هک  لزا  زور 

مدش ادج  دوخ  زا  ییادخ و  مدق  ات  رس 

متمصع یکاپ و  دهاش  تسا  ربمغیپ 

متّزع جات  لک  ۀجاوخ  هداهن  رس  رب 

لگ دوبن  مدآ  ترضح  كاخ  هک  يزور 

متمسق كالول ، ۀجاوخ  يرسمه  دش 

مرس ادخ  لوسر  ءاسن  زا  هن  اهنت 

مرترب زین  نانز  ّلک  مرتخد ز  زج 

دنا هدیرب  نم  زا  هرسکی  هکم  ياه  نز 

دنا هدیشک  اپ  دسح  ما ز  هناخ  رگید ز 

شین دندز  اه  نابز  شین  نم ز  بلق  رب 
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دنا هدیدن  ار  متلزنم  ماقم و  زگره 

دنتشاذگ اپ  نم  هناخ  ریغ  هب  اج  ره 

دنتشاذگ اهنت  ملمح  عضو  هب  یتح 

همه زا  سویأم  هدنام و  هرجح  هب  اهنت 

همزمز تشاد  ادخ  رکذ  هب  مبل  مئاد 

ادص دنز  یم  ارم  رهم  یکی ز  مدید 

! همطاف وت ، اب  منخس  مه  هک  منم  ردام 

ماوت روای  نم  یبیرغ  ارچ  ردام 

ماوت رتخد  ادخ  لوسر  ۀناحیر 

هلگ نکم  اه  نز  ییافو  یب  ردام ز 

هلباق دندرگ  وت  هب  ات  دنَیین  لباق 

« نورهطملا الا  هسمیال   » ِّصن اب 

هلصاف تسه  ام  هکم و  نانز  نیب 

تسوت رای  دنوادخ ، تسد  هک  نز  دنخبل 

تسوت رانک  رجاه  هیسآ  هّیفص  میرم 

نم رادتقا  تلزنم و  ردق و  دوب  نیا 

نم راختفا  دش  همطاف  ِيردام  ات 

وا يادخ  ادخ و  لوسر  زا  منونمم 

نم راگدنوادخ  مالس  همطاف  رب 

داب لوسر  لوبق  وت  ةدیصق  مثیم » »
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داب لوتب  اب  تا  هلص  يا  هدورس  ابیز 

منینمؤملا ما  مالسا ، يوناب  نم  متسیک 

منیملاعلل ۀمحر  دیما  رثوک ، ردام 

منیمز ناماد  يور  رب  تفرعم ، نامسآ 

منیرفآ ناج  ۀبوبحم  نانج ، غاب  يوناب 

منیقیلا قح  ۀنیئآ  مرتخد  ارهز  لثم 

منیما لیربج  هدروآ  مالس  قح  زا  اهراب 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

نم مرسمه  ار  افطصم  تثعب  زور  زا  رتشیپ 

نم مربمغیپ  یماح  اهنت  یحو ، لوزن  زا 

نیرتهب هن ، شمدمه  هن ، شرسمه 
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نم مرگنسمه 

نم مردام  یمارگ  ار  نامیا  هکلب  ار ، نینمؤم 

نم مرهوگ  ار  تفرعم  افو و  راثیا و  رحب 

منیرق ار  میرم  اوح و  رجاه و  تلالج  رد 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

دمحم متسد  زا  درب  لد  مندوب  زا  رتشیپ 

دمحا دوب  مدوجو  شخب  ینشور  تقیقح  رد 

درجم حور  نآ  قاتشم  نانچمه  مدوب  هتشگ 

دمرس یح  يادخ  فطل  زا  هک  مدوب  ربخ  یب 

ددرگ رای  نم  اب  قلخ  مامت  رای  نآ  يزور 

منیشنمه تقلخ  صخش  نیتسخن  اب  قحدنک  یم 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

شلاله نودرگو  همو  دیشروخ  هک  مراد  يرتخد 

شلامکرد لزان  هتشگ  نآرق  هک  مراد  يرهوش 

شلالجلاوذ زا  مالس  دیآ  یم  هک  مراد  يرتخد 

شلاثم سک  دَوبن  هک  مداماد  هدیدرگ  يردیح 

شلاب هب  دبور  نیما  لیربج  هک  مراد  يا  هرجح 

منیمز رب  درآ  هدجس  نودرگ  خرچرگ  بجع  ین 
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منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

نم مروای  ار  قح  هنادرم  یلو  نز  متسه  هچرگ 

نم مردیح  ردیح ، دعب  تماهش  رد  ار  یفطصم 

نم مربمغیپ  یماح  نمشد  رهش  کی  لد  رد 

نم مرگنسمه  لسر  متخ  اب  هنادرم  یلو  نز ،

نم مردام  هناگی  ار  تقلخ  يوناب  نیلوا 

منیرفآ اسیع  ياسیع  هدزای  مام  هکلب 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

يدوب اه  جنگ  دیلک  تورث  رد  هچرگ 
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متسد هب 

متسه دوب و  لوا  زور  دمحم  میدقت  تشگ 

متسسگ تفلا  ۀتشر  قیالخ  زا  دمحم  زج 

متسب هللا  لوسر  رب  لد  متفرگب و  فک  هب  ناج 

متسکش ار  نمشد  تشپ  مناج  هب  مه  ملاع  هب  مه 

منیتسآ رد  دَوب  ربمغیپ  تسد  يرآ  يرآ 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

نملاوذ یح  هار  هب  مداد  دوخ  تسه  مامت  نم 

نمربدیشخب دوخ  تسه  تمارکزا  مه  ادخات 

نماد هب  قح  فطل  تسد  لگ ، منماد  نماد  تخیر 

نت ةراپ  دش  ارم  ارهز  لسُر ، متخ  ۀعُضب 

نشلگ دیدرگ  نم  ناج  لگ  نآ  يور  لامج  اب 

منیعم رای و  تبحصمه و  محر  رد  یتح  دوب 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

تداهش ملاع  رد  رصعرهرد  خیرات  دهد  یم 

تدابع تثعب ، بش  زا  شیپ  ما  هدرک  ار  ادخ  نم 

تدارا لوا ، زا  كالول »  » ۀجاوخ رب  متشاد 

تدالو ون  زا  متفای  لوا  لقع  لاصو  اب 
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تداعس نیا  مبیصن  دش  ملاع  ياه  نز  همه  رد 

منیبب ار  ارهز  راسخر  لگ  متسد  رس  ات 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

متاجن کُلف  ردام  تمصعرحب  ناشورخ  نم 

متایحلا نیع  ار  حور  تمحر  رضخ  رانک  رد 

متافص دمحا  مدیحوت و  اضترم  وخ  یمطاف 

متابث وربص  تمه و  رب  یکتم  دش  قح  نید 

متافو لاس  یفطصم  رب  دش  نزحلا  ماع  لاس 
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منینمؤملاریما کشا  دحل  كاخ  رب  تخیر 

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

****

مدوب رای  ار  یفطصم  مدوب ، هدنز  ات  ضرغلا 

مدوب رادیب  رحس  ات  بش  وا  ناج  ظفح  رهب 

مدوب راوخمغ  ناجز  ار  شنیرفآ  ِناج  ِناج 

مدوب رازآ  دروم  مدرم  نیب  هظحل  هظحل 

مدوب راکیپ  رد  هتسویپ  ناگشیپ  تیانج  اب 

منینهآ مزع  دشاب ز  يدهاش  مثیم »  » مظن

منیلسرملا متخ  ماگمه  رسمه و  هجیدخ  نم 

----------

مالس تدنوادخ ، زا  لیربج  هدروآ  مالس  يا 

( حدم ) مالس تدنوادخ ، زا  لیربج  هدروآ  مالس  يا 

مارتحا اب  بل  هب  ار  تمان  هدرب  دّمحم  يو 

مانالاریخ اب  ماگمه  رگنسمه و  رسمه و 

مادتسم نید  رس  رب  رشحم  حبص  ات  تا  هیاس 

وت تسه  یلاعت  دنوادخ  فقو  هدش  يا 

وت تسد  يور  هب  قلاخ  یتسه  مامت  يو 

****

تنماد یهلا  تیب  ةدرپ  زا  رت  كاپ 
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تنت رب  ینینمؤملا  ُما  يابیز  تعلخ 

تنهاریپ دهد  میرم  تمصع  رطع  يوب 

تنتفگ دّمحم » ای   » رد یبن  دنخبل  شقن 

؟ دننک شیاهاط  وفُک  وناب  وت  لثم  ات  تسیک 

؟ دننک شاهیبا  ما  ردام  اهاط ، وفک 

****

تدَناوخ رهطم  حور  قح  هک  تنأش  دَوب  نیا 

تدناوخ رسمه  مالسا ، ربمغیپ  دزس  یم 

تدناوخ ردام  رارک ، ردیح  رگ  بجع  ین 

تدناوخ رگید  يارهز  نیما  لیربج  هک  ای 

ساپس تعن و  همه  نآ  دوجو  اب  تما  نیب 

سانشان یسانشان  یسانشان  یسانشان 
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****

یتسیک دناد  رارسا  ةدنناد  قح ، تاذ 

یتسیک دناد  راتخم  دمحا  یتسه  هک  ره 

یتسیک دناد  رارک  ردیح  دمحا ، دعب 

یتسیک دناد  راداد  تمصع  نآ  همطاف ،

ترهوش رب  وت و  رب  شنیرفآ  دورد  يا 

ترورپ ارهز  ناماد  رب  هللا  مالس  يو 

****

تسوت نوناق  یگنادرم  یلو  نز  ماقم  رد 

تسوت نونمم  دَوب ، نمؤم  اجک  ره  تمایق  ات 

تسوت نوهرم  همه  يرادنید  ربص ، يرابدرب ،

تسوت نویدم  يا ، هرهب  دراد  مالسا  زا  هک  ره 

تشادن ردیح  وت و  زج  يرای  زاغآ ، یفطصم ز 

تشادن رسمه  وت  دننام  تلزنم  ماقم و  رد 

****

نید جیورت  ثعاب  لوا  زا  دمآ  لصا  هس  نیا 

نینمؤملاریما غیت  یبن ، قلُخ  وت ، تسه 

نیتسآ يدناشف  رسکی  دوخ  تسه  مامت  زا 

نیتسار نید  مالسا ، رد  تسا  نیا  یتسار 

يا هدوب  نآرق  يایحا  رد  ماگمه  یلع  اب 
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يا هدوب  ناملسم  دمحا  تثعب  زا  رتشیپ 

****

زارفرس تمایق  ات  ردام  وت  نوچ  زا  نینمؤم 

زاین يور  ترد  كاخ  رب  دنرآ  نیملسم 

زاجح دزان  یم  وت  رب  دّمحم ، دلاب  یم  وت  رب 

زامن تثعب ، بش  زا  شیپ  يا  هدناوخ  دّمحم  اب 

تنت ناج و  رب  هللا  مالس  ارهز  ردام 

تنماد رهپس  زا  دز  رس  دیشروخ  هدزای 

****

ندب زا  زاورپ  وت  حور  ادخ  هام  رد  درک 

ننملاوذ یح  برق  راوج  رد  نامهم  تشگ 
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نحم جنر و  مغ و  لاس  تتلحر  لاس  دوب 

نفک تمادنا  رب  دش  تلاسر  متخ  ۀماج 

تمغ لاس  لسر ، متخ  رب  نزحلا  ماع  تشگ 

تمتام کشا  هرهچ  رب  شا  هدید  زا  ناور  دش 

****

رپسهر دّمحم  اب  اهالب  جاوما  رد  يا 

رپس ار  دّمحم  ناج  اه  گنس  موجه  رد 

رت بوخ  ملاع  ياه  نز  همه  زا  دّمحم  رب 

رگج رب  يرمع  دنام  تغاد  زوس  ار  یفطصم 

تسیرگ احطب  دیس  مشچ  هصغ  نیز  اهراب 

تسیرگ ارهز  ردیح و  فافز  ماش  رد  هکلب 

****

داب هدنخ  رپ  نانج  رد  بل  ار  وت  نایرگ ، وت  هب  ام 

داب هدنز  تتارطاخ  نارای  بلق  رد  ناج  وچمه 

داب هدنیاپ  تتزع  لالج و  هاج و  تکوش و 

داب هدنبوک  اه  لهجوب  رب  رشح  ات  تقطنم 

تسوت نادنخ  بل  رد  دّمحم  نیریش  ناج 

تسوت نادنزرف  حدم  مثیم »  » لخن ياه  هویم 

----------

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 
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( حدم ) مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 

مایق وت  رضحم  هب  میرم  هدرک 

دورد دورد ، یفطصم  رسمه 

مالس مالس ، همطاف  ردام 

دیحوت بتکم  فقو  تتمه 

مالسا هناوتشپ  تتورث 

ادخ هدناسر  ار  وت  مالس  مه 

مانالا ریخ  هدرک  رخف  وت  هب  مه 

میرم زا  رتارف  يداهناپ 

ماقم ردق و  لامک و  لالج و  رد 

تسد يدیشک  یملاع  رس  زا 

ماگمه يدش  ادخ  لوسر  اب 

ادخ لوسر  رثوک  ترتخد 
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ماما سنا  نج و  هب  تنارسپ 

حدم نتفگ  وت  زا  دیاب  بدا  اب 

مان ندرب  وت  زا  دیاب  وضو  اب 

نشور وت  لامج  رب  نید  مشچ 

مارآ وت  لصو  هب  دمحا  لد 

وت یمام  هناگی  ار  نینمؤم 

وت یماما  هدزای  ردام 

يدرک يردام  مالسا  هب  وت 

يدرک يروای  دیحوت  هب  وت 

دیشوج نانچ  تنماد  زا  تمصع 

يدرک يربارب  میرم  هب  هک 

یتشگ يدمحم  دمحم ،  اب 

يدرک يربمیپ  ربمیپ ، رب 

اه هثداح  جوم  نافوط و  نیب 

يدرک يرگنل  وت  ار  نید  کلف 

هنادرم هک  نز  ریش  نآ  ییوت 

يدرک يردیح  يداتسیا و 

ربمغیپز يربلد  ینک  ات 

يدرک يرب  لد ، قلخ  زا  لوا 

ناهج دوب  تسه و  دمحم ز  اب 
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يدرک يرسمه  یتسش و  تسد 

ار اهیبا  ما  اهاط  تخد 

يدرک يردام  هک  يدوب  وت  نیا 

يدش هراتس  هدزای  قرشم 

يدرک يرورپ  دیشروخ  هکلب 

تدالوا هب  ادخ  تاولص 

تداماد يادف  ملاع  ناج 

وت رهوگ  تسا  همطاف  فدص ، وت 

وت رثوک  هکلب  هن  وت  رهوگ 

ادخ لوسر  يرای  رب  دوب 

وت رگنس  هناخ  ارحص و  هوک و 

يداد یفطصم  هب  ار  تا  یتسه 

وت رواد  داد  وت  رب  دوخ  تسه 

ار وت  مالس  لزی  مل  قلاخ 

یم
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وت رهوش  رهب  داتسرف 

دوخ تدالو  بش  زا  رتشیپ 

وت رتخد  دوب  وت  مالک  مه 

نیا زا  رتهب  هچ  يدش  دمحا  رای 

وت روای  رای و  تشگ  ادخ  هک 

یلو گنس  دندز  دمحم  هب 

وت رکیپ  نورد  شدرد  دوب 

هللادبع میتی  رُد  تشگ 

وت رهوگ  هناگی  ملاع  ود  زا 

شیرق نانز  يدش ، اهنت  کت و 

وت ربارب  رد  دنداتسیا 

رگد هکم  نانز  رگ  روخم  مغ 

وت رضحم  هب  ور  دنداهنن 

ینیب یم  هک  ناتسود  لغد  نیا  »

« ینیریش رود  دنناسگم 

دوب رهوگ  هچ  رگا  منانخس 

دوب رتارف  نخس  زا  وت  فصو 

ادخ لوسر  يرای  رد  وترب 

دوبرس زا  میب  هن  ناج  مغ  هن 

ییوت وچمه  دوجو  دمحم  رب 
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دوب ردیح  يارب  ارهز  لثم 

اه هثداح  مامت  موجه  رد 

دوب رورپ  لوسر  تیاه  تسد 

ردیح یفطصم  نکر  کی  دوب 

دوب رگید  نکر  وت  يرسمه 

ارهز ترتخد  بلق  تمَرَح 

دوب ربمیپ  هماج  تنفک 

لییاربجز ترگید  نفک 

دوب رواد  یح  تاذ  تعلخ 

داب تیادف  مردام  ردپ و 

دوب ربکا  داهج  تداهج  هک 

ارهز رب  همئا  راختفا 

دوب ردام  وت  نوچ  هب  ارهز  رخف 

زاغآ زا  دمحم  اب  يا  هدناوخ 

زامن یحو  لوزن  زا  رتشیپ 

يدیچ تفرعم  غاب  زا  لگ  وت 
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يدید ادخ  ادخ ، لوسر  رد 

یسک مشچ  دوب  هدیدان  هچنآ 

يدیدنخ يدش و  لگ  يدید و 

ربمغیپ تسدز  ءرقا  دهش 

يدیشون هتشگن  لزان  یحو 

يدناوخ یم  زامن  دمحم  اب 

يدیشخرد یلع  رانک  رد 

تکاخ رب  باتفآ  هدجس 

يدیبات يدش و  دمحا  هام 

دیحوت توبن و  تشهب  رد 

يدیدرگ همئالا  ما  مام 

یبن يوزرآ  يابوط  لخن 

يدیواج هشیمه  زبس  غاب 

دش تراسج  یبن  رب  اجک  ره 

يدیشورخ ادخ  ریش  لثم 

نزحلا ماع  لوسر  رب  دش  لاس 

يدیشوپ كاخ  هب  تروص  وت  ات 

وت تبرغ  رهش  تسا  هکم  رهش 

وت تبرت  راثن  مثیم "  " کشا

میظعلادبع ترضح 
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تسالبرک نیمز  ای  ير  يداو  سّدقم  نیا 

( حدم  ) تسالبرک نیمز  ای  ير  يداو  سّدقم  نیا 

تسا یفطصم  لجن  راچ  رازم  تسا و  عیقب  ای 

شرب رد  تماما  دیشروخ  ود  تسا و  نیمظاک 

تساضر كاپ  تبرت  ای  هرماس  ای  فجن  ای 

روط کشر  شرازم  انیس  زا  رتشوخ  شکاپ  نحص 

تسایبنالا متخ  يارضخلا  هّبق  نآ  هّبق ي 

تسا رهوگ  هناگی  وا  رد  فدص  دشاب  نیمز  نیا 

تساهب ردق و  یب  گنس  شیاهب  اب  شنیرفآک 

میظعلادبع بقل  مساقلاوبا  شیوکین  مان 

تسا یبتجم  زیزع  ارهز  يا  هدازدمحا  لجن 

لد لها  نیتملا  لبح  شدقرم  ياه  هقلح 

تساعد لها  هلبق ي  شیافص  اب  ناتسآ 

دلخ غاب  رطع  رتشوخ ز  شرئاز  هار  درگ 

تسایتوت ار  کلم  مشچ  شمداخ  ياپ  كاخ 

هک دلاب  نآ  زا  خرچ 
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وا ربق  رود  هب  ددرگ  یم 

تسادتقم نیا  تبرت  نآ  رد  هک  دزان  نیا  زا  ير 

دوبن نآ  رد  رگا  يو  ربق  تشاد  يردق  هچ  ير 

تساهب ردق و  رهگ  یب  ار  فدص  یک  يرآ  يرآ 

مرح نیا  رد  اپ  راذگب  وضو  اب  یتسه  هک  ره 

تسالو لها  رگید  مارحلا  تیب  مرح  نیاک 

مرا کشر  نیا  قاتشم  دوخ  یتسه  اب  دلخ 

تسارس نحص و  نیا  شاّرف  دوخ  نیفلز  اب  روح 

تیبلها ماود  ساّبع و  لآ  ضارقنا 

تسالع ّزع و  همه  نیا  هاگراب و  نیا  شدهاش 

ير کلم  رد  نسح  لجن  نیا  راّوز  دش  هک  ره 

تسالبرک رد  یلع  نبا  نیسح  ربق  رئاز 

تسا یلع  بلص  زا  رگید  يابتجم  نیا  نیرئاز 

تسامش نامهم  تسارهز  هداز ي  نیا  ير  لها 

تسا همطاف  ياه  هلال  راز  هلال  ناریا  هچ  رگ 

تساونین يوب  رطع و  ار  ير  ناتسب  ۀلال 

درک زاورپ  ندب  زا  تبرع  هب  وا  حور  هچ  رگ 

تسانشآ ير  مدرم  بیرغ  اب  یبیرغ  ره 

لغب رد  متفرگ  ات  ار  شدقرم  هشوگ  راچ 

تسابع لآ  سماخ  ربق  هشوگ  شش  نیا  متفگ 
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یلع لآ  زا  دنتشک  نایساّبع  اسب  يا 

تسایض رون و  زا  رپ  یتسه  ناشراونا  زا  زاب 

نخس نیا  مئاد  دنیوگ  مرح  نیا  تشخ  تشخ 

تسایربک هجو  تسیقاب  انف  راد  رد  هچنآ 

دوش یم  لطاب  هاگنالوج  کلم  يزور  دنچ 

تساج هب  اپ  هرامه  قح  مامت و  نالوج  نیا  رود 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  نبا  میرک  يا 

رشحم ات  هک  يا 
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تسادگ تیوک  رس  رب  تمارک 

باجتسم اهاعد  ددرگ  تا  هّبق  تحت  هب  مه 

تسافش تکاپ  تبرت  نادنمدرد  درد  هب  مه 

اود دریگ  ناتسآ  نیا  رد  درد  دراد  هک  ره 

تساور تجاح  مرح  نیا  رد  یتجاح  دراد  هک  ره 

زاجح بلق  رد  هبعک  نوچ  ير  رهش  رد  وت  ربق 

تسازف جوا  رد  رهم  نوچ  نیمز  رد  وت  هّبق ي 

مادم دیوگ  ددرگ و  ترازم  رود  نامسآ 

تساجک نومأم  تکوش  وک ، نایساّبع  تردق 

لگ هب  يدنچ  دوب  ناراکمتس  تخت  هیاپ ي 

تساقب رشحم  فص  ات  ار  یلع  لآ  تلود 

نتشیوخ ماما  رب  يدرک  هضرع  ار  دوخ  نید 

تسار وت  هک  نامیاو  لضف  لام و  ملع و  همه  اب 

تفگ حدم  تماما  میوگ  وت  حدم  ات  میک  نم 

تسادخ لوق  یبن  لوق  یبن  لوق  وا  لوق 

نسح تدج  هتشاد  رگید  نادنزرف  هچ  رگ 

تس یبتجم  ماما  نسح  هنییآ ي  وت  نسح 

رگ هولج  تفیرش  كاپ و  دقرم  راوج  رد 

تساده جرب  هم  ود  رهاط  ربق  هزمح  ربق 

حوتفلاوب تکاپ  ربق  رانک  رد  نوفدم  هتشگ 
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تسامنهر ار  رشب  شنآرق  ریسفت  اب  هکنآ 

ماما داتسا  وریپ  يدوب  هک  يدابآ  هاش 

تسافص اب  میرح  نیا  رد  شینارون  تبرت 

یفسلف تسا و  یناشاک  رکیپ  اجنیا  نفد 

تساسراپ یبیطخ  نیا ، درمدار و  هناگی  نآ 

لغب رد  دراد  وت  كاخ  ار  هدازآ  بیط 

تسافو راثیا و  قشع و  باتک  کی  شربق  هکنآ 

وت ربق  رانک  رد  دش  یم  نفد  مثیم »  » شاک

تنینحص كاپ  كاخ  هک  يا 
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تسایلوا تشهب 

----------

یمیقم ير  رد  ارچ  يّرُد  بکوک  نازورف  يا 

( حدم  ) یمیقم ير  رد  ارچ  يّرُد  بکوک  نازورف  يا 

یمیظعلادبع قح  يامظع  تیآ  وت  یتسیک 

یمیعز ار  ملاع  قلخ  ّلک  هک  هن  ير  لها 

یمیرک نبا  میرک  نبا  میرک  نبا  میرک  وت 

یمامت هام  دوخ  یتسا و  باتفآ  رابت  زا 

یماقم ردق و  بحاص  ناماما  دزن  رد  هکلب 

تیارس نحص و  رد  دنسوب  نیمز  اه  ینامسآ 

تیادگ يوک  رس  رب  ییادگ  ار  نارایرهش 

تیاپ كاخ  نازارفرس  سوبتسد  نارادبرس 

تیاه هتسدلگ  هیاس ي  رد  دوب  نمیا  ير  رهش 

تباجتسا غورف  دزیخ  تا  هّبق  زارف  زا 

تباجا تیوک  رس  كاخ  رب  هدروآ  دورف  رس 

ار ادخ  هجو  نیا  راد  یمارگ  دوخ  رد  ير  رهش 

ار ابتجم  ماما  نسح  هنییآ ي  نینزان 

ار البرک  ياوه  لاح و  وا  ضیف  زا  یتفای 

ار الو  لها  مدبمد  ناج  یهد  یم  لد  يرب  یم 

ار نسح  ناج  يا  هتفرگب  لغب  رد  ناج  زا  رتشوخ 
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ار نسح  ناتسب  رس و  تیالو  غاب  ۀلال 

اجنیا تسام  ناج  جارعم  لد  دوصقم  هبعک ي 

اجنیا تسام  نامالاراد  همه  تاجاح  باب 

اجنیا تسام  نانج  غاب  تفرعم  ناتسوب 

اجنیا تسام  ناور  حور و  لد  لها  ناج  ناج 

ام رکیپ  رد  ام  ناج  زا  تسا  رت  نیریش  وا  رهم 

ام رگید  عیقب  دشاب  وا  سدق  ناتسآ 

تمیظع ضیف  نیا  داب  یمارگ  ناریا  روشک 

تمیدق راداد  نسح  زا  نادواج  غورف  هس 

تمیرک هس  داوج و  هس  ملاع  قلخ  هانپ  هس 

مه هموصعم  ترضح  مه  اضر  مه 
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تمیظعلادبع

ینیسح زیگنا  لد  رطع  زا  زیربل  ير  رهش 

ینیمظاک مه  هرماس  مه  البرک  مه  فجن  مه 

ار البرک  يازف  مغ  ناتساد  مراد  دای 

ار ادخ  نوخ  ير  کلم  ياوه  رد  نمشد  تخیر 

ار اطخ  نیا  گنن  تشاد  ير  شنماد  رب  هنگ  یب 

ار اپ  فطل  زا  یتشاذگب  نآ  ناماد  رب  وت  ات 

دش الو  لها  ۀنیس  زا  رتکاپ  نآ  نماد 

دش البرک  تفارش  ردق و  هبتر و  زا  ير  کلم 

ير نز  درم و  تدقرم  رود  هدروآ  فاوط  يا 

ير نشلگ  رد  همطاف  خرس  ناتسب  لگ  يا 

ير نماد  تمودق  اب  ینعم  لها  تشهب  يا 

ير نت  رد  ملاع  ود  ناج  زا  رتوکین  تنت  يا 

ییادخ تایانع  زا  دشاب  ود  ره  بصنم  ود  نیا 

ییادگ ام  زا  تمحرم  فطل و  ناسحا و  امش  زا 

میامش رابرد  دبع  دبع  دبع  نم  متسیک 

میامش راوید  ياپ  رد  يا  هیاس  هن  یلئاس 

میامش راّوز  كاخ  نکیل  مکاخ و  زا  رتمک 

میامش رابرس  هن  متسب  امش  رب  ار  نتشیوخ 

تناتسود كاخ  هتسویپ  منت  ناج و  رس و  يا 
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تناتسوب رانک  رد  مدروخ  بآ  مراوخ  هچ  رگ 

مدید ساسحا  لگ  غاب  ير  كاپ  كاخ  هب  نم 

مدید سای  تشهب  دص  تیالو  ناتسلگ  رد 

مدید سان  دارملا  باب  ار  وت  نحص  ره  باب 

مدید ساّبعلا  ینب  گنن  ترتع و  راختفا 

دناوخ هتکن  نیا  اب  وت  نینحص  درگ  رتوبک  ره 

دنام هدنیاپ  دبا  ات  قح  دتفا و  اپ  زا  لطاب 

قح نید  لامک  يا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6568 

http://www.ghaemiyeh.com


ادیپ وت  نییآ  نتم  رد 

ادیپ وت  نیریش  راتفگ  رد  تیبلا  لها  ملع 

ادیپ وت  نیمآ  رکذ  اعد و  رد  تباجتسا 

ادیپ وت  نیّرز  تشخ  ره  رد  خیرات  ناهج  کی 

یتیبلها میقتسملا  طارص  رد  ام  يداه 

یتیبلها میرک  لجن  مه  ّیتسا و  میرک  مه 

یبان مالسا  لماح  یثیدح  ملع  بحاص 

یباتکلا ملع  ثراو  یباوّصلا  نسح  ینعم 

یباسحلا موی  عفاش  ملاع  ود  قلخ  أجلم 

یبارتوب زیزع  یمیقم و  ير  بارت  رد 

وت تبرغ  طیحم  دش  سّدقم  كاخ  نیا  هچ  رگ 

وت تبرت  زا  افش  دریگ  یم  حور  هکلب  هن ، نت 

متشونرس ّلُک  وت  يابآ  وت و  يّالوت  يا 

متشهب رطع  زا  رتشوخ  تناتسآ  رابغ  يا 

متشز لاعفا  همه  نیا  اب  وت  حدم  اجک و  نم 

متشون نم  يدورس  وت  متفگ  وت  حدم  رد  هچ  ره 

مناتسآ نیا  هدنب ي  هن ، وت  رابرد  رعاش 

منادناخ نیا  ياپ  كاخ  هن ، ممثیم » »

----------

تساجنیا رظن  لها  هبعک ي  رظن  لها  يا 
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( حدم  ) تساجنیا رظن  لها  هبعک ي  رظن  لها  يا 

تساجنیا رشبلاریخ  هداز ي  مرح  اریز 

تیاده رحب  رهگ  تیالو  دیشروخ 

تساجنیا رمث  ار  يولع  تشهب  يابوط 

ار ادخ  دیناوخ  ير و  رهش  هب  دییآ 

تساجنیا رد  قلخ  همه  تاجاح  هب  هک  اریز 

تسا میظع  تسا  میظع  دبع  مرح  اجنیا 

تساجنیا رهگ  تقیقح  هب  ار  تمظع  رحب 

تسا ناهج  ود  میرک  دنزرف  تبرت  نیا 

تساجنیا رس  كاخ  رس  هب  ار  مرک  بابرا 

دینیبب هعقب  نیا  رد  شیوخ  لد  مشچ  اب 

هولج کلف  هب  ات  کلم  جاوفاک 
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تساجنیا رگ 

دیریگب رون  لد  هدید ي  رب  همه  ير  زا 

تساجنیا رمق  ار  يوبن  رهپس  هک  اریز 

كاخ زا  نسح  يوب  همه  ماشم  هب  دیآ 

تساجنیا رسپ  ار  نسح  هک  هن  بدا  هب  اپ  ناه 

دننیسح راّوز  همه  شمیرح  راّوز 

تساجنیا رگد  يالب  برک و  الو  لها  رب 

تسا میظع  تسا  میظع  دبع  مرح  اجنیا 

تسا میرک  نبا  میرک  نبا  میرک  ربق  نیا 

----------

تیاطع رحب  زا  يا  هرطق  مرک  دوج و  يا 

( حدم  ) تیاطع رحب  زا  يا  هرطق  مرک  دوج و  يا 

تیاعد هب  الاب  همه  نامیرک  تسد  يا 

دنرآ همه  نامیرک  لیخ  تفص  شیورد 

تیادگ يوک  رس  هب  یئادگ  لوکشک 

شنیسح وت  ارقف و  يالب  برک و  ير 

تیارس نحص و  نیگن  هقلح ، یکی  وچ  ناریا 

تباجا هب  نورقم  همه  ياعد  هدیدرگ 

تیازف حور  مرح  كاپ  رئاح  رد 

مزمز همشچ ي  زا  نهد  میوشب  راب  دص 
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تیانث هب  میاشگب  بل  رگم  راب  کی 

ارهز فسوی  رسپ  يا  یبن  لجن  يا 

تیاپ فک  كاخ  همه  نابوخ  تروص  يا 

ار ناهج  ود  ره  تنطلس  دنک  لاماپ 

تیالو ناماد  هب  تسد  دنز  هک  سک  ره 

تغورف ام ز  لد  ماج  دوب  زیربل 

تیاوه هب  ام  نت  ناج ز  دنک  زاورپ 

احیسم ضیف  دمد  وت  میرح  كاخ  زا 

تیاصع دیآ ز  یسوم  هزجعم ي  ای 

وت مرک  فطل و  هب  تسا  نیسح  راّوز 

وت مرح  كاخ  هب  هرهچ  دهن  هک  سک  ره 

----------

شماشم هب  دمآ  وت  يوب  ير  هّطخ ي  ات 

( حدم  ) شماشم هب  دمآ  وت  يوب  ير  هّطخ ي  ات 

شماب ورد  زا  ادخ  يوب  امس  هب  دز  رس 

تربق هب  رود  زا  دهد  یمالس  هک  سک  ره 

شمالس ضرع  ناگمه  کیالم  دنرآ 

دیاب وت  دننامه  هدنب  فرش  ردق و  رد 

شماما دزن  دنک  هضرع  دوخ  بهذم  ات 

دیآ رد  هدنب  رگا  نینوک  تعاطاب 
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شمارح تسا  تشهب  يوب  امش  رهم  یب 

تخیر یلع  نبا  نیسح  نوخ  ير  رس  رب  رگ 

نیسح هب  يدوب  هعجاف  نیز 
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شمادم گنن 

شکاخ هب  تشگ  ناهن  وت  كاپ  رکیپ  ات 

شماقم هب  ترسح  همه  اه  نیمز  دندرب 

لالجا هبعک ي  دش  وت  يّالجت  ناریا ز 

شمامت هام  يدش  وت  رهپس و  تشگ  ير 

دیحوت می  يا  مرب  هنشت  نآ  هب  گشر  نم 

شماک هدش  نیریش  وت  نافرع  رثوک  زک 

زاغآ زا  هدوب  امش  ناوخانث  هن  مثیم » »

شمالغ يوک  نیا  رد  دیرامش  هک  یفطل 

تسام رظن  زا  رود  وت  ّدج  نسح  ربق  رگ 

تسام رگد  عیقب  وت  ربق  برثی و  ير 

----------

وت يالبرک  ير  هنیدم ي  نماد  يا 

( حدم ) وت يالبرک  ير  هنیدم ي  نماد  يا 

وت يالو  ماج  هنشت ي  ضیف  لها  يا 

میرکلا دّیس  نسح  ماما  هناحیر ي 

وت يارب  میوگب  حدم  هک  متسیک  نم 

ییوت ییوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  میرک  لجن 

وت يادگ  ملاع  همه  ير  لها  هن  اهنت 

تیبلها دنتفرگ  رون  هک  نسح  هام 
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وت يامن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم يور  باتفآ  زا 

ير كاخ  شوغآ  وت و  رّهطم  مسج 

وت ياج  تسه  ام  لد  رد  هک  رس  رادرب 

ترورپ حور  سفن  رد  یحو  تایآ 

وت يابرلد  نخس  رد  ثیدح  ملع 

دوجو ملاع  همه ي  رب  هن  ير  لها  رب 

وت يارس  نحص و  ترایز  دوب  بجاو 

وت رود  هب  ددرگ  هک  دورد  يرئاز  رب 

وت يانث  دیوگ  هک  مالس  يرعاش  رب 

دناوت ۀیاسمه  هک  مالس  ير  لها  رب 

وت ياونین  دش  هک  دورد  ير  رهش  رب 

بناجا ياه  هنتف  جوم  رد 
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تساوگ ادخ 

وت ياعد  رب  دوب  دنمزاین  ناریا 

قح يایلوا  زور  بش و  ره  هک  بجع  دوبن 

وت يافص  اب  مرح  رب  هدجس  دنرآ 

دیما دص  هب  نامرد  دیما ز  ان  رامیب 

وت يافّشلا  راد  بناج  هب  دروآ  ور 

تتبرت كاخ  زا  دزو  یم  عیقب  يوب 

وت يادف  ملاع  ود  هک  یبتجم  لجن  يا 

مادم الو  لها  لد  دنک  یم  زاورپ 

وت يالولا  راد  بناج  هب  ناج  غرم  نوچ 

ناگتشرف تمیرح  نارتوبک  نوچمه 

وت ياه  هتسدلگ  دبنگ و  رود  دندرگ 

تسانشآ راهطا  هّمئا  بتکم  اب 

وت يانشآ  دوش  قیرط  ره  هب  سک  ره 

ترد لئاس  تام  یمیرکلا و  دّیس  وت 

وت ياطع  ام و  جئاوح  مه  هب  هتسب 

نود نایساّبع  تیانج  زا  هک  ادرد 

وت ياذغ  دش  رگج  نوخ  ماش  حبص و  ره 

يدش ير  هب  دراو  یتفگ و  هنیدم  كرت 

وت ياوزنا  رب  وت و  رب  تسیرگ  مه  ير 
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ير لها  راسخر  هب  تسشن  ازع  درگ 

وت ياس  رّدق  وچ  تفر  هریت  كاخ  رد 

البرک تشگ  ير  مّرحم و  لاّوش 

وت يازع  مزب  وت و  تلحر  زور  رد 

یلو نت  تفیرش ز  حور  درک  زاورپ 

وت يافق  زا  ولگ  هدیرب  دشن  رگید 

مارتحا هب  تکاپ  رکیپ  تشگ  عییشت 

وت يابرلد  خر  تشگن  ین  دیشروخ 

تارهطا مسج  نفک  نورد  دش  هدیچیپ 

وت يارب  زا  نفک  ریصح  دشن  رگید 

دزن یسک  رگید  يداهن و  رس  كاخ  رب 

وت يازفناج  بل  لعا  هب  افج  بوچ 
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لگ ياپ  هب  دزیر  ناراب  ربا  مشچ  ات 

وت ياپ  هب  دناشف  گشا  هرامه  مثیم » »

----------

دش ادیپ  يرهگ  تیالو  رحب  زا  زاب 

( تدالو  ) دش ادیپ  يرهگ  تیالو  رحب  زا  زاب 

دش ادیپ  يرمق  ار  فرش  لضف و  قفا 

دش ادیپ  يرمث  ار  الو  زبس  رس  لخن 

دش ادیپ  يرجش  تیالو  روط  رد  هک  ای 

بشما تسا  میظع  نشج  نیمز  تاوامس و  رد 

بشما تسا  میرک  نبا  میرک  دالیم  دیع 

تسا رسپ  نیا  نامز  ءانبا  هداز  نیرتهب 

تسا رسپ  نیا  ناور  رس و  يولع  ضایر  رد 

تسا رسپ  نیا  ناج  ۀبعک  لد  هلبق  نید  رخف 

تسا رسپ  نیا  ناهج  نامیرک  يالوم  لجن 

شنمچ یتسه  نماد  دوب  هک  يو  رس  تسوا 

شنسح رد  نسح  نسح  رب  همه  تاولص 

دنناوخ شمیرک  دوج  مرک و  نابحاص 

دنناوخ شمیعز  ملع  فرش و  لضف و  لها 

دنناوخ شمیحر  نامحر و  تمحر  تیآ 

دنناوخ شمیظع  دبع  همه  داّبع  لیخ 
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دبات یم  نامز  ءانبا  رب  هک  یهام  تسوا 

دبات یم  ناهج  قلخ  همه  هب  ير  زا  شرون 

تسا هاگآ  لد  لامآ  هبعک ي  شمرح 

تسا هام  شیور  رثوک و  شبل  ورس و  شتماق 

تسا هار  غارچ  قلخ  رب  شنسح  ینسح 

تسا هللاراث  رئاز  وا  دقرم  رئاز 

شمرک نیهر  يوس  رهز  دنماع  صاخ و 

شمرح فاوط  مرگرس  هلفاق  دص  لد 

ار تمعن  نینچ  دینادب  ردق  ير  لها 

ار ترتع  لگ  هتسد  نیا  ۀیاس  تمعن 

ار ترضح  نآ  تبرت  یگیاسمه  ضیف 

ار تعفر  فرش و  نیا  ادخ  هداد  امش  رب 
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ناترد مابب و  هیاس  هدز  لیئربج  لاب 

ناتربمغیپ ةداز  مرح  نیا  امش  نیا 

شنابات هم  تسوا  مرح  رهپس و  ير 

شنادیواج هبعک ي  دوب  تسا و  زاجح  ای 

شناویا هگراب و  دوب  شرع  زا  رترب 

شنابرق ناهج  قلخ  همه  ناج  نم  ناج 

شمرک فطل و  زور ز  بش و  هک  مراد  تسود 

شمرح يوس  هرسکی  ملد  غرم  دنز  رپ 

دراد تبارق  ضیف  ادخ  هب  وا  رئاز 

دراد تباتک  هناخ  نیا  رد  یحو  هیآ 

دراد تباجن  شقن  مرح  راویدو  رد 

دراد تباجا  هک  نک  اعد  هّبق  نیا  ریز 

دناد یم  ادخ  تساجنیا  نمجنا  دص  هام 

دناد یم  ادخ  تساجنیا  نسح  باتفآ 

تسافص حور ، رب  وت  رطع  نسح  غاب  لگ  يا 

تسافش هتسخ  لد  درد  رب  وت  هاگرد  كاخ 

تسافخ هب  نایع و  ام  رب  وت  دوجو  مرک 

تسافج میراذگن  رگ  تمرح  كاخ  هب  رس 

« میا هدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیا  هب  ام  »

« میا هدمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زا  »
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ینسح ناور  ورس  ام  لد  غاب  هب  وت 

ینسح ناهن  ّرس  نسح  يادیپ  نسح 

ینسح ناشف  رطع  لگ  اهاط و  لخن 

ینسح ناج  وت  ّیقلخ و  همه  ناناج  هکلب 

میدروآ زاین  يور  تمرح  كاخ  هب  ام 

میدروآ زاب  وت  هاگرد  هب  شیوخ  تجاح 

يراد ربمیپ  لآ  مرک  اطع و  وت 

يراد ردیح  تّزع  همطاف و  تمصع 

يراد رگید  هولج ي  نسح  نیسح و ز  ز 

يراد رتارف  حدم  نخس  زا  ماقم  وت 
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تشرس هزیکاپ  دّیس  يا  وت  نابرق  هب  ناج 

تشهب تسا  تشهب  تسا  تشهب  وت  زا  ير  رهش 

دنگوس تماقم  هب  لامک و  هب  لالج و  هب 

دنگوس تمارگ  ءابآ  تّزع  وت و  هب 

دنگوس تمایق  هب  تدوعق  هب  هولص و  هب 

دنگوس تماما  هب  لوسر و  هب  ادخ و  هب 

ینکف ملاع  ود  قلخ  رس  هب  هیاس  هک  وت 

ینکف مثیم »  » بناج یهگن  رگ  دوش  هچ 

----------

میقم تهگرد  رب  نایشرع  لیخ  يا 

( حدم  ) میقم تهگرد  رب  نایشرع  لیخ  يا 

میعّنلا هّنج  ير  تتبرت  ضیف  زا 

میحج وت  ضغب  مه  تشهب  وت  رهم  مه 

میلع لد  ّرس  رب  اود  ناج  رد  رب 

میحر ینامحر و  تفص  رد  ّيدبع و 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

ام عیطم  ملاع  تتعاط  قوط  اب 

ام عیفر  هاج  تیگدنب  ّطخ  رس 

ام عیقبلا  باب  وت  میرح  باب 

ام عیفش  وت  مه  ام  هانپ  وت  مه 
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میب هچ  مخز  ود  زا  وت  ّیتسود  اب 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

وت يانث  حدم و  ناج  زرح  تسار  ام 

وت ياج  هدیدرگ  ير  كاخ  هب  هچ  رگ 

وت ياول  لّظ  تسا  ملاع  قرف  رب 

وت يارس  نحص و  تسام  يالب  برک و 

میقم مرح  نیا  رد  دنملاع  ياهلد 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

اضر تبرت  زا  رختفم  تسا  سوط 

افص اب  هموصعم  تفارش  زا  مق 

یبتجم لجن  يا  رون  ود  نیا  نیب  رد 

البرک فیرشت  تفای  وت  زا  ير  رهش 

يا هتشگ  وت  يرآ 
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میقم ير  رهش  رد 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

ير غاد  هنیس  رد  تسوت  قایتشا  اب 

ير غاب  هدیدرگ  دلخ  غاب  رتشوخ ز 

ير غارس  مه  زا  لد  لها  هدنریگ 

ير غارچ  مشچ و  وت  ياه  هتسدلگ 

میرح نیا  كاخ  رب  دهن  نی  بج  نودرگ 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

تسا یفطصم  وت  يوخ  قح  يور  وت  يور 

تسا یضترم  وت  دّج  همطاف  وت  مام 

تسا یبتجم  دالیم  نامه  وت  دالیم 

تسالبرک راّوز  وت  ربق  راّوز 

میظع ۀبتر  نیا  تسوت  ّقح  هک  قحلا 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

ترد لئاس  ام  میرکلا  دّیس  وت 

ترب رد  هّرذ  نوچ  ام  باتفآ و  وت 

ترّهطم ربق  لد  مارحلا  تیب 

ترّونم يور  ناج  غارچ  مشچ و 

میقتسم هدیبات  لد  ناج و  هب  ترون 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 
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تتماق ورس  رب  دوجس  درب  یبوط 

تتماما قلُخ  تّوبن و  يوخ 

تتماع لد ز  رب  تتماقا  ير  رد 

تتمارک ام و  تتیانع  قلخ و 

میسن کی  هبعک  نیز  ام  هب  دز  دیاش و 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

دننک ادخ  دای  وت  دای  هب  نابوخ 

دننک ادص  ار  قح  وت  حیرض  درگ 

دننک ادف  ار  ناج  ير  لها  هک  مریگ 

دننک ادا  تّقح  ناوت  یمن  هللااب 

میسق امش  رهم  ار  ران  دلخ و  يا 

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

دهد نمچ  نیا  رب  دلخ  رطع  وت  ضیف 

نسح يوب  ترّهطم  ربق 
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دهد

دهد نت  ناج و  رب  افص  تشوخ  مان 

دهد نمجنا  رب  ءایض  تخر  رون 

میلک هر  كاخ  تسا  وت  روط  هب  مثیم » »

میرکلا دّیس  ای  میرکلا  دّیس  ای 

----------

لامک لها  فاطم  ترازم  يا 

( حدم  ) لامک لها  فاطم  ترازم  يا 

لآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لد  غارچ  يا 

میظع دبع  هبتر  هب  ار  ادخ  مه 

لامج شقن و  هرهچ  هب  ار  یبن  مه 

نسح هام  هنیدم  باتفآ 

لالج لوزن  ير  رهش  رد  هدرک 

وت ترضح  میرح  راوج  رد 

لامآ ۀبعک  هتشگ  ير  رهش 

وت رّهطم  رکیپ  ات  نفد 

لاّوش همین ي  كاخ  رد  تشگ 

تساوخ رب  ادن  نیا  كاخ  لد  زا 

لاب رپ و  ار  حور  وت  مسج  یک ز 

؟ نآرق رهوگ  كاخ و  نماد 
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لابقا نیدب  ابحرم  ابحرم 

یتسا میقم  ير  كاخ  رد  هچ  رگ 

یتسا میرکلا  دّیس  دبا  ات 

میرک مامت  وت  ءابآ  وت و 

میدق راگدرک  دوج  رهظم 

تاداّسلا دّیس  لسن  رد  لسن 

میظعّتلا بحاو  نبا  رد  نبا 

تشهب تشهب  امش  اب  یتسود 

میحج میحج  امش  اب  ینمشد 

تمرح ترایز  رب  دزس  یم 

میلک تسد ، هب  اصع  دیایب  رگ 

رون فحصم  لالج  زا  تا  هرهچ 

میظع رحب  مولع  زا  تا  هنیس 

ازج زور  هب  ار  ران  ّتنج و 

میسقت دنک  یم  وت  ضغب  ّبح و 

راکچ دلخ  هب  ماوت  میرح  رد 

میب هچ  رانز  ماوت  راوج  رد 

تسام رکیپ  هب  ناج  وچمه  وت  رهم 

تمرح
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تسام رگید  يالبرک 

نیمز هب  دهن  خر  وت  میرح  رد 

نیمی راسی و  زا  روح  کلم و 

وت دقرم  فوط  هب  رگ  بجع  هن 

نیما لیئربج  شرع  زا  دیآ 

ير تموکح  رب  دعس  نب  هچ  رگ 

نیمز هب  ار  نیسح  نوخ  تخیر 

امظع تبیصم  نیز  ير  رهش 

نیبج هب  یتشاد  مرش  قرع 

يدرک ناکم  نآ  كاخ  رد  وت  ات 

نیرب شرع  هب  رس  رخف  زا  درب 

دش نّیزم  نم  شوغآ  تفگ 

نیسای ۀلالس  دوجو  هب 

نم رّهطم  نماد  نیا  زا  سپ 

نیقی لها  رب  دوب  ناج  ۀبعک 

مراد ربب  نسح  كاپ  ّرُد 

مراد رگد  یتّزع  فرش و 

----------

تسا میرک  نبا  میرک  دالیم  زورما 

( تدالو ) تسا میرک  نبا  میرک  دالیم  زورما 
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تسا میعّنلا  تاّنج  ضیف  ار  ير  زورما 

تسا میقم  نارای  لد  رد  يداش  زورما 

تسا میظعلادبع  ترضح  دیع  زورما 

كرابت تایآ  میناوخ  همه  دبیز 

كرابم مساقلاوبا  دوعسم  دالیم 

بشما نماد  نماد  هلال  ير  رد  دیزیر 

بشما نت  رد  هزات  ناج  هدیمد  اریز 

بشما نشلگ  ملاع  هدیدرگ  ير  رهش  نوچ 

بشما نشور  دش  یبتجم  ماما  مشچ 

ير نشلگ  زا  یسب  دیآ  تشهب  يوب 

ير نماد  رد  ناشف  رتخا  نامسآ  يا 

تسارهز دنزرف  نسح  لجن  نیرترب  نیا 

تساهاط لسن  نیسای  لآ  عمج  عمش  نیا 

تسارآ ملاع  باتفآ  ار  ير  رهش  نیا 

تسّالوت لها  هبلق ي  لد  هبعک ي  نیا 

شنیگن نیا  تسا و  رتشگنا  هقلح ي  ير 

شنینزان لامج  دراد  نسح  نسح 

زا ير  رهش  يا 
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تمارک رهش  تمدقم 

تماقا هدرک  یلد  ره  رد  ير  رهش  زا 

تمایق زور  عفاش  ناماما  نوچمه 

تماما تقلخ  همه  رب  هّمئا  زا  دعب 

یمیظعلادبع مرکلا  باب  فرّشلا  ردب 

یمیرک نبا  میرک  نبا  میرک  ینعی 

تسام رگید  عیقب  وت  دوجو  اب  ير 

تسام رس  يور  تا  هیاس  باتفآ و  دوخ 

تسام ربمغیپ  هداز ي  رازم  اجنیا 

تسام رواد  كاپ  تاذ  میرح  اجنیا 

دزیخ كالفا  رب  كاخ  نیز  ادخ  رون 

دزیخ كاپ  رازم  نیا  زا  نسح  يوب 

دننامسآ غارچ  وت  ياه  هتسدلگ 

دنناج مارآ  ار  راّوز  وت  ماّدخ 

دنناهج نابوخ  نابوخ  وت  راّوز 

دنناوراک رد  ناوراک  تیوک  هب  اه  لد 

دیشخرد ير  رد  وت  نیّرز  دبنگ  ات 

دیشروخ حبص  رهدز  هدنخ  ششتشخ  تشخ  رب 

دوب رطخ  رد  تناج  هتسویپ  نید  ظفح  رب 

دوب رفس  مه  وت  اب  جنر  درد و  هودنا و 
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دوب رگدادیب  نمشد  زا  تلد  رب  نوخ 

دوب ربخ  یب  تنادناخ  هرامه  وت  زو 

دوب نایع  لد  مشچ  هب  ترون  همه  نیا  اب 

دوب نامسآ  غارچ  تیور  ير  ضرا  رد 

تمان هب  هللا  لآ  ملع  هتشگ  تبث  يا 

تمالک زا  تمصع  لآ  مولع  دشوج 

تماما ار  تیشم  طخ و  هدرک  دییات 

تمالس تناماما  زا  مه  ادخ  زا  مه 

وت ییوت  شنابات  دیشروخ  نامسآ ، ير 

وت ییوت  شناج  نت و  یمالسا  ناریا 

دناشف رهوگ  وت  فاصوا  رد  موصعم 

دناتس یم  تجاح  وت  يوک  زا  نز  درم و 

وت ماما  زا  ریغ  ار  وت  فصو 
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دناوخ هک 

تسا نیسح  راثآ  وت  قلخ  رد  هک  سب  زا 

تسا نیسح  راّوز  وت  راّوز  دومرف 

هناهب دریگ  البرک  دای  هب  لد  نوچ 

هناور مدرگ  وت  سدق  هاگراب  رد 

هناشن اجنیا  نیسح  ربق  زا  مریگ  یم 

هنایشآ تمیرح  رد  ار  لد  غرم  يا 

یمیرک نب  میرک  وت  وت ، لئاس  نم 

یمیظعلادبع ترضح  وت  کچوک و  نم 

یناف دنتشگ  ناشمان  نوچ  نایساّبع 

یناشن نانآ  زا  تسین  ّتلذ  گنن و  زج 

ینادواج رشحم  حبص  ات  امش  مان 

ینامسآ ِباتک  تایآ  دننام 

دننادواج تمایق  ات  ترتع  نآرق و 

دننامسآ رد  رمق  سمش و  نوچ  هدنبات 

تیالو دیشروخ  ود  نوچ  ترتع  نآرق و 

تیاده طخ  رد  هتسویپ  لعشم  ود 

تیاهن یب  تمایق  حبص  ات  رون  ود 

تیانع ام  رب  قحز  دش  تناما  ود  نیا 

مه اب  دنبات  نارتخا  هام و  رهم و  ات 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6592 

http://www.ghaemiyeh.com


« مثیم  » نید ترتع  هللا و  باتک  دشاب 

----------

ير رکیپ  هب  نسح  ناج  يا 

( حدم  ) ير رکیپ  هب  نسح  ناج  يا 

ير رس  رب  تامه  ّلظ  يا 

رون هیآ ي  كاخ  نماد  رد 

ير رهوگ  كاپ  هنیس ي  رد 

ردق تفارش و  کلف  هام 

ير رتخا  دنلب  دیشروخ 

حور دهد  یم  وت  نت  ضیف  اب 

ير رورپ  حور  شوخ  مان 

ییابتجم ریثک  ریخ  وت 

ير رثوک  ریثک و  ریخ  يا 

یمیظع مه  میظع و  دبع  مه 

یمیرک مه  میرک و  لجن  مه 

تیاهن یب  وت  مرک  دوج و 

تیاکح دنک  ادخ  فطل  زا 

هتسدلگ
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تسدق ناتسآ  ي 

تیاده لعشم  هدش  ير  رد 

ایرد رازه  تمرک  کی  رد 

تیآ رازه  تا  نخس  ره  رد 

ثیداحا می  وت  هنیس ي  رد 

تیاور ِرُد  تبل  لعل  رَد 

نافوط لیس  الب و  جوم  رد 

تیامح امز  دنک  وت  رهم 

ير هنیس ي  هب  ادخ  جنگ  يا 

ير هنیدم ي  ربماغیپ 

ییابتجم غارچ  مشچ و  وت 

ییاضترم ّیلع  دنزرف 

یمیرکلا دّیس  ییالوم و 

ییابتجم لجن  ییاقآ و 

یشیوخ رهش  بیرغ  دنچ  ره 

ییانشآ دوجو  ّلک  رد 

ير مدرم  ِناج  هلبق ي  مه 

ییام يوزرآ  هبعک ي  مه 

ساّبع شیوخ  يومع  دننام 

ییاشگ هرگ  ناهج  قلخ  زا 
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هار زا  هدیسر  یهت  تسد  ام 

هللا یلا  جئاوح  باب  وت 

شیامنهر وت  هدش و  مگ  لد 

شیادتقم وت  وت و  دبع  ناج 

هبعک وچ  وت  زاجح و  وچ  ناریا 

شیاضر ترضح  وت  سوط  ير 

ددرگ باجتسم  وت  يوک  رد 

شیاعد اعد  دنک  هک  سک  ره 

دیآ وت  ترایز  هب  سک  ره 

شیالبرک باوث  دنشخب 

دراذگ هک  ره  وت  كاخ  رب 

شیاپ هب  نامسآ  هسوب ي  لگ 

تهاگ راب  هب  لد  هلفاق  دص 

تهاگن کی  دیما  هب  اهنت 

هلاه وچ  نیرئاز  یهام و  وت 

هلال غاب  وت  هر و  راخ  ام 

دجنگن نخس  رد  وت  فاصوا 

هلاقم اهرازه  هب  یّتح 

ناریح وت  تمارکز  اه  ناج 

هلاو وت  ّتبحم  هب  اه  لد 
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رون هروس ي  ّلک  وت  يامیس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6596 

http://www.ghaemiyeh.com


هلالج تیآ  وت  راتفگ 

لگ نیرتوکن  بدا  غاب  رد 

هلالس نیهب  نسح  لسن  زا 

درادن رمق  ار  وت  راسخر 

درادن رسپ  نسح  وت  لثم 

یناهج یمارگ  ناج  وت 

یناج ناهج  ير  نت  رد  وت 

یهام رازه  زا  رت  هدنشخر 

یناهن ير  كاخ  هب  دنچ  ره 

تیالو هراتس ي  هدنبات 

ینامسآ رازه  دیشروخ 

ناشخرد ّقح  باتک  نتم  رد 

ینادواج هّمئا  عمج  رد 

ير مدرم  مشچ  هب  رون  نوچ 

یناور ام  مسج  هب  حور  نوچ 

دراد رابتعا  وتز  نامیا 

دراد راختفا  وت  هب  ناریا 

هرامش زا  رت  نوزف  وت  حدم 

هرامه تمارک  وت  راک 

دشخرد ير  رهش  هب  وت  نحص 
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هراتس نوچ  رهپس  لها  رب 

وت تدالو  دوب  حبص  ره 

هرازه ار  وت  دوب  زور  ره 

ام لد  نماد  وت  قوش  زا 

هراپ رازه  هدش  هلال  نوچ 

تجاح ضرع  وت  يوس  هب  ام  زا 

هراشا یتمارک  هب  وت  زا 

یمیقم ام  بلق  رد  وت 

یمیرلا دّیس  هک  هللااب 

ممیرکلا دّیس  رئاز  نم 

ممیظع یتلالج  دنداد 

ّتنج يوب  ما  مماشم  هب  دیآ 

ممیرح نیا  رد  فرط  راچ  زا 

میاپ شقن  تشهب  مشچ  رد 

ممیب تسین  میحج  مشخ  زا 

تنج رابغ  شرد  كاخ  زا 

ممیسن دنک ، ارپ  هرهچ  رب 

وا تبرت  هب  منز  هسوب  نوچ 

ممیهس البرک  رئاز  اب 

دراد نیسح  مد  كاخ ، نیا 
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دراد نیسح  مرح  رطع 

تداعس یهز  ير  مدرم  يا 

تدابع نات  فوقو  تساجنیا 
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دیمیرکلا دّیس  هیاسمه ي 

تدارا شترضح  هب  دیراد 

ار وا  هک  یبتجم  هناحیر ي 

تداع تسا  تمارک  ناسحا و 

ار امش  شرد  یگ  هدنب  زا 

تدایس دوب  کلم  لیخ  رب 

ادرف دنهد  ير  رد  ماب و 

تداهش ناتدجم  تّزع و  رب 

دییابتجم لجخ  هیاس ي  رد 

دییالبرک میقم  راگنا 

تیاده یّلجت  تساجنیا 

تیالو هراتس ي  تساجنیا 

دوبعم برق  ماقم  تساجنیا 

تیاهن یب  تشهب  تساجنیا 

شنسُح هک  نآ  ماقم  تساجنیا 

تیاکح دنک  نسَح  نسُح  زا 

نآ هبیتک ي  ره  هب  دیناوخ 

تیاور مه  ثیدح ، ملع  مه 

ییادگ وا  يوک  هب  تسارام 

تیانع ام  يوس  هب  تساروا 
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وا رئاح  رانک  هب  مثیم » »

وا رئاز  ياپ  هب  هداتفا 

----------

میقم ير  رهش  رد  همطاف  باتفآ  يا 

( حدم ) میقم ير  رهش  رد  همطاف  باتفآ  يا 

میعز ناهج  قلخ  هب  میقم و  ير  رهش  رد 

میعّنلا هّنج  تمرح  ناج ، فاطم  تنحص 

میظع هدنشخب ي  قلاخ  میظع  دبع 

میم اح و  ناتسب و  لگ  اه  واط  دنزرف 

میرح ار  وت  ام  لد  مارحلا  دجسم  يا 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

نسح هناناج ي  تعلط  وت  تعلط  يا 

نسح هناحیر ي  همطاف  ضایر  ورس 

نسح هنادکی ي  رهوگ  مولع و  رحب 

نسح هنازرف ي  هدیزگرب ي  دنزرف 

نسح هناخ ي  مرح  زورف  ناهج  رهم 

میلک یسوم  نآ  رد  وت  لد ، لها  روط  ير 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

یلد ره  ناشخرد  باتفآ  ترهم  يا 

یضترم فلخ  همطاف  دنزرف 
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یلع

یلجنم وت  لامج  رون  هب  ناج  تآرم 

یلضفا هامج  زا  نسَح  يرارز  نیب 

یلو تهّللا  یلو  هتفگ  هک  یتسیک  وت 

میظع ادخ  ّیلو  دزن  هب  تا  هبتر  يا 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

نامسآ رب  تتاولج  ير  نیمز  يا 

نادواج راهطا  هّمئا ي  نوچ  وت  مان 

ناما طخ  تکاپ  تبرتز  هتفای  ير 

نامسآ وت  كاخ  هب  دورف  رس  هدروآ 

ناج ماشم  رب  ناهگماش  دادماب و  ره 

میسن تتبرت  زا  دروآ  تشهب  يوب 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

وت رابت  تمارک  میرکلا و  دّیس  وت 

وت راوخ  هزیر  ارس  ود  ره  هب  مرک  لها 

وت راهب  غاب و  هدش  ير  زبس  ناماد 

وت راسخاش  زا  هتخیر  مولع  راب 

وت رازم  یهلا  برق  تشهب  دشاب 

میب هچ  ارم  خزود  شتآز  وت  رهم  اب 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 
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رازم نیا  كاخ  زا  دمد  یم  نیسح  سیوب 

راکشآ هتشگ  ير  نماد  هب  البرک  ای 

راودیما رد  نیا  رب  هداتس  کلم  لیخ 

راگزور ِنابوخ  لد  هبعک ي  وت  ربق 

ران تشهب و  میسق  وت  رّهطم  ّدج 

میحج دوب  ترهق  ّتنج و  زین  وت  رهم 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

نیع ود  ره  ِرون  نسَح  هب  يا  رون  نیع  يا 

نید قلخ  ّلک  رب  وت  نید  نید و  وت  رهم 

نیملاع بوبحم  تمصع و  لآ  مولظم 

نیز بیز و  وت  نایبز  ار  ثیدح  ملع 

نیسح تتریغ  نسح  ملح  ّیلع و  تدهز 

وت ّطخ 
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میقتسم وت  طارص  رون و  ّطخ 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

تسا رگید  شرع  نیمز  هب  ترّهطم  نحص 

تسا ربمیپ  لآ  لد  هبعک ي  وت  ربق 

تسا رفعج  نب  یسوم  هداز ي  وت  هیاسمه ي 

تسا رثوک  وت  مولع  ياه  همشچز  يراج 

تسا رتسگ  هیاس  ير  هب  تالط  هّبق ي  ات 

میعّنلا ُهّنج  درب  کشر  هک  دزس  ير  رب 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

ترد لئاس  ام  یمیرکلا و  دّیس  وت 

ترهطم ربق  هب  هدرب  زاین  يور 

ترّرکم ياطع  دوج و  فطل و  جاتحم 

ترثوک باریس  همه  يا  رثوک ! دنزرف 

ترورپ حور  سفن  اب  شخبب  ار  ام 

میلس لد  میلس و  لوق  میلس و  لقع 

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

انب نادناخ  امش  نُمی  هب  ار  اجنیا 

انشآ قلخ  اب  یبیرغ و  ير  رهش  رد 

انتعا وت  زا  زجع ، عرّضت و  همه  ام  زا 

انث ار  وت  دیوگ  وت  رصع  ماما  دبیز 
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انُّلو تنا  كرابم  هلمج ي  اب 

میلعلا وه  دیوگ !؟ وت  فصو  هنوگچ  مثیم » »

میرکلا دّیس  ای  کلالج  یلع  ّلص 

----------

میعّنلا تاّنج  کشر  تمیرح  يا 

( حدم ) میعّنلا تاّنج  کشر  تمیرح  يا 

میرح تیّالوت  لها  لد  يا 

تالسرملا هداز ي و  اهاط  لسن 

میحّرلا نامحر  هللا  مسب  لجن 

لیبّسلا هانیده  ّانِا  لعشم 

میکحلا ُهللا  تآرم  تعلط 

حیسم ياسیع  وت  يوک  رئاز 

میلک ياسوم  ِروط  تناتسآ 

دودو دنوادخ  شرع  تنیز 

میقم یتشگ  ير  رهش  رد  هچ  زا 

هچ تملظ  زا  وت  يّالجت  اب 
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كاب

میب هچ  شتآ  زا  وت  يّالوت  رد 

لوسر دنوادخ و  دای  وت  دای 

میقتسملا طارص  ّطخ  وت  ّطخ 

حیلم توص  اب  وت  نینحص  رود 

میسن زا  دزیخ  هتسویپ  ادن  نیا 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  ای 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

مارتحا هتفرگ  وت  زا  هک  ير  رهش 

مارحلا تیب  مرح  هبعک ، وت  ربق 

دورد تماّدخ  ربق و  قاور  رب 

مالس تراّوز  نحص و  رازم و  رب 

بش زور و  تمیرح  زا  دشوج  ضیف 

ماش حبص و  ترازم  زا  دزیخ  رون 

وگ کیّبل  هدش  لد  ناوراک 

مادم ددرگ  یم  وت  نینحص  رود 

ير لها  مامت  رب  تمایق  ات 

مادتسم تیاه  هتسدلگ  هیاس ي 

تتبرت رانک  رد  دیآ  هک  ره 

ماشم رب  شعیقب  يوب  دسر  یم 
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اسران تیانث  رد  مدناوخ  هچ  ره 

مامت ان  تحیدم  رد  متفگ  هچ  ره 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  ای 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

يا هدرک  ناریا  بلق  رد  ناکم  ات 

يا هدرک  ناج  هبعک ي  ار  ير  رهش 

رس هب  رس  ار  ير  رهش  كاپ  كاخ 

يا هدرک  ناتسلگ  دوخ  مودق  اب 

ار شیوخ  ياه  هتسدلگ  دبنگ و 

يا هدرک  نامیا  لها  عمج  عمش 

نایساّبع هنتف ي  زا  اهلاس 

يا هدرک  نابایب  ارحص و  هب  ور 

شیوخ دادجا  تبرغ  رب  بش  زور و 

يا هدرک  ناماد  هب  يراج  لد  نوخ 

ير رهش  بیرغ  يا  ار  دوخ  مان 

هدرک ناهنپ  قلخ  زا  اه  لاس 
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يا

میحج لها  هنتف ي  دوجو  اب 

يا هدرک  ناوضر  غاب  ار  ير  رهش 

يا هدوب  مهرم  وت  ار  اه  لد  مخز 

يا هدرک  نامرد  وت  ار  اه  ناج  درد 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  ای 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

نسح ياشامت  تیاشامت  يا 

نسح يابیز  يرور  ادیپ  وت  رد 

نیسح يارآ  لد  ورس  تتماق 

نسح يامیس  تآرم  تتعلط 

تشهب لها  ّتنج  تنسح  غاب 

نسح يالاب  ّدق و  تّدق  ورس 

یلع يّالوت  تیّالوت  مه 

نسح يّالجت  تیّالجت  مه 

یفطصم ناتسوب  زا  يا  هویم 

نسح ياضعا  ّلک  زا  يا  هراپ 

لامک رد  لامج و  رد  ینیرتهب 

نسح يانبا  نیب  ینیرترب 

الو جرب  زا  هدنبات  يرتخا 
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نسح يایردز  یبان  رهوگ 

ار عیجرت  نیا  مناوخ  ات  دوب  شوخ 

نسح ياوآ  هب  تراّوز  نیب 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  ای 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

نیمز رد  اه  نامسآ  غارچ  يا 

نیقی لها  لد  شخب  ینشور 

ایبنالا متخ  رازلگ  هلال ي 

نینمؤملاریما ناتسب  ورس 

کلم جوف  بش  زور و  ترئاز 

نیمالا حور  ترضح  تراد  هدرپ 

زاین يور  وت  هب  درآ  ناج  سنا و 

نیمی زا  راسی و  زا  هتسد  هتسد 

وت راسخر  فحصم  ياه  هروس 

نیس وای  میم و  اح و  اه و  اط و 

کلم مشچ  رب  وت  ماّدخ  ياپ 

نیع روح  لاب  وت  راّوز  شرف 

ادن دیآ  ترئاز  رب  بش  زور و 

نینمآ ٍمالسب  اهولخداف 

رهپس يا 
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كاخ بلق  رد  تفرعم 

نیتسآ رد  نسح  تسد  ار  وت  يا 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  ای 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

يرتخا ار  تلزنم  رهپس  وت 

يرهوگ تلیضف  يایرد  هب  وت 

ير رهش  رد  ير  کلم  رایرهش 

يربکا طبس  دالوا  دّیس 

ّیلو تدومرف  هللا  یلو  رگ 

يرورپ تیالو  دوخ  ماقم  رد 

وت هک  دیوگ  وت  نیّرز  دبنگ 

يرگنشور ير  كاخ  زا  ار  قلخ 

فرش يوقت و  دهز و  لامک و  رد 

يربمغیپ ّتیصخش  دهاش 

ایربک يایلوا  ِّیلو  مه 

يرشحم رد  ناتسود  عیفش  مه 

تساسران تفصو  هب  میوگ  یم  هچ  ره 

يرتالاب نآ  زا  مناوخ  یم  هچ  ره 

یلگ ار  تمصع  خرس  ناتسوب 

يرب ار  تیالو  زبسرس  لخن 
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وت لثم  دراین  یتیگ  ردام 

يرگید يابتجم  درآ  هک  زج 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  ای 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

تسوت رادید  لسر  متخ  ندید 

تسوت راسخر  نسَح  نسُح  دهاش 

تشهب ناتسلگ  نایوربوخ 

تسوت رامیب  ناشرامیب  سگرن 

يرتشم تسد  يور  یفالک  ناج 

تسوت رازاب  هدرب ي  ریسا  لد 

ثیدح تایاور و  هقف و  قطنم و 

تسوت راتفگ  زا  هدنز  تقیقح  رد 

راگدرورپ تمحر  باتفآ 

تسوت راوید  هیاس  رد  رگ  هولج 

شیئابیز همه  اب  ّتنج  غاب 

تسوت راّوز  قشاع  رشحم  زور 

مرک جاوما  يایرد  وت  تسد 

تسوت راشرس  تفرعم  لها  ماج 

رت بوخ  یبقع  ایند و  زا  دشاب 

تسوت رابرد  رعاش  مثیم »  » هکنیا
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میرک نبا  میرک  ای 
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میرک نبا 

میظعلادبع ای  مساقلابا و  ای 

----------

ير باتفآ  هنیدم  هام  يا 

( حدم ) ير باتفآ  هنیدم  هام  يا 

ير باجح  رد  هراتس  هدنبات 

تعفر زا  بارتوبا و  دنزرف 

ير بارتوبا  ير  هب  هدیدرگ 

ناریا هنیس ي  نورد  هبعک  نوچ 

ير باتک  رد  رون  هروس ي  ای 

تکاپ تبرت  هب  هدز  هسوب  لگ 

ير باش  خیش و  زور  بش و  ره  رد 

شناج وت  كاپ  مسج  نت و  ناریا 

ير بان  ّرُد  وت  مرک  رحب  ير 

وت نحص  تسربک  هللا  تیب 

ير باب  تس  تمحر  هللا  باب 

الوم يدمحا  نسح  هنییآ ي 

الوم يدّمحم  ابا  دنزرف 

رگید یتمایق  وت  تماق  يا 

رگید یتمارک  ار  وت  هظحل  ره 
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يراد ناگ  هداز  ماما  نیب  رد 

رگید یتماما  ادخ  قلخ  رب 

نید میعز  هدراچ  بناج  زا 

رگید یتماعز  تلد  کلم  رد 

دوبن یبتجم  زبس  نشلگ  رد 

رگید یتماق  ورس  وت  دننام 

زور ره  بش و  ره  دوب  هک  شاک  يا 

رگید یتماقا  ماوت  يوک  رد 

دشاب نسح  ردیح و  دمحا و  زا 

رگید یتمالع  ار  وت  وضع  ره 

داب كرابم  همطاف  هب  وت  دیع 

داب كرابم  همه  رب  وت  دالیم 

يراد ننملاوذ  يادخ  هجو  وت 

يراد نسح  تلالج  ردق و  وت 

یتسا ماما  نیمّود  هعضب ي  وت 

يراد ندب  رد  نیسح  نوخ  وت 

يدیحوت نامسآ  رتخا  وت 

يراد نطو  ير  كاخ  هب  دنچ  ره 

دزیر تبل  زا  لامک  ِّرُد  مه 

نهد رد  ملع  رهوگ  مه 
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يراد

اهنت رفاسم  يا  ير  رهش  رد 

يراد نمجنا  رازه  هشوگ  ره 

مّود تّجحز  یفلخ  مراچ 

يراد نت  جنپ  لامج  هرهچ  رد 

مساقلاابا ای  ماما  دنزرف 

مساقلاابا ای  مالس  تام  زا 

هدنز تقطنم  هب  درخ  ناج  يا 

هدنب ترد  رب  لامک  ریپ  يو 

موصعم نیمراچ  غارچ  مشچ و  مه 

هدنیامن ار  ماما  راچ  مه 

نید جرب  ناگ  هراتس  نیب  رد 

هدنزورف هم  زا  رت  هدنبات 

تیور لگ  رب  هک  رگا  دراد  اج 

هدنخ دنز  نسح  نانج  غاب  رد 

دونشوخ تتمحر  لضفز و  تسود  مه 

هدنمرش وت  تفأرز  مصخ  مه 

نابرد ناینامسآ  وت  نحص  رد 

دنکفارس نارورس  وت  كاخ  رب 

ترابرد هب  ور  هداهن  دیشروخ 
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تراّوز ياپ  هب  دنز  هسوب  ات 

دیآ مالس  اب  روح  وت  يوک  رد 

دیآ مارتحا  هب  نیما  لیربج 

ارهز هلالس ي  يا  وت  كاخ  زا 

دیآ ماشم  رب  نینسح  يوب 

دیوپ تدقرم  فاوط  هب  سک  ره 

دیآ مارحلادجسم  يوس  ییوگ 

ير رهش  يوس  هب  را  بجع  دوبن 

دیآ ماما  تترایز  رهب  زا 

تا كاخ  ناج ، يافش  يا  وت  يوک  رد 

دیآ مایتلا  نم  لد  مخز  رب 

َملاع بناج  راهجز  لئاس 

دیآ ماش  حبص و  وت  مرح  يوس 

دشاب ناج  تشهب  زا  هب  وت  يوک 

دشاب نامّزلا  بحاص  وت  راّوز 

یهّللا تّجح  راچ  يوار  وت 

یهاگآ ِریپ  ثیدح  ملع  رد 

یبان ِرهوگ  لامک  رحب  رد 

یهام فرش  تلیضف و  جرب  رد 

دبع مه 
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مساقلاوبا مه  میظع 

یهّللا تّجح  ود  لد  رون  مه 

يرون دبا  ات  رون  فحصُم  رد 

یهاش نانچ  مه  ملع  روشک  رد 

يداه ترضح  ماما ، يوس  زا 

یهار يداه  هرامه  قلخ  رب 

یلضف تمکح و  خرچ  روحم  مه 

یهاج تّزع و  ردق و  بحاص  مه 

ير ياونین  هب  ار  وت  هک  دبیز 

ير يالبرک  نیسح  دنناوخ 

دندرک امش  اب  زیتس  هک  نانآ 

دندرک افج  دوخ  ناوت  ّدح  ات 

دیعبت هگ  هجنکش  یهگ  سبح  هگ 

دندرک ادج  ندب  زا  رس  تسد و  هگ 

دیدرگ ناشبیصن  يدبا  نهل 

دندرک ادخ  اب  گنج  هک  تسادیپ 

يراوخ تّفخ و  گنن و  تلّذ و  اب 

دندرک انف  دوخ  رمع  هتشذگب و 

ار لد  یملاع  دنتفر و  نانآ 

دندرک یفطصم  لآ  هب  میدقت 
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ساّبعلا ینب  رب  هرامه  نیرفن 

دندرک اه  هچ  امش  اب  هفیاط  نیاک 

نودرگ رب  وت  تّزع  مچرپ  يا 

نومأم دش  هچ  مصتعم  تکوش  وک 

----------

تمرک لئاس  ود  ناسحا  تمارک و  الا 

( حدم ) تمرک لئاس  ود  ناسحا  تمارک و  الا 

تمرح رئاز  تاوامس  لها  هرامه 

تمدق زا  ير  هّطخ ي  ادخ  برق  تشهب 

تمرتحم میرح  رد  لد  هلفاق  رازه 

لوتب كاپ  لیلس  دّمحم  ضایر  لگ 

لوسر لآ  ِمیرک  ِمیرک  لجن  هناگی 

میظع يادخ  هدنب ي  مه  یمیظع و  مه  وت 

میظعلادبع هب  يدش  بّقلم  لالج  رد  هک 

میظعت تترضح  هب  ناگرزب  لیخ  دنرب 

میدقت هر  كاخ  هب  تناهج  ناج  رازه 

نسح امت ، اپ  هب  ات  رسز  اتسوت  دوجو 

رب مالس 
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نسح ماما  وت  ّدج  رب  وت و 

وت هناش ي  هب  وت  راد  نید  يرای  هب  الا 

وت هنایشآ ي  ير  لها  لد  ير  كاخ  هن 

وت هناخ ي  نادناخ و  رب  وت  رب  دورد 

وت هناتسآ ي  ماّدخ  وت و  رب  مالس 

هتفگان دنام  دنتفگ و  همه  وت  يانث 

هتفگ انُّیلو  تنَا  وت  هب  ّقح  ِّیلو 

يدیشخب غورف  تقلخ  هب  لامج  زک  وت 

يدیشخرد ير  رهش  رد  هک  داد  يور  هچ 

يدیشوپ هنیدم  رهشز  مشچ  هک  دش  هچ 

يدیشوج لامک  ملع و  رکیپ  هب  نوخ  وچ 

وت تیانع  ير و  لها  تداعس  یهز 

وت تیالو  دش  شرف  نیا  یتسا و  یشرع  وت 

رازآ دیسر  نایساّبعز  هرامه  وت 

راز لد  رب  هوک  وچمه  تمغ  راب  دوب  هک 

راپس هار  هنایفخم  يدش  تشد  هوک و  هب 

رایسب تبقانم  نوزف و  وت  بئاصم 

تلاس هم و  هتفه و  بش و  زور و  تشذگ 

تلالجا لوزن  دش  ير  هقیدح ي  رد  هک 

ناشتردق نایساّبع و  تلود  تساجک 
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ناشتکوش رادتقا و  فکز  تفر  دوز  هچ 

ناشّتلذ روگ  دیدرگ  همه  ناشروصق 

ناشترفن نعط و  نعل و  زج  هب  چیه  دنامن 

همه دندمرس  ِّیح  بضغ  شتآ  رد 

همه دندّمحم  لآ  تّزع  لیلذ 

نیب هب  میظع  تّزع  فرش و  ایب  الد 

نیب هب  میحج  ّتنج و  هلصاف ي  دودح 

نیب هب  میرکلا  دّیس  مرح  ير  رهش  هب 

نیب هب  میرح  نیا  رد  ار  فرش  دجم  لالج و 

دننک بش  زور و  ادخ  ناگتشرف 
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مالعا

مالس میرکلا  دّیس  مرح  هّبق و  هب 

نراتفگ ثیدح و  ملع  وت و  رب  مالس 

تراب رهگ  بل  رب  نخس و  رب  مالس 

تراّوز ناتسآ و  مرح و  رب  مالس 

تراثآ شخب و  حور  سفن  رب  مالس 

مالس نیملاع  رخف  يا  وت  يوک  كاخ  هب 

مالس نیسح  رئاز  دوب  هک  ترئاز  هب 

ینمجنا غارچ  لفاحم  مامت  رد  وت 

ینمچ ره  زانورس  بدا  ضایر  رد  وت 

ینسح هدید ي  رون  نسحلاوب و  لجن  وت 

یننملاوذ يایلوا  یلو  یتسیک  وت 

اجر يور  دنرب  کیالم  وت  هگرد  هب 

؟ اجک وت  اجک  ير  ناماد  همطاف ! زیزع 

يداشگب قلخ  هب  ار  ّقح  تمحر  باب  وت 

يداهنب موب  زرم و  نیا  رس  رب  هیاس  وت 

يداتفا ير  هدید ي  رد  يدوب و  رون  وت 

يداد ير  هب  وربآ  مدق  يافص  زا  وت 

وت نفدم  كاپ  كاخ  نیا  دش  هک  نامز  نآ  زا 

وت نت  زا  هزات  ناج  ير  رکیپ  هب  دمد 
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دناوت راوج  رد  هک  ییاهقف  رب  مالس 

دناوت رازم  هیاس ي  رد  هتفخ و  كاخ  هب 

دناوت راید  یهار  لد  هلفاق  رازه 

دناوت رانک  رد  هتسویپ  هک  هورگ  نآ  شوخ 

تساجنیا ام  ماحدزا  امش  یتسود  هب 

تساجنیا ام  ماقم  نکر و  هورم و  افص و 

دنادرگن ادج  ار  ام  وت  رهمز  ادخ 

دنادرگن اهر  ار  ام  وت  ریغ  يوک  هب 

دنادرگن التبم  امش  رجه  هب  ارم 

دنادرگن الب  نیا  هلسلس ي  ریسا 

مشاب امش  مغ  ریسا  دینک  اعد 
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مشاب امش  مثیم »  » مور هک  اجک  ره  هب 

----------

میعنلا تانج  کشر  ترازم  ير  رهش  هب  يا 

( حدم ) میعنلا تانج  کشر  ترازم  ير  رهش  هب  يا 

میظعلادبع نسحلا  لجن  قح  يامظع  تیآ 

تیب لها  غارچ  مشچ و  همطاف  باتفآ 

میمع فطل  بحاص  تمارک  لضف و  أشنم 

فیرش نبا  فیرش  نبا  فیرش  نبا  فیرش  مه 

میرک نبا  میرک  نبا  میرک  نبا  میرک  مه 

بجع ین  ییالو  لها  هبعک  لد  هلبق 

میرح كاخ  رب  هسوب  تمارحلا  تیب  دنز  رگ 

دنک یم  احیسم  راک  لد  يایحا  یپ  رد 

میسن تکاپ  تبرت  زا  دزو  رگ  يدادماب 

نیسح ربق  رئاز  ینعی  وت  ربق  رئاز 

میطح رجح و  مداخ  ینعی  وت  يوک  مداخ 

تساوت سدق  ناتسآ  رب  یکتم  ات  ير  رهش 

میب هناگیب  هنتف  زا  شتسین  تمایق  ات 

دنک ناسحا  زا  تهاگرد  لئاس  رگ  بجع  ین 

میتی رد  زا  رپ  ار  یمیتی  لفط  نماد 

ناوتیم یتیبلها  میرک  لجن  نیمراچ 
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میجر ناطیش  هب  ییاشخبب  ار  تنج  تشه 

نورب شزبس  هلعش  زا  دروآ  رس  هلال 

میحج يوس  درب  ار  تمیرح  كاخ  رگا  داب 

دمصلا هللا  تآرم  تینارون  تعلط 

میحرلا نامحرهللا  مسب  وت  يوربا  قاط 

ماقم يراد  لد  تیب  رد  يدیحوت و  رهظم 

میقم یتشگ  ير  رهش  رد  یشرع و  باتفآ 

لیبسلا هانیدهانا  ترئاز  هارهاش 

میقتسملا طارص  عمش  تتبرت  غارچ  لچ 

حیسم ياسیع  وت  شک  يرهپس  ناریا  روشک 

میلک ياسوم  وت  انیس و  روط  نوچ  ير  رهش 

نیسح رطع  سفن  ره  رد  دهد  ناج  ماشم  رب 

زا میسن  درآ  اجک  ره 
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میمش تکاپ  تبرت 

تتبرت رود  هب  مدرگ  یم  زورما  نم  هکنیا 

میدق زا  هدوب  وت  يوک  رئاز  مناج  غرم 

نیسح كاپ  دقرم  زا  تسا  هتوک  رگ  نم  تسد 

میظع زوف  نامه  اجنیا  تتبرت  زا  متفای 

داهن تروص  وت  كاخ  رب  نیمزرس  نیا  رد  هک  ره 

میهس ددرگ  البرک  نارئاز  باوث  رد 

تدقرم رب  هرگ  مثیم »  » لوا زا  هدروخ 

میرک دنوادخ  زا  دهاوخ  وت  دادجا  لصو 

هموصعم ترضح 

تیالو ترهاوخ  رتخد و  يا 

تیالو ترهاوخ  رتخد و  يا 

تیالو ردام  هنییآ 

مق رد  هکیلم  امس  ضرا و  رب 

متفه ماما  رد  مارآ 

تمصع هب  هنیک و  هب  هموصعم 

تّفع تاپ  كاخ  هب  هداتفا 

هدرم ناج  هدنز ، وت  يوک  رد 

هدرب هدجس  شرع  وت  كاخ  رب 

زاغآ دنا ز  هدینش  دنتفگ و 
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زاب دوش  يرد  نانج  هب  مدق  زک 

رد نآ  رب  ارم  دوبن  تجاح 

رتهب تشهب  زا  مدشاب  مق 

تسا تشهب  نزاخ  هلبق  مق 

تسا تشز  تشهب ، زا  نخس  اجنیا 

تسا مایق  سّدقم  رهش  مق 

تسا ماما  هدزای  هناخ  مق 

شلوتب وت  هنیدم  رهش  مق 

شلوسرلا دجسم  وت  نینحص 

تسوت رکیپ  كاپ  تبرت  مق 

تسوت رّهطم  مرح  اجنیا 

هنابش دش  نفد  همطاف  رگ 

هناشن وا  میرح  دوبن ز 

ربق نآ  تسام  ناهن ز  هتفگ  یک 

ربق نآ  تساجک  ما  هتفای  نم 

مگ دش  هنیدم  رد  هک  ربق  نآ 

مق هنیدم  رد  هدش  ادیپ 

دینشن رگا  ترب  هب  میرم 

دنیب حیسم  ار  هرظنم  نیا 

ورس و مالس  هب  دزاس 
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مخ دق 

میرم هب  نآ  زا  دعب  وت  هب  لّوا 

يداهن مدق  مق  هب  هک  يزور 

يداد هنیدم  فرش  ار  مق 

تفر کلم  زا  رارق  زور  نآ 

تفر کلف  رب  تاولص  رکذ 

ارحص تبکوم ز  وچ  دیبات 

d ارهز يوب  دینش  وت  زا  رهش 

هلان زجع و  تهر ز  كاخ  رد 

هلال وچمه  کشرس  تخیر  یم 

لگ هخاش  قوش و  هیرگ  اب 

لّسوت تا  هقان  هب  دنا  درب 

وت لفحم  دوب  هک  دوب  لد 

وت لمحم  رود  هب  تشگ  مغ 

دوب نامز  دّیس  هک  ریپ  نآ 

دوب ناج  غارچ  ار  همه  شیور 

تناوراک درگ  هب  دیدرگ 

تنابراس هنهرب  ياپ  دش ،

جدوه هیرگ  هب  ارت  دندرب 

جرزخ نبا  یسوم  هناخ  ات 
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مّود لوتب  يا  وت  قوش  زا 

مق مدرم  هب  ادن  داد  مق 

دیزیخ ياپ  هب  مق  مدرم  ياک 

دیزیرب لگ  ماب  رد و  ره  زا 

دیدنبب مق  تشهب  هب  نیذآ 

دیدنسپ ارم  ادخ  سومان 

نآ رد  هک  ات  دوبن  ماش  مق 

نامهیم هب  یسک  دهد  مانشد 

گنس زا  هک  ات  دوبن  ماش  مق 

گنر نوخ  نامهیم ز  خر  ددرگ 

رهاوخ هک  ات  دوبن  هفوک  مق 

ردارب رس  ین  رس  دنیب 

دریذپ افج  نیا  مق  هک  اشاح 

دریگ ياج  هبارخ  هب  نامهم 

فص نامهیم  درگ  هب  دنتسب 

فک اب  ماش  تاولص و  اب  مق 

دناوخ زیزع  ار  نامهم  مق 

؟ دناوخ زینک  ارو  تخد  یک 

تفگ ار  هچنآ  رمع  همه  مثیم » »
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تفگ امش  تبیصم  حدم و  رد 

----------

تیالو ترهاوخ  رتخد و  يا 

( حدم ) تیالو ترهاوخ  رتخد و  يا 

تیالو ردام  هنییآ 

مق رد  هکیلم  امس  ضرا و  رب 

متفه ماما  رد  مارآ 

تمصع هب  هنیک و  هب  هموصعم 

تّفع تاپ  كاخ  هب  هداتفا 

هدرم ناج  هدنز ، وت  يوک  رد 

هدرب هدجس  شرع  وت  كاخ  رب 

زاغآ دنا ز  هدینش  دنتفگ و 

زاب دوش  يرد  نانج  هب  مدق  زک 

رد نآ  رب  ارم  دوبن  تجاح 

رتهب تشهب  زا  مدشاب  مق 

تسا تشهب  نزاخ  هلبق  مق 

تسا تشز  تشهب ، زا  نخس  اجنیا 

تسا مایق  سّدقم  رهش  مق 

تسا ماما  هدزای  هناخ  مق 

شلوتب وت  هنیدم  رهش  مق 
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شلوسرلا دجسم  وت  نینحص 

تسوت رکیپ  كاپ  تبرت  مق 

تسوت رّهطم  مرح  اجنیا 

هنابش دش  نفد  همطاف  رگ 

هناشن وا  میرح  دوبن ز 

ربق نآ  تسام  ناهن ز  هتفگ  یک 

ربق نآ  تساجک  ما  هتفای  نم 

مگ دش  هنیدم  رد  هک  ربق  نآ 

مق هنیدم  رد  هدش  ادیپ 

دینشن رگا  ترب  هب  میرم 

دنیب حیسم  ار  هرظنم  نیا 

مخ دق  ورس و  مالس  هب  دزاس 

میرم هب  نآ  زا  دعب  وت  هب  لّوا 

يداهن مدق  مق  هب  هک  يزور 

يداد هنیدم  فرش  ار  مق 

تفر کلم  زا  رارق  زور  نآ 

تفر کلف  رب  تاولص  رکذ 

ارحص تبکوم ز  وچ  دیبات 

ارهز يوب  دینش  وت  زا  رهش 

هلان زجع و  تهر ز  كاخ  رد 
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هلال وچمه  کشرس  تخیر  یم 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6631 

http://www.ghaemiyeh.com


لگ هخاش  قوش و  هیرگ  اب 

لّسوت تا  هقان  هب  دنا  درب 

وت لفحم  دوب  هک  دوب  لد 

وت لمحم  رود  هب  تشگ  مغ 

دوب نامز  دّیس  هک  ریپ  نآ 

دوب ناج  غارچ  ار  همه  شیور 

تناوراک درگ  هب  دیدرگ 

تنابراس هنهرب  ياپ  دش ،

جدوه هیرگ  هب  ارت  دندرب 

جرزخ نبا  یسوم  هناخ  ات 

مّود لوتب  يا  وت  قوش  زا 

مق مدرم  هب  ادن  داد  مق 

دیزیخ ياپ  هب  مق  مدرم  ياک 

دیزیرب لگ  ماب  رد و  ره  زا 

دیدنبب مق  تشهب  هب  نیذآ 

دیدنسپ ارم  ادخ  سومان 

نآ رد  هک  ات  دوبن  ماش  مق 

نامهیم هب  یسک  دهد  مانشد 

گنس زا  هک  ات  دوبن  ماش  مق 

گنر نوخ  نامهیم ز  خر  ددرگ 
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رهاوخ هک  ات  دوبن  هفوک  مق 

ردارب رس  ین  رس  دنیب 

دریذپ افج  نیا  مق  هک  اشاح 

دریگ ياج  هبارخ  هب  نامهم 

فص نامهیم  درگ  هب  دنتسب 

فک اب  ماش  تاولص و  اب  مق 

دناوخ زیزع  ار  نامهم  مق 

؟ دناوخ زینک  ارو  تخد  یک 

تفگ ار  هچنآ  رمع  همه  مثیم » »

تفگ امش  تبیصم  حدم و  رد 

----------

هدروآ ربون  رون ، رجش 

( حدم  ) هدروآ ربون  رون ، رجش 

هدروآ رهوگ  دیحوت ، رحب 

تمصع تیالو و  نامسآ 

هدروآ رتخا  دیشروخ  رهب 

شضیف زا  هک  هدزرس  يا  هلال 

هدروآ رطعم  راهب  دص 

مالسا يوناب  هدروآ  رتخد 

هدروآ ردام  قلخ  رب  هک  ای 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6633 

http://www.ghaemiyeh.com


يزورفا ملاع  دیشروخ  همجن ،

هدروآ رفعج  نب  یسوم  رهب 
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هللا لوسر  رتخد  رگم  ای 

هدروآ ردیح  رهب  زا  بنیز 

داب شیادف  مردام  ردپ و 

هدروآ رتخد  هموصعم  وچ  هک 

ماما هس  رب  هک  اذّبح  اذّبح 

هدروآ رهاوخ  تخد و  هّمع و 

هدعقیذ هام  حبص  لّوا 

هدروآ رّونم  یباتفآ 

شدیشروخ هام و  هک  یباتفآ 

هدروآرب ناتسآ  زا  هسوب 

رتخد نیا  رب  ادخ  زا  لیئربج 

هدروآ ررکم  تاولص 

ار بنیز  ربص  صالخا و  قدص و 

هدروآ ردارب  لالج  اب 

روفغ يادخ  تمصع  همطاف 

روهشم هدمآ  هموصعم  هب  هک 

رتخد نیا  تسا  رواد  تمصع 

رتخد نیا  تسا  ربمغیپ  لگ 

بنیز شا  همع  ارهز و  دعب 

رتخد نیا  تسا  رتخد  نیرتهب 
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وا لیاضف  رد  دنتفگ  هچنآ  ز 

رتخد نیا  تسا  رترب  رتهب و 

؟ تساتمه یب  يادخ  نوچمه  هنرگ ،

رتخد نیا  تسا  رسمه  یب  هچ  زا 

فرش ردق و  لامک و  لالج و  رد 

رتخد نیا  تسا  ردام  یلات 

رفعج یسوم  ردقلاهلیل 

رتخد نیا  تسا  رثوک  هروس 

اپ ات  رس  اضر و  رس  ات  ياپ 

رتخد نیا  تسا  رفعج  یسوم 

ناراکهنگ همه  ریگتسد 

رتخد نیا  تسا  رشحم  فص  رد 

نآرق نبلگ  زبسرس  لخن 

رتخد نیا  تسا  رد  ار  نید  رهش 

داوج ماما  لد  باتفآ 

رتخد نیا  تسا  رهاوخ  اضر  رب 

دمحا نت  هراپ  شردام 

رتخد نیا  تسا  ردیح  هعضب 

ارهز شردام  وچ  ملاع  ود  رد 

رتخد نیا  تسا  رورس  نانز  رب 
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ماقم لوتب  نآ  راسخر  هام 

زا دراد  هسوبلگ  شقن 
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ماما هس 

هموصعم تسایربک  تمصع 

هموصعم تسایلوا  هلبق 

رفعج یسوم  كاپ  هعضب 

هموصعم تساضر  ناج  مسج و 

بنیز شا  همع  وچ  رس  ات  ياپ 

هموصعم تسامنارهز  تخد 

وا هیاس  ریز  دنقلخ  همه 

هموصعم تسادخ  باتفآ 

تمصع رهوگ  يوقت و  ّرد 

هموصعم تسایح  ملح و  می 

مهرم تمحرم  ار ز  لد  مخز 

هموصعم تساود  ار  ناج  درد 

شسفن رد  تشهب  رطع  يوب 

هموصعم تساسنلا  ریخ  وچمه 

نویّمق دنهد ، رس  ادن  نیا 

هموصعم تساجک  رشحم ، زور 

دیهد هانپ  ار  قلخ  مق  لها 

هموصعم تسامش  هانپ  هک 

هبعک زا  رتازف  ناج  شا  هضور 
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هموصعم تسام  ناج  هلبق 

شا هنیآ  الط و  نحص  نیب 

هموصعم تسافص  یعس و  ياج 

مق رد  شتموکح  تختیاپ 

هموصعم تسادتقم  ناهج  هب 

شناج دوب  وا  ناهج و  نیا 

شنابرق هب  مردام  ردپ و 

شمرح لد  روط  هک  یسوم  تخد 

شمد ضیف  یگدنز ز  دنک  ناج 

وا رئاز  رابغ  ام و  مشچ 

شمرک تیانع و  ام و  تسد 

دزیخ افص  شا ، هیئاّفص  زا 

شمرا عراش  تسام  مرا 

وا هناتسآ  نابایخ  رد 

شمدق رب  هتشرف  دتفا  هزرل 

يدور دوب  وا  نینحص  بنج 

شمی ضیف  تسه  هرطق  ره  هب  هک 

هّیضیف هب  بش  زور و  اهلاس ،

شمرح زا  هدیمد  شناد  رون 

؟ ترتع همیرک  حدم  نم و 
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شمک تسا  ملاع  حدم  ادخ  هب 

دنکن شترایز  مق  رد  هک  ره 

شمتس نتشیوخ  ناج  رب  هدوب 

دنا يو  يادگ  مق  لها  نوچ  همه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6640 

http://www.ghaemiyeh.com


شمجع ات  هتفرگ  رب  برع  زا 

دوجس درکن  وا  كاخ  هک  ره 

شمدع اب  دوجو  ناسکی  تسه 

دنیآ ناگتشرف  رگ  بجع  هن 

شمدخ یسوبکاخ  یپ  رد 

يو شیوخ ز  دارم  يریگب  ات 

شمسق هدب  اضر  داوج و  هب 

دنشخب ترد  نیا  زا  ملاع  ضیف 

دنشخب ترتنوزف  یهاوخ  هچنآ 

نک یسوم  تخد  هب  تجاح  ضرع 

نک اّنمت  وا  زا  یهاوخ  هچ  ره 

وا هفرغ  هب  هرگ  نز  دوخ  تسد 

نک او  یملاع  راک  زا  هرگ 

یضیف ربب  شرد  میسن  زا 

نک احیسم  زجعم  نآ  زا  دعب 

درگب رازم  نیا  درِگرب  زیخ 

نک اشامت  ار  حور  هبعک 

ار همطاف  ناشن  یب  تبرت 

نک ارهز  رازم  نیا  لد  رد 

داتفا وا  ربق  هب  تهاگن  نوچ 
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نک ارهز  رازم  اب  وگتفگ 

ترتع همیرک  غارچ  اب 

نک یّلجت  رد  قرغ  ار  شیوخ 

اعد تسد  ریگب  شرازم  هب 

نک اپرب  زامن  شمیرح  رد 

اشگب وا  رهم  هب  لد  هدقع 

نک ایرد  قوش  کشا  زا  هدید 

تسا مرح  نیا  رد  نسحلا  نب  تّجح 

نک الوم  لامج  هام  ریس 

شخر باتفآ  شیپ  وش  هّرذ 

نک ارآ  ملاع  رهم  رب  زان 

اشگب مرح  نیا  رد  لد  هدید 

نک یلاعتقح  رادید  ریس 

تساجنیا یضترم  كاپ  هعضب 

تساجنیا اضر  ترضح  رهاوخ 

نیرب تشهب  تمدقم  زا  مق  يا 

نیّیلع غاب  کشر  تمرح 

نآرق رهاوخ  نید و  رتخد 

نیسای هلالس  اهاط ، ناج 

تنج وت  رهم  ران و  وت  رهق 
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نیریش وت  ّبح  خلت و  وت  ضغب 

ناملغ وت  نامسآ  هدنب 

نیعلاروح وت  هگرد  مداخ 

کلم جوف  جوف  وت  سوبکاخ 

نیما لیئربج  وت  راد  هدرپ 

امس ناریاط  وت  نیچ  هناد 

نیمز نانکاس  وت  نالئاس 

هدنزارب تتمصع  تعلخ 

نیقی تسوت  قح  هموصعم  مان 

طارص مور ز  کبس  تیالو  اب 

نیگنس دوب  یسب  مراب  هچرگ 

بنیز تا  همع  ارهز و  وت و 

نید هراتس  هم و  باتفآ و 

ردپ مارتحا ، هب  رگ  بجع  هن 

نیبم باتک  نانچمه  تدسوب 

تاضر داوج و  دزس  متفر  هاگ 

نیمی هب  نیا  راسی و  رد  دوب  نآ 

تسامش يارب  نم ، ضغب  نم ، ّبح 

نیا زج  تسین  تسین  تسا  نیمه  نید 

تسامش ناتسود  ّبح  نم  نید 
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تسامش نانمشد  ضغب  مبهذم 

مق رد  وت  رازم  لد ، رد  وت  يا 

مدرم هلبق  وت  میرح  يو 

دیشروخ تخبطم  ینان ز  صرق 

مجنا ترتوبک  ياه  هناد 

مرخ وت  رطع  تقلخ ز  غاب 

مگ تدوج  رحب  هب  یتسه  کلم 

ینک روهظ  وا  لسن  زا  وت  ات 

مدنگ رب  دیشک  اّوح  لیم 

وناب ار  هعبس  ءابآ  وت  مه 

ّما هعبرا ، تاهّما  رب  وت  مه 

ترتع همیرک  وت  ادگ ، ام 

مزلق وت  دوج  هرطق  مرک  يا 

انتداع هلان ، زجع و  هیرگ و 

مکتیّجس مرک ، دوج  وفع و 

زور بش و  دسر  یم  وت  میرح  زا 

مراط هن  دلخ و  تشه  رب  رون 

قدص وت  حدم  هب  دنک  رگ  بجع  هن 

بهذی ردق ، یتا ، له 
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مکنع

رفعج یسوم  بلق  هویم 

متشه تجح  ناج  سنوم 

یتسبرب هنیدم  زا  تخر  هم  نیا 

، مق رد  يدمآ  هواس  زا  هکنیا 

شقن ار  تلد  هنییآ  دوب 

مشش ماما  شوخ  مالک  زا 

تسا مق  مایق ، هگ  یّلجت  هک 

تسا مق  ماما ، هدزای  مرح 

وت لد  ادخ  هگ  یّلجت  يا 

وت لگ  زا  هتسُر  دیحوت  لگ 

رفعج یسوم  يابوط  لخن 

وت لصاح  لامک  لضف و  ملع و 

دوجو ناهج  نیا  رارسا  همه 

وت لباقم  رد  هنییآ  لثم 

دنَاوت يادگ  مق  لها  نیمه  هن 

وت لئاس  دنملاع  همه  هک 

همه هب  نایع  یکدوک  زا  هدوب 

وت لئاسم  وت ، هقف  وت ، ملع 

مق هب  تفای  لوزن  لزنم  یحو 
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وت لزنم  كاپ  كاخ  نآ  وچ  دش 

لوصا هقف و  گرزب  ياملع 

وت لفحم  هب  هدز  وناز  همه 

دندرب نامسآ  رب  رس  مق  لها 

وت لماک  فطل  تایانع و  هب 

ماب رد و  زا  هچوک  هچوک  مق  رهش 

وت لد  رطاخ  هب  دش  لگ  قرغ 

ادخ قح  هب  مسق  دشاب  هچ  لگ 

وت لباق  دوبن  مه  ام  ناج 

فک رب  ناج  هنهرب ، ياپ  رس و 

وت لمحم  درگ  هب  نّویرعشا 

نشور لد  غارچ  ار  ناتسود 

وت لفاغ  مصخ  مشچ  دش  روک 

مق هنیدم  رد  وت  دورو  اب 

مق هنیس  هب  ادخ  رون  تفات 

ناطیش مق  گناب  هب  مق  زا  تفر 

نآ لفحم  غارچ  یشاب  وت  ات 

شا همطاف  وت  دش و  هنیدم  مق 

تا هناخ 
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ناّنم رداق  تیب 

رصب لحک  دوب  هتشگ  مق  كاخ 

ناجرم رهوگ و  ّرد و  نآ  گنس 

تفرگ وت  زا  جرزخ  نب  یسوم  تیب 

ناوضر هضور  وچمه  وربآ 

دیشک هنیدم  رد  هچنآ  تردام 

ناربج مق  رهش  درک  ار  همه 

ار ارهز  تیب  تخوس  ودع  رگ 

نارابلگ وت  هناخ  ِرد  دش 

تشذگن رتشیب  زور  هدفه 

نانج يوس  دیرپ  تناج  غرم 

هزات دش  هرابود  ارهز  غاد 

ناج تیادف  يا  يداد  ناج  وت  ات 

کشا دش  نوخ  نوخ و  تشگ  مغ  لد ز 

نایرگ تا  هدید  ود  بنیز  تخیر 

تشذگب وت  فیرش  رمع  همه 

نارجه هیرگ و  درد و  مغ و  اب 

، ملظ هب  هک  یتسیرگ  یم  اهلاس 

نادنز هشوگ  دوب  تردپ 

دوب ردارب  مغ  رد  اهلاس 
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نایرگ تا  هدید  ود  بنیز  وچمه 

مئاد مغ ، جنر و  درد و  یتشاد 

مئاد متس ، یکدوک  زا  يدید 

ناشرس ات  ياپ  تخوس  مق  لها 

ناشربمیپ هعضب  مغ  رد 

دیشوج ناشدوجو  رد  لد  نوخ 

ناشرت هدید  يراج ز  کشا ،

تتوبات درگ  هب  نّویرعشا 

ناشرس رب  دندز  یم  مغ  تسد 

همه ناج  وت  متام  زا  ییوگ 

ناشرکیپ ادج ز  یتخس  هب  دش 

بابش راهب  رد  وت  لاحترا 

ناشرواب دوبن  مق  مدرم 

دیدرگ وت  يازع  زور  حبص 

ناشرشحم بورغ  زا  رت  هریت 

مق مدرم  کشا  دش ز  لگ  كاخ 

ناشرپرپ راهب  رد  لگ  رب ،

همه دوب  هتفر  تسد  زا  ییوگ 

ناشردارب ردام و  ردپ و 

خرس نینوخ  کشا  نادرم ز  مشچ 
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ناشرجعم هایس  اهنز  همه 

دندیراب کشا  توقای  همه 

ناشرهوگ كاخ  هب  ات  ناهن  دش 

تاداس تا ، هزانج  نفد  زور 

ناشردام رهب  دندرک  هیرگ 

دای زا  دوب  هتفرن  تباب  غاد 

ناشرگید غاد  هنیس  رب  دنام 

بل هب  دیسر  مغ  تناج ز  هچ  رگ 

بش هن  تشگ ، نفد  زور  تندب ،

تشادن هنارت  ناج  ّیطوط  وت  یب 

تشادن هناد  هناد  کشا  زج  هناد 

رمع همه  رد  وت  ینارون  لد 

تشادن هنامز  هّصغ  مغ و  زج 

اضر دعب  هنازخ  رد  تردپ 

تشادن هناگی  يا  هنادرد  وت  نوچ 

رگد نارتخد  وت  زا  ریغ  تشاد 

تشادن هناخ  هب  يرتخد  وت  لثم 

درب وس  ره  هب  ار  وت  نارجه  مغ 

تشادن هنایشآ  هک  یغرم  وچمه 

قارف هوک  هدیشک  يا  وت ، لثم 
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تشادن هناش  هب  مغ  راب  سکچیه 

اهیبوخ تشهب  يا  مغ ، دغج 

تشادن هنال  وت  هنیس  زا  زج  هب 

یمشچ رب  رشح  زور  رد  ياو 

تشادن هناور  لد  نوخ  تمغ  زک 

يداد ناج  هّصغ  جوم  رد  هچ  رگ 

تشادن هنایزات  ياج  تندب 

تسا مق  رهش  ناشن  وت  مرح 

تشادن هناشن  تردام  مرح 

تعسو نادب  شا  هناخ  شتآ 

تشادن هنابز  شلد  رارش  نوچ 

دز ارهز  يور  هب  یلیس  هکنآ 

تشادن هناهب  یلع  ضغب  ریغ 

وت هدید  دکچ ز  نوخ  دزس  یم 

وت هدیهش  ردام  مغ  رد 

دنرختفم زارفرس و  مق ، لها 

دنربمایپ ترتع  وریپ 

دنرذگ دوخ  ناج  رگ ز  مق ، لها 

دنرذگ یمن  نادناخ  امش  زا 

، مق لها 
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قشع بتکم  سالک  رد 

دنرتزارفرس قلخ  همه  زا 

ترتع زا  تیامح  رد  مق ، لها 

دنرگدکی رای  تسدمه و  همه 

یلع رهم  ضایر  رد  مق ، لها 

دنرجش کی  ياهگرب  ناگمه 

يرادنامهیم زور  مق ، لها 

دنرمش دوخ  ناج  وچ  ار  نامهیم 

ملظ هب  ماش  لها  وچ  یک  مق ، لها 

دنرب هبارخ  يوس  ار  نامهیم 

ار نامهم  هفوک  وچ  یک  مق ، لها 

دنربب نت  رس ز  هنشت  بل  اب 

دننیب ار  میتی  رگ  مق ، لها 

دنرگ هحون  زیر و  کشا  دبا  ات 

همه دنملاع  رخف  مق ، لها 

همه دنمثیم »  » رعش هلعش 

----------

شیانیس مق  ۀنیس  دوب  هک  یسوم  تخد 

( حدم  ) شیانیس مق  ۀنیس  دوب  هک  یسوم  تخد 

شیازفا حور  تبرت  زا  لد  روط  مق  رهش 
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مالس داب  وا  رب  هک  يربک  ۀقیّدص  دعب 

شیارهز ۀمطاف  رگا  مناوخ  بجع  هن 

دوب قلخ  رظن  زا  ناهن  هک  ارهز  ربق 

شیادیپ مق  مدرم  يا  ما  هدرک  مق  هب  نم 

كاپ دقرم  يوس  راچ  رد  هدش  رئاز  راچ 

شیاّوح هیسآ و  رگد  هراس  میرم و 

الط ناویا  ود  هب  قاور و  هب  نحص و  ود  هب 

شیاروح فرط  راچ  زا  هتخیر  لگ  هتسد 

تساجنیا كاپ  مرح  ار  قح  تّجح  هدزای 

شیالاو هبترم ي  مرح و  نیا  زا  یهز 

هبعک رود  هب  زور  بش و  دندرگ  قلخ 

شیابیز مرح  درگ  هب  فوط  ار  هبعک 

هدعقیذ هم  لاّوش و  هم  نشور  تشگ 

شیارآ ناهج  رهم  نوچ  خر  غورف  هب 

لالج هاج و  نیدب  دیحوت  رتخد  نیا  تسیک 
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شیاباب اج  همه  دیامن  رخف  وا  هب  هک 

ناوضر دنیشنب  رگ  وا  هتسدلگ  ياپ 

شیابوط رجش  رب  دوبن  ییانتعا 

اضر درک  یم  همطاف  دوخ  ردام  زا  دای 

شیالاب دق و  ياشامت  هب  هنیدم  رد 

لوسر هب  کیالم  دتسرف  هک  یتاولص 

شیامیس يولع  رب  همطاف و  نینچ  هب 

لامک بابرا  عمجم  رد  هک  دوب  یکدوک 

شیایوگ بل  ود  لئاسم  هب  خساپ  تفگ 

دبات یم  ناهج  هب  شرون  هک  دیشروخ  وچمه 

شیایند همه  هب  مق  زا  دسر  مئاد  ضیف 

شاب لدشوخ  شمرک  رحب  هرطق ز  یکی  هب 

شیایرد دص  ود  هب  ینتورف  هک  دشاب  فیح 

شتسد لذب  هب  دندوشگ  مشچ  نایشرف 

شیاپ كاخ  هب  دنداهن  يور  نایشرع 

دوش زاب  نانج  هب  مق  زا  يرد  يدینش  نیا 

شیاج دش  مق  هب  هکنآ  نانج  هب  يزاین  هچ 

تشهب تسا  تشهب  تسا  تشهب  تسا  تشهب  مق 

شیانعر لگ  راچ  وا  ۀتسدلگ  راچ 

شمرح فاوط  هب  ترایز  هظحل  کی  ضیف 
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شیایحا بش  تسا و  لاس  ةرود  زا  رتشوخ 

نآ لخاد  دوشب  سک  ره  هک  تسا  یتشهب  نیا 

شیاورپ دوبن  مّنهج  رشحم ز  زور 

شمدق رب  دنز  هسوبلگ  دیآ و  باتفآ 

شیاوأم دوب  هموصعم  هیاس ي  رد  هک  ره 

بجاو شتشهب  غاب  وا  رئاز  دش  هک  ره 

شیالوم دص  ود  هدنب  وا  مداخ  دش  هک  ره 

حیسم هک  یکاخ  هب  دیراذگ  هرهچ  مق  لها 

شیافشتسا یپ  دیاشگ  خرچ  زا  هدید 

شنینحص دوب  جاحلا  کلم  هاگلبق 

شیاهرد دوب  شرعلا  کلم  هاگ  هسوب 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6654 

http://www.ghaemiyeh.com


هموصعم همطاف ي  مرح  كاخ  نم و 

شیالاو هبترم ي  نیا  ّتنج و  نیا  مق و 

اجک هموصعم  ترضح  زا  نخس  اجک و  نم 

شیاز رهوگ  بل  اب  انث  هتفگ  اضر  هک 

اجک خرچ  اجک  هموصعم  ترضح  مرح 

شیاسیع کلف  ترایز ز  هب  دیایب  وگ 

اجنیا تسا  ماما  هس  تخد  رهاوخ و  هّمع و 

شیاربک فرش  نیا  مق و  كاخ  زا  یهز 

ییوناب نینچ  حدم  دوبن  مثیم »  » ّدح

شیاویش نخس  فیطل و  عبط  همه  اب 

----------

یناّبر غورف  اب  مق  مشچ  غارچ  يا 

( حدم ) ینّابر غورف  اب  مق  مشچ  غارچ  يا 

یناب ار  دوجو  مه  وناب  ار  تشهب  مه 

ترتع همیرک ي  مه  دمحا  هلالس ي  مه 

یناث بنیز  وت  مه  مّود  رثوک  وت  مه 

يدیحوت ناسل  اب  نآرق  قطنم  حور 

ینارون لامج  اب  ترتع  لفحم  عمش 

دلخ رطع  میمش  زا  رتوبشوخ  تاپ  كاخ 

یناحور بارش  زا  رت  نیریش  توج  بآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6655 

http://www.ghaemiyeh.com


تنینحص رانک  رد  لیفارسا  لیئربج و 

یناوخ انث  دنک  نیا  ینابهگن  دنک  نآ 

نتفگ تبقنم  وت  زا  ار  مّرکم  رجاح 

یناهنپ زار  وت  اب  ار  سّدقم  میرم 

العا لفسا و  مشچ  تناسحا  تسد  هب  مه 

یناد یلاع و  يور  تهاگرد  كاخ  هب  مه 

مق زا  تمئاد  ضیف  متفه  تّجح  تخد 

یناسآ هب  دسر  یم  مدرم  یمامت  رب 

رهاوخ هّمع و  تخد و  رواد  تّجح  هس  رب 

ینازرا داب  وت  رب  تّزع  تمارک و  نیا 

ییاریذپ دنک  یم  تیوک  رس  لئاس 

ینامهم هب  مق  يوس  دنیآ  رگا  سنا  ّنج و 
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ییاط متاح  وچ  دص  وت  ياطع  ةدنب 

یناقاخ ّيرصنع و  وت  يانث  زا  زجاع 

ارهز هلالس ي  يا  رود  دوبن  راظتنا  ز 

ینامیلس متاخ  لئاس  کی  هب  یهد  رگ 

مدرم لد  هلبق ي  دیدرگ  تمدقم  مق ز 

یناشیپ هدوس  شرع  تهاگرد  كاخ  هب  يا 

مق رد  وت  رازم  زا  مّوس  هکیلم ي  يا 

یناشفارون هدرک  ارهز  تردام  ربق 

هللا ُدیری  اّمنا  تفگ  تفصو  هب  ناوت  یم 

ینآرق ياه  هیآ  تسوت ز  دوجو  هشیر ي 

دنرآ رگا  دزس  یم  دنراد  ار  وت  مق  لها 

ینابرق رهب  روح  تیوک  رد  تشهب  زا 

ییاحیسم مد  نوچ  تکاپ  تبرت  رطع 

یناسین ربا  وچمه  تدوج  تمحر و  تسد 

ایحالا هلیل  مزب  تیوک  مداخ  بلق 

یناراب دادماب  تربق  رئاز  مشچ 

يوأملا هّنج  غاب  تماّدخ  ياپ  شقن 

یناوضر ياه  هلال  تراّوز  هار  شرف 

ییارهز لالج  اب  هموصعم  وت  یتسیک 

یناسنا سابل  رد  هّیروح  وت  یتسیچ 
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یسوّدق ضیف  وت  زا  دراد  ردپ  ۀنیس 

ینّابر رون  وت  رد  هدید  اضر  ةدید 

هلعش زا  يراسهوک  هلال  تنمشد  شیپ 

یناتسلگ دنکیم  شتآ  تتسود  رود 

مق يافص  اب  رهش  هتفرگب  سنا  وت  اب 

یناریا ضیف  لخن  هتفرگب  هشیر  وت  زا 

بنیز تا  هّمع  دعب  ارهز  تردام  دعب 

یناحبس لالج  اب  وت  نوچ  يرتخد  تسین 

تناهرب نایب و  رد  تنافرع  سالک  رد 

ینادان هب  دنک  یم  رارقا  یلعوب  وچ  دص 

هّیضیف شخب  ضیف  وت  ضیف  يا ز  هّرذ 

یناویح ياه  همشچ  وت  دوج  يا ز  هرطق 
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يزورون دادماب  زییاپ  برغم  وت  اب 

یناملظ هاگماش  يزورون  حبص  وتیب 

مدآ لد  لعتشم  تدادجا  يالو  رد 

ینافوط حون  بلق  تیابآ  قایتشا  ز 

مد ره  یهد  لد  هب  ناج  مثیم »  » وا يانث  رد 

یناوخیم هدیصق  شوخ  ییوگیم  هماکچ  شوخ 

----------

رواد تّجح  تفه  رتخد  يا 

( حدم ) رواد تّجح  تفه  رتخد  يا 

رفعج یسوم  كاپ  ۀعضب  يا 

موصعم نیمتفه  كاپ  هموصعم ي 

رهظم نیمتشه  نسح  هنییآ ي 

ارهز ترضح  لالج ، ردق و  رد 

رگید بنیز  لامک ، مهف و  رد 

وناب ار  رهپس  هن  وت  صخش  مه 

ربهر ار  تانیاک  وت  رون  مه 

ناج يافص  افص  نوچ  وت  نینحص 

رب رد  ار  قلخ  هبعک  وچ  وت  ربق 

وناب ار  شرف  شرع ، ییاهنت و 

روحم ار  خرچ  تفه  یکاخ و  رد 
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وت روضح  وت  باب  رضحم  رد 

ربمغیپ رانک  رد  همطاف  نوچ 

مسرت نآ  زا  وت  لالج  ریس  رد 

رپ دزوسب  ار  لامک  ِلیربج 

لد ِلوسّرلا  ُهنیدم  وت  زا  مق 

ربکا قلاخ  تیب  وت  نینحص 

اپ دراذگ  دزس  کلم  مشچرب 

رس تناتسآ  رب  دهن  هک  سک  ره 

ناج تیاعد  زا  هتفرگ  دیحوت 

رویز هتفای  تیانث  هب  نآرق 

نتفگ وت  يانث  دسرن  ار  ام 

رتسگ انث  ادخ  ار  وت  صخش  يا 

دنزیر يده  ُهّمئا  هک  دیاب 

رهوگ تتحدم  هب  نهد  جرُد  زا 

هسوب دنز  وت  قاور  هب  یسیع 

روآ ور  تسوت  میرح  هب  میرم 

بنیز تا  هّمع  ارهز و  زا  دعب 

رتخد نینچنیا  هدروان  ردام 

هموصعم ي

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6660 

http://www.ghaemiyeh.com


تمصع ایربک  تفه 

رظنم ادخ  هدراچ  هنییآ ي 

ارهز رئاز  تسا  وت  رئاز  مه 

ردام تبرت  تس  وت  تبرت  مه 

نینوک تدابع  مسق  ِهللااب 

رتسکاخ تسا و  شتآ  وت  رهم  یب 

تمصع نامسآ  تفه  هسمش ي  يا 

رهاوخ نیهب  ار  سومش  سمش  يو 

مّوس ۀکیلم  يا  همطاف  يا 

رخآ لّوا و  قلخ  يوناب  يا 

ارهز بنیز و  يوخ  وت  قلخ  رد 

ردیح دمحا و  ُقلخ  وت  يوخ  رد 

ترتع همیرک ي  وت  لئاس و  ام 

رشحم هعیفش ي  وت  یصاع و  ام 

رشح زور  هک  نآ  دابم  هنشت  بل 

رغاس دنز  وت  ضیف  رثوک  زا 

هدامآ مدرک  هانگ  مریگ ز 

رذآ زا  میحج  دص  ود  شیوخ  رب 

؟ خزود رد  دنرب  ماوت  رهم  اب 

رواب منک  یمن  مسق  هللااب 
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هللا لوسر  رثوک  رثوک  يا 

رثوک تتسود  ماک  هنشت ي  يو 

نوتاخ ییوت  ار  دوجو  نادرم 

رورس ییوت  ار  تشهب  ياه  نز 

نمؤم نانمؤم  دناوت  رون  اب 

رفاک نارفاک  دناوت  ضغب  زا  و 

مورحم تتعافش  زا  نکم  ار  ام 

روای ار  قلخ  رشح  فص  رد  يا 

« مثیم  » هنیس ي نورد  وت  رهم 

رکیپ رد  كاپ  ناج  وچ  هتسویپ 

لگ ار  وا  غاب  تسامش  ضیف  زا 

رب ار  وا  لخن  تسامش  حدم  و ز 

----------

ربمیپ لآز  يریپ  تفگ  نینچ 

( حدم ) ربمیپ لآز  يریپ  تفگ  نینچ 

رّرکم مالس  شکاپ  ناج  رب  هک 

هنیدم تشهب  رد  متفای  یبش 

ربکا دنوادخ  فطلز  فّرشت 

هّمئا روبق  ربمیپ  رازم 
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رونم رهم  وچ  دش  نایع  ممشچ  هب 

ار نید  ناگرزب  روبق  مامت 

رسارس ترایز  مدرک  رهش  نآ  رد 

مدیدن رخآ  مدرک  وجتسج  یسب 

رهطا يارهزز  اج  نآ  رد  يرازم 

شعیقب رد  ناکم  دشاب  تفگ  یکی 

ربنم بارحم و  نیب  رد  تفگ  یکی 

لّسوت تسد  لاح  نامه  رد  مدز 

ربمیپ یک  لسر  متخ  ناماد  هب 

نک دوخ  يارهز  ربق  زا  هگآ  ارم 

رواد ّرس  نآ  كاخ  رد  هتفخ  اجک 

ییوگب نم  اب  وت  رگ  سک  هب  میوگن 

ردیح ناج  وت و  زیزع  ناج  هب 

ایؤر هب  بش  نآ  تفگ  ارم  ربمیپ 

ّرتسم دنامب  دیاب  زار  نیا  هک 

ییامن ترایز  ار  وا  یهاوخ  رگا 

روآ يور  مق  هب  هنیدم  رهشز 

نم هموصعم ي  ربق  رب  هسوب  نزب 

رگید يارهز  تسارهز  لسن  زا  هک 

نیسای جرب  هم  اهاط  جرُد  ِرُد 
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رثوک قادصمو  تسا  رون  حابصم  هک 

هّمع تخد و  ار  موصعم  ناماما 

رهاوخ تسار  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم دورد  ادخ و  مالس 

ردارب یمارگ  نآ  رهاوخ و  نیا  هب 

تیالو ناورهر  لد  شراید 

رفعج نب  یسوم  شوغآ  رد  شرازم 

دیشروخ تسوا  ار  تالالج  رهپس 

ره.وگ تسوا  ار  تالامک  طیحم 

شلامج هام  هدعقیذ  زاغآ  رد 

رتسگ رون  دش  بات  ناهج  رهم  وچ 

هّمئا زا  ریغز  دیاین  شیانث 

رّسیم تقلخ  هب  دشابن  شحیدم 

وت نسَح  لاصِخ و  ردیح  قلُخ و  یبن 

رظنم هقیّدص  ّالجت و  ینیسح 

ملع ردام  دزس 
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مناوخب شلضف  و 

رهوش تسا  هدرکن  شرمع  هب  هچ  رگا 

مزمز بآ  اب  تسابیز  هچ  رگ  وضو 

رتشوخ تسوا  رد  كاخ  هب  مّمیت 

تمایق باتفآ  دتفوا  كاخ  هب 

رشحم لها  رب  هیاس  دنکفا  رگا 

یضیف دیشروخ  هدیشخرد  شکاخز 

رب رد  تسا  هتفرگ  ار  نآ  هّیضیف  هک 

هلبق تسار  کلم  شفیرش  رازم 

روحم تسار  کلف  شعیفر  میرح 

لگ دوب  شنیا  هک  نید  نبلگ  اوخ 

رب دوب  شا  نیا  هک  نآرق  غاب  یهز 

یلاسدرخ هرود ي  زا  يو  دوجو 

رّوصم لامک  مّسجم  لالج 

ریس وا  يوک  رد  لاکیم  ناج  دنک 

رپ وا  ماب  رب  لیربج  حور  دنز 

وا رئاز  رب  داب  ادخ  مالس 

ربارب ارهز  راّوز  هب  دشاب  هک 

يدهم صخش  رگا  بش  ره  تسین  بجع 

رّهطم رازم  نیا  رب  هسوب  دنز 
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وا رد  دید  ناوت  یم  اضر  مشچ  هب 

ردام تالالج  هّمع  تالامک 

شضیف يایرد  جاوما  رد  مق  دوب 

روانش ایرد  جوم  رد  هک  یهام  وچ 

شرازم زا  تشهب  رطع  تفای  ناوت 

رّطعم شکاخ  تسارهز  يوب  زا  هک 

میرم احیسم و  نارازه  مالس 

رتخد كاپ  نیا  ناماما و  حور  هب 

شنحص ناماد  هب  ناراب  ياج  دزس 

رتخا دنراب  مئاد  تاوامس 

ازفا کشُم  وا  راّوز  ياه  مدق 

رورپ حور  وا  ماّدُخ  ياه  سفن 

بجاو تسا  تشهب  شربق  راّوز  هب 

رویز شاهمدق  زا  تشهب  دریگ  هک 

تمایق ات  ناهج  ّلک  ياه  نز  هب 

رورس تسوا  شردام  هّمع و  زا  سپ 

رد دییایب 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ّشُع 

رد نیا  زا  ار  دوخ  تاجاح  دیریگب 

تجاح دنتفرگ  رد  نیا  زا  قیالخ 

رگنس دنراد  هناخ  نیا  رد  جیاوح 

مق ام  موصعم  ناماما  میرح 

رفعج نب  یسوم  تخد  دوب  شلوتب 

ثداوح زا  دبا  ات  مق  تسا  نوصم 

روای تسار  وا  هموصعم  هتسویپ  هک 

هّمئا تنارتسگ  انث  يا  الا 

ردارب یهاگ  باب ، یهگ  ّدج ، یهگ 

دنگوس وت  كاپ  يابآو  دادجا  هب 

رکیپ هب  ناج  زا  دشاب  هب  وت  رهم  هک 

ام لِگ  بآ و  هب  ترهم  تشگ  نیجع 

رّدقم تقلخ  حبص  زا  دوب  نینچ 

يرآ تمعن  نیا  ّقح  ادا  ددرگن 

رشحم حبص  ات  مییوگ  رکش  زرگا 

« مثیم  » عبط زا  دزیر  وت  حدم  رد 

رتهب هچ  نیا  زا  وناب ، يا  يدرک  مرک 

----------

يرهطا يارهز  هلالس ي  یتسیک ؟ وت 
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( حدم ) يرهطا يارهز  هلالس ي  یتسیک ؟ وت 

يربمیپ لآ  همیرک ي  يا ، هموصعم 

ادخ هبوبحم ي  هّمئا و  هحودمم ي 

يرظنم هقیّدص  یتسا و  لیاصخ  دمحا 

یجئاوحلا باب  هلالس ي  مرکلا  باب 

يرفعج نب  یسوم  رتخد  فافعلا  ّما 

راگزور نابوخ  لد  هبلق ي  زورما 

يرشحم يادرف  هعیفش ي  نامه  ادرف 

همطاف مالسا  هکیلم ي  نیمّوس  وت 

يرهطا يارهز  بنیز و  راد  هنییآ 

همطاف مام  رگد  هجیدخ  وت  مام  کی 

يرجاه اّوح و  میرمز و  رت  هزیکاپ 

مق هب  رگا  دیآ  تترایز  یپ  میرم 

يرترب وت  انامه  هک  دنک  یم  رارقا 

يا هراتس  يوقت  تمصع و  ِرهپس  ُهن  رب 

رون رحب  تفه  رد 
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يرهوگ هدنزورف ي 

يرهوگ وت  ار  اضر  كاپ  لجن  راچ  مه 

يرهاوخ وت  ار  ادخ  ّیلو  نیمتشه  مه 

تفرعم دیحوت و  شناد و  ملع و  حابصم 

يرثوک رون و  رمث  یتا  له  قادصم 

تسا همطاف  رمع  هرطاخ ي  وت  مک  رمع 

يردام ربص  تمواقم و  روآدای 

تشهب رد  مق  زا  دوش  یم  زاب  دنیوگ 

يربکا دنوادخ  برق  تشهب  دوخ  وت 

یملاع ود  قلخ  يوناب  هتشگن ، ردام 

يرخآ زاغآ و  ردام  هدرکن ، رهوش 

رهپس هن  يوناب  وناب ، هچ  یلو  وناب 

يرورپ مالسا  رتخد ، هچ  یلو  رتخد 

يا هراتس  تیالو  باتفآ  تشه  رب 

يرتسگ رون  هم  رون  رهپس  هن  رد 

ترداچ تس  يوقت  تمصع ، وت  نهاریپ 

يرّوصم فافع  یّمسجم و  دهز 

لامک ِرُد  نامیا  هنارک ي  یب  رحب  رد 

يرتخا هدنزورف  دهز  نامسآ  رد 

یجیاوحلا باب  رتخد  دارملا  باب 
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يرهطم لوتب  تخد  راقولا  تخا 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ِفیطل  حور  ِتشهب  ارهز 

يرب وت  رون و  رجش  همه  وا  دالوا 

تسا مق  رس  رب  تمرح  هیاس ي  دنیوگ 

يروحم وت  ار  ناهج  کُلم  هکلب  هن ، ار  مق 

ترضحم هب  ناهیقف  لیخ  دننز  وناز 

يرد ار  ثیداحا  هقف و  رهش  وت  يرآ 

شیوخ نابز  ییاشگ  هبطخ  هب  رگا  يزور 

يردیح قطن  رد  هک  قلخ  دننک  رواب 

یجّورم تمرگ  قطنم  هب  ار  مالسا 

يرگنایب تملع  يورین  هب  ار  دیحوت 

دسر رگا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ماشم  رب  وت  رطع 

تدسوب هدنخ  اب 
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يرّرکم تشهب  هک 

ادن دسر  یم  كدف  زبس  ياه  لخن  زا 

يرگید يارهز  هک  تسوت  نآ  زا  غاب  نیا 

تسین لاحم  دیوگ  وت  يانث  رگا  مثیم » »

يربهر شییارس  هدیصق  رد  وت  اریز 

----------

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رثوک  ِرثوک  يا 

( حدم () هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رثوک  ِرثوک  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رتخد  ِرتخد  يا 

تمصع نامدود  هموصعم ي 

تمصع ناور  بدا و  حور 

یناعم همه  تمدق  ات  رس 

ینامسآ باتک  دننام 

دراد رابتعا  وتز  یکاپ 

دراد راختفا  وت  هب  تمصع 

شمارحلادجسم وت  هّکم  مق 

شماب هب  يا  هراتس  دیشروخ ،

زیوآ تسد  رشح  هب  وت  رهم 

زیربل تسوت  ضیفز  هیضیف ،

هّمئا نماد  فحصم  يا 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6671 

http://www.ghaemiyeh.com


هّمئا نت  زا  يا  هراپ  يا 

روط هّلق ي  تفهز  هلخن  کی 

رون همطاف  ود  زا  همطاف  کی 

ملاع قلخ  هانپ  وت  نحص 

میرم بلق  تالط  ناویا 

دیشروخ غاد  هنیس  هب  وت  رهم 

دیشروخ غارچ  تمرح  عمش 

تسارهز ِراهب  لُگ  وت  يور 

تسارهز رازم  نامه  وت  ربق 

تسا هنیس  نورد  ناج  وچ  وت  رهم 

تس هنیدم  رئاز  وت  راّوز 

يراد هّمئا  مرک  دوج و 

يراد هّمئا  مرح  رد  اج 

تیالو مّود  بنیز  يا 

تیادف همه  نایهّللاراث 

همیرک ار  لوسر  لآ  يا 

همیلع هثدحم ، هموصعم ،

تسوت رّهطم  مرح  ناریا 

تسوت ردارب  وت و  نوهرم 

دازون لفط  دوب  وت  باب  نوچ 
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داد ربخ  تتدالوز  قداص 

دالیم زورف  لد  بش  زا  شیپ 

مق هب  تندمآ  زا 
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داد ربخ 

بجاح هتشرف  يا  ترئاز  رب 

بجاو تشهب  دوب  رشح  رد 

تسام لفحم  غارچ  وت  رکذ 

تسام لد  هنیدم ي  وت  ربق 

ام هدید ي  هب  دوب  هبعک  کی 

ارهز نیبنیز و  وت و  ربق 

لآ دّمحم و  مرح  دش  مق 

لالجا لوزن  نآ  رد  وت  يدرک 

لماک هیقف  نآ  دوخ  شود  رب 

لمحم مامز  ار  وت  درب  یم 

وناب گرزب  يا  وت  دزن  رد 

وناز دندز  درخ  ناریپ 

مّلکت زا  بل  همه  دنتسب 

مّلعت ترضحم  هب  دندرک 

بش هدفیه  دعب  هک  سوسفا 

بل رب  دیسر  ملاز  تناج 

هنیدم مق  رهش  همطاف ، وت 

هنیس نورد  يررش  تغاد 

مق مدرم  مشچ  وت  گوس  رد 
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مجنا تخیر  كاخ  نماد  رب 

دندرم راب  رازه  ماگ  ره 

دندرب شود  هب  ار  وت  توبات 

تکاخ هب  ناکم  دش  هک  دنچ  ره 

تکاپ مسج  تشگن  نفد  بش 

ترابکشا مشچ  ود  هتسب  دش 

تراذع رب  دندزن  یلیس 

وت يور  دش  كاخز  هدیشوپ 

وت يولهپ  تسکشن  رگید 

راب نوخ  مشچ  هب  منک  راذگب 

رارکت هدیصق  نآ  زا  تیب  نیا 

مگ دش  هنیدم  رد  هک  ربق  نآ 

مق هنیدم ي  رد  هدش  ادیپ 

----------

هموصعم ترضح  ای  تمصع  ِمی  رُد  يا 

( حدم  ) هموصعم ترضح  ای  تمصع  ِمی  رُد  يا 

هموصعم ترضح  ای  ترتع  همطاف ي  يا 

هموصعم ترضح  ای  ّتنج  تهر  كاخ  يا 

هموصعم ترضح  ای  تّفع  وت  هیاس ي  يا 

هموصعم ترضح  ای  تمحر  می  وت  زا  مق 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6675 

http://www.ghaemiyeh.com


جاتحم
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هموصعم ترضح  ای  تمکح  تمد 

ییاروح هّیسنا ي  یسوم  مرح  رد  وت 

ییاتکی هبوبحم ي  ییاروح  هّیسنا ي 

ییاهاط هحودمم ي  ییاتکی  هبوبحم ي 

ییاباب هناحیر ي  ییاهاط  هحودمم ي 

ییارهز هنییآ ي  ییاباب  هناحیر ي 

هموصعم ترضح  ای  تریس  رد  تروص و  رد 

دزان یم  وت  هب  ناریا  مق ، طیحم  هن  اهنت 

دزان یم  وت  هب  نامیا  دزان ، یم  وت  هب  تمصع 

دزان یم  وت  هب  نآرق  دزان ، یم  وت  هب  ترتع 

دزان یم  وت  هب  نافرع  نید ، لوصا و  ریسفت و 

دزان یم  وت  هب  ناسنا  روح و  کلم و  ّنج و 

هموصعم ترضح  ای  تقلخ  همه  يوناب 

ناسنا کلم و  ّنج و  مجنا ، رمق و  سمش و 

ناملغ يرپ و  روح و  ناوضر ، کلم و  ّنج و 

ناوضر مه  کلام و  مه  ناملغ  مه  يروح و  مه 

ناطلس مه  هدنب و  مه  مکاح  مه  ملاع و  مه 

ناسحا مرک و  فطل و  مشچ  وت  هب  دنراد 

هموصعم ترضح  ای  تجاح  وتز  دنریگ 

یشخب ادگ  هب  یهاش  وناب  يا  بجع  دوبن 
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یشخب افش  حور  رب  دوخ  میرح  درگ  زو 

یشخب افص  هنیس  رب  یشخب  افش  حور ، رب 

یشخب اطع  فطل و  زا  ار  قیالخ  تاجاح 

یشخب امس  لها  رب  یشخب  نیمز  قلخ  رب 

هموصعم ترضح  ای  تردق  نیا  قحز  يراد 

وت يالط  ناویا  لد  لها  هبعک ي  يا 

وت ياپ  فک  كاخ  نیعلا  روح  همرس ي  يا 

وت ياطع  نوهرم  ملاع  همه ي  هن  مق 
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وت يامه  ّلظ  رد  مئاد  دوب  هّیضیف 

وت يارس  نحص و  زا  زاب  ّتنج  ِرد  ددرگ 

هموصعم ترضح  ای  ّتنج  دص  وت  لذب  کی 

مق لها  ردام  يا  كالفا  ُهن  يوناب  يا 

مق لها  رس  جات  وت  میرح  كاخ  يا 

مق لها  رغاس  رد  وت  ضیف  رثوک  يا 

مق لها  رکیپ  رد  ناج  تمیسنز  دیآ 

مق لها  رگ  نشور  تنینحص  هتسدلگ ي 

هموصعم نننترضح  ای  تنما  مرح  مق  يا 

دنیآ بدا  ضرع  رب  مق  رهش  هب  هکنانآ 

دنیامنب وت  يوس  ور  ناج  ياپ  هب  هکنانآ 

دنیالعا ّتنج  زا  نادرگور  وت  نحص  رد 

دنیامیپ وت  نحص  رد  وناب  يا  هک  ماگ  ره 

دنیارهز رئاز  مه  وت  ربق  رئاز  ره 

هموصعم ترضح  ای  تبتر  نیدب  دنزان 

تیبلا لها  هناحیز ي  ارهز  لگ  هتسد  يا 

تیبلا لها  هنادرُد ي  تیبلا  لها  هناحیر ي 

تیبلا لها  هناورپ ي  وت  میرح  راّوز 

تیبلا لها  هناخ ي  رد  هبعک  دوب  وت  ربق 

تیبلا لها  هناشاک ي  وت  ضیفز  هتشگ  مق 
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هموصعم ترضح  ای  ترتع  وت  هب  دنزان 

ار ارهز  وت  نسُح  رد  هدید  اضر  مشچ  يا 

ار يربک  بنیز  مه  ار  ارهز  تروص  مه 

ار احیسم  زاجعا  دراد  تمرح  كاخ 

ار ارذع  میرم  دص  تعفر  زا  يرب  یم  لد 

ار اهاط  هیّرذ ي  وناب  يا  يا  هموصعم 

هموصعم ترضح  ای  ترطف  رد  همطاف  يا 

یتسا مایق  حور  وت  یتسا  دوجس  ناج  وت 

یتسا مامت  تاروت  ار  دّمحم  ياسوم 

دنزرف یتس  تاولص  تخد 
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یتسا مالس 

یتسا ماظع  ءابآ  دادجا و  هّیرخف ي 

یتسا ماما  تفه  زا  میرم  یکی  هک  قحلا 

هموصعم ترضح  ای  تنیز  ار  همطاف  يا 

مراک هنگ  دبع  نم  هموصعم  یکاپ و  وت 

مراد یهت  تسد  نم  يراد  مرک  رحب  وت 

مراب یم  هک  تسا  یکشا  اهنت  نم  هیامرس ي 

مران قحتسم  رگ  متسا  تشهب  لها  رگ 

مراد نیا  مثیم »  » مه میوک  نیا  هدنب ي  مه 

هموصعم ترضح  ای  ّتنم  نیا  زا  منونمم 

----------

شرتوبک لد  دوب  تیب  لها  تیب  مق 

( حدم ) شرتوبک لد  دوب  تیب  لها  تیب  مق 

شرترب دیناوخب  تشهب  هضور ي  زا 

تسا تیالو  لها  هنیدم ي  نیمزرس ، نیا 

شرهطا يارهز  همّرکم  هموصعم ي 

همطاف راهطا  هّمئا ي  هحودمم ي 

شردام وچ  یلاعت  يادخ  هبوبحم ي 

لیزربج تسا  نیمز  نامسآ و  يوناب 

شرّونم قاور  هب  دروآ  میظعت 
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ردپ دونشب  رگا  تسین  بیجع  هللااب 

شرورپحور سفن  زا  تشهب  يوب 

تسا رهطا  يارهز  یفخم  ربق  راّوز 

شرّهطم ربق  رئاز  تشگ  هک  سک  ره 

ترخآ ایند و  يوناب  ماما  تخد 

شردارب رب  ادخ  مالس  اضّرلا  تخا 

دهن مدق  رشحم  هصرع ي  هب  شا  هقان  نوچ 

شرگید يارهز  بنیز و  قلخ  دنناوخ ،

یهز دیوگ  بنیز  مّسبت و  دنز  ارهز 

شرشحم يادرف  هعیفش ي  رگا  مناوخ 

یکدوکز ییادخ  لامج  رد  دندید 

شرفعج نبا  یسوم  ترضح  ياه  هسوب  لگ 

همطاف هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تشاد  هک  يا  هّیرخف 

شرتخد هب  رفعج  یسوم  ماما  دراد 

اضر ترضح  دنک  راختفا  هتسویپ 
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شرهاوخ هموصعم  ترضح  فرش  نآ  اب 

شترایز مراهچ  خرچ  هب  دنک  یسیع 

شرد رب  هسوب  دنز  مارتحا  هب  یسوم 

تسا همطاف  تالامک  تافص و  هنیئآ ي 

شرظنم نسح و  هبترم و  لالج و  ردق و 

راختفا هب  هعیش  عجارم  مد  حبص  ره 

شربارب يدبع  وچ  دننک  یم  میظعت 

شتبرتز دناتس  دلخ  رطع  سودرف ،

شرئاز ياه  مدق  هب  خر  هداهن  ناوضر 

مق تشهب  رد  وا  رئاز  تشگ  هک  سک  ره 

شرواد قّالخز  تشهب  دوب  بجاو 

تسا رثوک  ناماد  رثوک  تسیک  هموصعم 

شرثوک قادصم  همطاف  دعب  دیناوخ 

دنز رگا  لاب  وا  ّتبحم  یب  لیربج 

شریهشز نودرگ  هب  هرارش  دشک  شتآ 

تشهب يوناب  نیا  هناتسآ ي  كاخ  رب 

شرس رب  كاخ  دهنن  رس  رگا  اروح 

بش زور و  تسا و  مایق  نوخ و  رهش  يوناب 

شرضحم هب  کیالم  سنا و  ّنج و  هداتسا 

وا ياه  هتسدلگ  رس  رب  هتشرف  اهدص 
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شربکا هللا  هنارت ي  دوب  کی  ره 

داب مالس  یتشهب  نانز  زا  هتسویپ 

شرکیپ ناج و  رب  سّدقم و  تبرت  رب 

شرداچ درگ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

شرجعم رات  رهز  هدیمد  ادخ  رون 

شمدامد مالس  يادخ  زا  هتسویپ 

شررکم دورد  لوسر  زا  هراومه 

مروآ هموصعم  تحدم  هک  متسیک  نم 

شرتسگ حدم  همه  دنا  هّمئا  اریز 

مق رهش  راوید  رد و  زا  دورو  زور 

شربنع کشم و  لگ و  رطع و  راثن ، دش  یم 

تسا تلیضف  رهپس  ربنم  هسمش ي  وا 

قیالخ دنا  هدید  رود  زک 
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شرتخا وچ 

وا تسدز  دیآ  همطاف  راک  رشح ، رد 

شربمیپ ادخ و  هب  مروخ  یم  دنگوس 

ماما هدزای  مرح  هدمآ  مق  رهش 

شرویز هموصعم  ترضح  يارس  نحص و 

وا مظن  تسا  لالح  رحِس  رکُس و  هک  مثیم » »

شرغاس هب  اروهط  بارش  هتخیر  قح 

یشاجن ناتساد 

تسب تخر  یشاجن  ملاع  زا  هک  نوچ 

تسب تخر  یشاجن  ملاع  زا  هک  نوچ 

تسشن شدنزرف  تخت ، زارف  رب 

ردپ سکع  رب  دوب  یناوج  وا 

رمق صرق  نوچ  هدنبات  شتروص 

تنطلس تلادع  اب  يدنچ  درک 

تنطیش قیرط  زا  یهورگ  ات 

دنتخات وا  رب  هدیدرگ  رو  هلمح 

دنتخاس شریسا  هدرک  نوگنرس 

مالغ ناونع  هب  ار  وا  برع  کی 

مامت رجز  اب  هّکم  يوس  درب 

دوب ریش  نوچمه  هدازرهش  نآ  هچ  رگ 
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دوب ریجنز  لغ و  رد  شتسد  هتسب 

وا لابقا  دش  هدنز  يدنچ  دعب 

وا لاح  زا  دش  هاگآ  ّقح  ریش 

درک دای  یشاجن  تامارک  زا 

درک دادما  مرک  زا  ار  ناوج  نآ 

ناور يرومأم  درک  هّکم  يوس 

ناوج وکین  نآ  يدازآ  رهب 

دیرخ ار  تنیط  كاپ  ناوج  نآ 

دیرفآ يدیما  رون  شلد  رد 

مارتحا نارازه  اب  هنیدم  رد 

ماما دزن  رد  دروآ  دمآ و 

ادا ار  یشاجن  ّقح  دنک  ات 

ادخ ریش  یلع  شدازآ  درک 

لاح هدیروش  هدازهش ي  وکن  نآ 

لاؤس نیا  درک  نینمؤملاریما  زا 

تسیز هدرک  تیاپ  هب  يدرم  ناوج  یک 

تسیچ رهب  ناسحا  فطل و  نیا  تنم  اب 

میا هدرک  یشاجن  زا  دای  ام  تفگ 

هدروآ اج  هب  شناسحا  ّقح 
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میا

هاج ّزع و  رادتقا و  رد  وا  داد ،

هانپ ار  رفعج  نارای  رفعج و 

منک تداش  شتمرح  ساپ  هب  ات 

منک تدازآ  هک  ات  مدیرخ  نم 

ینک کمناسحا  زاب  دیاب  تفگ 

ینک مناملسم  دوخ  تروضح  رد 

نارم مشیوخ  زا  متشگ  ناملسم  نوچ 

نارم مشیپ  زا  هللا  یلو  ای 

وت يور  قارف  رد  مربص  تسین 

وت يوک  يادگ  مشاب  ات  شاب 

تسا نم  ناج  زا  رت  نیریش  وت  رهم 

تسا نم  نادنز  وت  یب  یتسه  کلم 

تخب هریت  نانمشد  يدنچ  دعب 

تخت جات و  زا  دش  هاتوک  ناشتسد 

دنتخات نانآ  رب  وس  ره  زا  مدرم 

دنتخادنا ناش  تخت  زارف  زا 

دنتفاتشب سب  هدازرهش  یپ  رد 

دنتفای الوم  دزن  ار  وا  هک  ات 

رایرهش نآ  اه  لخن  رانک  رد 
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راک لوغشم  ادخ  ریش  اب  دوب 

مارتحا اب  هدمآ  شروضح  رد 

مالس تنارازه  يا  دندرک  ضرع 

میتخادنا اپز  ار  تنانمشد 

میتخاس رّخسم  وت  رب  ار  کلم 

تسوت نآ  زا  تنطلس  تخت و  جات و 

تسوت نامرف  رب  شوگ  ار  نارسفا 

نم تخت  ردیح  كاخ  دشاب  تفگ 

وت تخب  يامُه  هتفر  ادخ  ات 

نم نآ  زا  ناهج  کلم  دوش  رگ 

نم نادنز  دوب  ملاع  یلع  یب 

مرسفا تخت و  هب  دوبن  یتجاح 

مردیح مالغ  نم  میوگ  شاف 

یلع دوب و  وا  دوب  یم  یلع  ات 

یلو ود  رای  تشگ  الوم  دعب 

نیسح اب  هگ  نسح  اب  يدوب  هاگ 

نسح ای  یتفگ  هاگ 
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نیسح ای  هگ 

دش زاغآ  البرک  مایق  ات 

دش زاورپ  رد  تخس  شحور  غرم 

الب ره  رب  رپس  دوخ  ناج  درک 

البرک دیهش  هارمه  تفر 

دوب روش  دوب و  روش  رس  ات  ياپ 

دوب اروشاع  وا  زاورپ  نیرخآ 

درک رای  يادف  ار  دوخ  یتسه 

درک راثیا  نیسح  رب  ار  دوخ  نوخ 

دوب هدازهش  مه  هاش و  مه  وا  هچ  رگ 

دوب هدادلد  یقشاع  تقیقح  رد 

وا كاپ  نوخز  دیور  یم  قشع 

وا كاخ  رب  يا  هلال  مثیم »  » گشا

هنیدم هکم و  ترایز 

کیّبل نم  میرک  يادخ  يا 

( حدم ) کیّبل نم  میرک  يادخ  يا 

کیّبل نم  میکح  زیزع و  يا 

هرجش دجسم  كاخ  منم و 

هرجش دجسم  كاپ  نماد 

مالسا ربمیپ  هک  يدجسم 
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مارحا هماج ي  هب  سّبلم  دش 

مبوبحم هناگی  يا  ادخ  يا 

مبوخ رهز  رت  بوخ  تسود 

منوهرم رکش ، زجع  اب  وت  هب 

منونمم وت  تمحر  وت و  زا 

يدرک متوعد  وت  يرارف ، نم 

يدرک متمحر  ِرحب  رد  قرغ 

مدرگ تمرحَم  هک  نک  ممرُحم 

مدرگ تمغ  شتآ  رد  بآ 

مهار تا  هناخ  هب  يداد  هک  يا 

مهاوخ یم  لاصو  ماج  وت  زا 

منم وت  نماد  هدولآ  دبع 

مندب زا  نک  نورب  ایند  تخر 

ممارآ بات و  ربص و  ربب  وت 

ممارحا سابل  ناشوپب  وت 

نک مباتفآ  هّرذ  ما  هّرذ 

نک مباسح  دوخ  راّوز  كاخ 

هدب بآ  وت  ار  لصو  هنشت ي 

هدب باوج  نم  کیّبل  هب  وت 

مهاوخ یمن  ار  وت  ییوگب  رگ 
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هداد هچ  زا  تمیوگ 
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مهار يا 

ارم شخبب  نامالا ، يدّیس 

ارم شخبب  نامز  ماما  هب 

رافغتسا مهانگ  زا  منک  نم 

رارقا يا  هدومن  توفع  هب  وت 

مراکهنگ هدولآ و  هچ  رگ 

مراد تتسود  هک  یهاوگ  وت 

وت اب  منز  یم  وت  اب  لد  فرح 

وت اب  منک  یتشآ  مدمآ 

یتسا میرک  وت  مییادگ و  ام 

یتسب ادگ  يور  رب  رد  وت  یک 

مراک هنگ  نم  یمیرک و  وت 

مراد ار  وت  طقف  ملاع  ود  زا 

----------

؟ دش هچ  ترفولین  لگ  یبنلا  دجسم  يا 

( حدم (؟ دش هچ  ترفولین  لگ  یبنلا  دجسم  يا 

؟ دش هچ  ترپرپ  هتخوس ي  دوبک  سای 

رمع بورغ  زا  شیپ  هدرک ي  بورغ  هام 

؟ دش هچ  ترد  تشپ  هب  هداتفوا  دیشروخ 

؟ ار وت  هدز  شتآ  هک  یحو  ناتسآ  يا 
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؟ دش هچ  ترثوک  نیما  لیئربج  باب  يا 

تساجک تتبرت  نسح  نیسح و  ردام  يا 

؟ دش هچ  ترهوگ  يوبن  تمصع  رحب  يا 

دُحا ربیخ و  نکش  فص  ردب و  ریم  يا 

؟ دش هچ  ترگنس  یب  هدیهش ي  وگب  نم  اب 

سرپب یلع  زا  ادخ  لوسر  رسمه  يا 

؟ دش هچ  ترسمه  نم ، هدیدغاد ي  داماد 

گنت ياه  هچوک  نآ  رد  هنیدم  وگب  نم  اب 

؟ دش هچ  ترظنم  ادخ  باتفآ  نسح  اب 

تساجک نآ  يور  یلع  تخیر  كاخ  هک  یهام 

؟ دش هچ  تربمغیپ  هنیس ي  يور  دیشروخ 

سرپب سپس  زوسب و  عمش  ناس  هب  مثیم » »

؟ دش هچ  ترپ  الوم ، هشیمه ي  هناورپ ي 

----------

شرادید وت  یب  تسا  مارح  هدید  هک  ایب 

( حدم ) شرادید وت  یب  تسا  مارح  هدید  هک  ایب 

شرادلد قارف  رد  نوخ  هدش  لد  هک  ایب 

ئولگ هب  ناوختسا  هدنام  یلع  وچ  نید  هک  ایب 

شراخ ناگ ، هدید  هب  تقیقح  هتفر  هک  ایب 

هبعک نماد  هدوب  شهگداز  هک  یلع 
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شرازآ تعامج ، نیا  زا  دسر  یم  زونه 

رگنب ادخ  هناخ ي  مرح و  تبرغ  هب 

شراوید شقن  تسارهز  لتاق  مان  هک 

اهنت تا  هعیش  مولظم ، وت  بیرغ و  مرح 

شرابنوخ مشچز  دزیر  هک  تسا  وت  کشرس 

تسارهز تردام  شوپ  هیس  هبعک  زونه 

یم مرح  گشا  زونه 
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شراسخر هب  دکچ 

ریگب بیطخ  نآ  زا  ار  یلع  داد  ایب و 

شراتفگز دمد  یم  یلع  لآ  ضغب  هک 

تمولظم ّدج  هک  بش  نآ  رد  تسیرگ  مرح 

شراصنا ِمامت  اب  نورب  تفر  هّکمز 

درآ فاوط  ترس  رود  هب  تیب  هک  ایب 

شرادید هزات  وت ، اب  دوش  هبعک  هک  ایب 

« مثیم  » درب یمن  لد  یلع  لآ  رهمز 

شرادرب دنشک  نابز و  دنُرب  رگا 

----------

ترازلگ رطع  يوب  منم و 

( تبیصم ) ترازلگ رطع  يوب  منم و 

ترادهگن ادخ  هنیدم  يا 

درک ملولم  تبقاع  راگزور 

درک ملوسّرلا  دجسم  زا  رود 

بآ دش  یم  هک  ما  هتسکشب  لد 

بارحم ربنم و  نیب  رد  دنام 

لیلج ّبر  يادخ  يا  لاح  هچ  اب 

لییاربج بابز  مدرگ  رود 

؟ مورب اجگ  هتخورفا  ملد 
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؟ مورب اجک  هتخوس  رد  نیز 

ظفاحادخ همه  تشهب  يا 

ظفاحادخ همطاف  هناخ ي 

متسد رگد  دش  هاتوک  هک  نم 

متسه یلع  مغ  رادغاد 

دینک هیرگ  هنیدم  ياه  لخن 

دینک هیرگ  هنیس  مخز  نآ  دای 

ظفاحادخ رشبلا  ریخ  تخد 

ظفاحادخ رد  خیم  لگ  مخز 

عیقب كاپ  تشهب  ياه  هلال 

عیقب كاخ  ریز  ياه  لگ  هتسد 

ماما راچ  بیرغ  ربق  راچ 

مالس مالس  دبا  ات  امش  رب 

نملاوذ رداق  هللا  ججح 

نسح ّیلع و  قداص و  رقاب و 

ساّنلا ریخ  يافو  اب  رسمه 

ساّبع هدیدغاد ي  ردام 

ربمغیپ ِتانب  جوز و  نبا و 

ردیح ردام  هبعک  ِردام 

اجنیا متشاد  سنُا  امش  اب 
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اجنیا متشاذگ  ار  دوخ  لِد 
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ظفاحادخ همه  میامش  اب 

ظفاحادخ همطاف  نسحم 

ارهز لُگ  نسحلا  نبا  هجح 

اعد سامتلا  میتفر  هک  ام 

شاب مه  ام  داهن  زا  ربخ  اب 

شاب مه  ام  دای  هب  هنیدم  رد 

----------

منک لاق  لیق و  دنچ  ادخ  يا 

( تبیصم ) منک لاق  لیق و  دنچ  ادخ  يا 

منک لاح  وت  اب  هک  هد  یتلاح 

مشوماخ بلق  هب  نز  یشتآ 

مشوه رسز  دور  شرارش  زک 

ینم رانک  رد  رمع  کی  هک  يا 

ینم رای  هک  متخانشن  فیح 

ما هدمآ  هنیس  زوس  اب  لاح 

ما هدمآ  هنیدم  راید  هب 

مدروآ هانگ  هوک  هچ  رگ 

مدروآ هانپ  تلوسر  هب 

ما همه  زا  رت  هیس  ور  نم  هچ  رگ 

ما همطاف  نامهیم  ما  هک  ره 
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داد مهار  تانیاک ، دّیس 

داد مهانپ  همطاف ، شرتخد 

مراک هنگ  مدب ، مهایسور ،

مراّفغ يادخ  نامهیم 

يدرک تتمحر  قرغ  ارم  وت 

يدروآ عیقب  رد  ارم  وت 

نماد زا  هانگ  میوشب  ات 

نسح غارچ  یب  ِربق  نیا  نم ، نیا 

داد مهار  عیقب  رد  تنسح 

داد مهانپ  نیدجاّسلا  دّیس 

مامه ماما  نیمجنپ  ارم  يا 

مالس مولعلارقاب ، يدّیس 

یلو ِّیصو  یبن ، ِّیصو  يا 

یلع نبا  دّمحم  نبا  رفعج 

مسوبحم هچ  رگا  راوید  تشپ 

مسوب یم  رودز  ار  ناتربق 

ناتردام هب  مسق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

ناترد زا  دیما  ان  مورن 

متسد لمع  زا  تسا  یلاخ  هچ  رگ 

متسه امش  رئاز  ما  هک  ره 
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عیقب عیقب  نطو  بیرغ  يا 

درم و هلبق ي 
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عیقب عیقب  نز 

عیقب تساجک  همه  ناج  ِناج 

عیقب تساجک  همطاف  تبرت 

وک تغاد  درد و  خیرات  شقن 

وک تغارچ  همه ، غارچ  يا 

تساجک رای  ِمشچ  گشا  لفحم 

تساجک رازم  تروص  لهچ  نآ 

دزیخ یلع  هلان ي  اجک  زا 

دزیر شیدهم  گشا  اجک  رد 

هدب باوج  نم  هب  هنیدم ، يا 

هدب بآ  منورد  رارش  هب 

ار ام  ردام  دنتشک  هچ  زا 

ار ارهز  دندز  یمرج  هچ  هب 

دوب نیا  لوسر  تمحز  خساپ 

دوب نیا  لوتب  تمرح  یتسار 

تسا ناهنپ  هدیدز  شربق  هچ  رگ 

تسا ناشفا  رون  دیشروخ  لثم 

تسارهز تبرت  وت  ياج  همه 

تسارهز تبرغ  گشا  دهاش 

ام ردام  رازم  هتشگن  مُگ 
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ام ِرب  رد  تسوا  ربق  اج  همه 

هعیش ربهر  تسیک ؟ همطاف 

هعیش ردام  رشح ، فص  ات 

تسا رورس  ماما و  وا  رهوش 

تسام رشحم  عیفش  وا  نسحم 

تسام هنیفس ي  وا  دالوا  رهم 

تسام هنیس ي  هب  وا  غاد  دبا  ات 

تسارهز خر  رب  هک  يدوب  نآ 

تسغادیپ شیدهم  يور  لُگ  رد 

----------

مورب اجک  نیمزرس  نیا  زا  هک  متریح  هب 

( حدم ) مورب اجک  نیمزرس  نیا  زا  هک  متریح  هب 

مورب ات  ياپ ، هن  منامب  هدنام  تقو  هن 

ما هدمآ  هک  يا  هدناوخ  ارم  وت  نم ! يادخ 

مورب اجک  وت  هب  متفرگ  سنُا  هک  نونک 

رارقا دوخ  مرج  هب  مدرک  هبترم  رازه 

مورب اطخ  زا  یهوک  اب  هک  شابم  اضر 

میرک يادخ  دهد ، نامهم  هب  هیده  میرک 

البرک هب  ات  هدب  زاوج  نم  هب 
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مورب

هد ییافص  ما  هنیس  رب  نک و  یتیانع 

مورب افص  هورم و  زا  لد  ِيافص  اب  هک 

امرف یتمارک  مرادن  هراچ  هک  نونک 

مورب ادخ  هناخ ي  زا  دوخ  يادخ  اب  هک 

نک مبیصن  تا  هناخ  زا  مور  یم  هچ  رگا 

مورب اضّرلا  دهشم  يوس  دوز  دوز  هک 

متشگ یلع  یضترم  هگداز  رود  وچ 

مورب یضترم  رهم  اب  هک  تسا  شوخ  ملد 

تسا تخس  ایربک  تاذ  مرح  اب  عادو 

مورب ایربک  تاذ  مرح  زا  هنوگچ 

رذگب تمثیم »  » مرج زا  یلع  مثیم  هب 

مورب ارس  نیا  زا  راکهنگ  رادم  اور 

----------

ماما راچ  بیرغ  رازم  يا 

ماما راچ  بیرغ  رازم  يا 

مالس وت  رب  عیقب  تشهب  يا 

يراد يدمحا  ياه  لگ  رطع 

يراد يدّمحم  ياه  هلال 

تسوت هناشن ي  ام  ياه  لد  غاد 
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تسوت هنازخ ي  رد  هک  رُد  اسب  يا 

یشوغآ مه  ار  دیشروخ  راچ 

یشوماخ زاب  ّيرون و  قرغ 

تسام هّمئا ي  تبرت  وت  كاخ 

تسام هّمئا ي  تبرغ  دنس 

يراد نمجنا  عمش  بش  همه 

يراد نسح  دوخ  شوغآ  رد  وت 

تسادهّشلا دّیس  رهش  وت  رهش 

تسادخ يایلوا  مشچ  همرس ي 

يراد نیدجاس  ناج  هلبق ي 

يراد نیدباعلا  نیز  لغب  رد 

زاین زار و  تقو  هک  یماما  نآ 

زامن هب  وربآ  داد  شا  هیرگ 

تسوت رهوگ  هنیس  هب  دمحا  ّرُد 

تسوت رب  رد  تیب  لها  رقاب 

تسام قطان  ماما  میرح  نیا 

تسام قیداص  ماما  رازم  نیا 

وگب تسار  بیرغ  ِعیقب  يا 
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وگب تساجک  همطاف  تبرت 

ار همه  وگب  رگج ، زا  نز  هلان 

ار همطاف  دندز  یم  اجک  هک 

لوسر ربق  رانک  رد  وگب  وت 

لوتب هب  دز  هنایزات  یسک  هچ 

ار ارحص  تشد و  هلان  زا  نک  ُرپ 

؟ ار ارهز  تشُک  هک  ارهز ! ناج 

تسا یلین  همطاف  يور  وگب  وت 

تس یلیس  تبرض  ياج  وگب  وت 

تساجک دیما  هتفکشن ي  لگ 

تساجک دیهش  نسحم  تبرت 

نِتف لها  روجز  دش  اجک  رد 

نسح ماما  نت  ناراب  ریت 

سای هلخن ي  راهچ  رب  اجک  رد 

؟ ساّبع ردام  درک  یم  هیرگ 

كاچ ِلد  اب  دیشک  یم  اجک  رد 

؟ كاخ يور  رب  ربق  راچ  تروص 

ییارآ لد  يا ، هناریو  هچ  رگ 

ییارهز کشا  هب  رُطعم  وت 

ییاه ندب  نیا  شوغآ  مه  نوچ 
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ییاهنت هشیمه  ارهز  لثم 

دنرگد یتقیقح  ناماما  نیا 

دنرت هدنز  هدنز ، هم ز  هن ، هدرم 

دنرک روک و  تخس  هک  اه  لد  هدرم 

دنربخ یب  دیهش  ِتایح  زا 

دنراد نادواج  رمع  ادهُش 

دنراد ناکم  ّقح  شوغآ  رد  هک 

تسا لگ  ِراید  رد  هچ  رگ  ناش  مسج 

تسا لد  لها  مالک  مه  ناشحور 

نت زا  ادج  دش  هک  ینآ  زا  دعب 

نخس تفگن  رگم  ییحی  رس 

دیشوپ یم  هک  نهریپ  نآ  فسوی 

دیشخب افش  ار  بوقعی  مشچ 

ربمغیپ زیزع  كاپ  حور 

رتمک یبن  هماج ي  زا  تسین 

تسا مرتحم  کیل  تسا ، گنس  هبعک 

تسا مرح  ار  راگدنوادخ  نوچ 

میرح ایلوا  مرح 
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تسادخ

تسام لد  هبعک ي  هن  لِگ  هناخ ي 

میسوب یم  كاخ  گنس و  رگا  ام 

میسوب یم  كاپ  ياه  ناج  دای 

ام تّدوم  دوب  نآرق  ّصن 

ام ّتبحم  ینعم  دوب  نیا 

تسادخ يایلوا  ّبح  ام  ّبح 

تسادج كرش  باسح  ّتبحم  زا 

لوسر لآ  ّیتسود  زا  مثیم » »

لوبق رشح  هب  تتعاط  دوش  یم 

دمحم یلع  ناطلس 

دیپط نوخب  اهاط  نشلگز  یلگ  اجنیا 

دیپط نوخب  اهاط  نشلگز  یلگ  اجنیا 

دیکچ نوخ  كاخ  رب  همطاف  مشچز  اجنیا 

وا نوخ  هک  يدیهش  هاگلتق  تساجنیا 

دیمد يا  هلان  زا  دش و  يا  هلال  هرطق  ره 

شرقاب هک  يزیزع  هاگلتق  تساجنیا 

دیرورپ رمع  همه  رد  شیوخ  ناج  نوچ 

مولعلارقاب رسپ  رکیپز  اجنیا 

دیرب رس  دادیب  رجنخ  هب  ودع  تسد 
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وا يادف  ملاع  ود  ناج  هک  یلع  ناطلس 

دیهش دش  هنابیرغ  درک و  تسیز  مولظم 

شمغ رد  هک  یبیرغ  دیهش  یلع  ناطلس 

دیرد دوخ  نابیرگ  دوب  هعیش  هک  سک  ره 

همطاف لجن  نیا  ةدیرب  رجنح  زا 

دیمد ناگدازآ  گر  رد  نیسح  نوخ 

بصغ دومن  ار  یلع  قح  هکنآ  هللااب 

دیشک یلع  ناطلس  رجنح  هب  متس  غیت 

داهن متس  يانب  هک  یسک  نآ  رب  تنعل 

دیچ داسف  يانب  هک  یملاظ  هب  نیرفن 

دش هداز  هیواعم  هفیقس  نماد  زا 

دیزی دش  رادیدپ  هداز  مارح  نآ  زو 

دش هتشک  هطقن  نیا  رد  هچ  رگا  یلع  ناطلس 

دیسر وا  قلح  رب  هک  دوب  هفیقس  غیت 

مسق یلع  ناطلس  ترضح  حور  هب  برای 

دیرفآ اروشاع  هسامح  دوخ  نوخ  زک 

ار ام 
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ادج نکم  دّمحم  لآ  طخز 

دیما نیا  میراد  وت  ياطع  تمحر و  زا 

سک چیه  رشح  رد  هک  شاب  شوه  هب  مثیم » »

دیفس ور  تسین  یلع  لآ  يالو  اب  زج 

----------

یلع ناطلس  ای  راداد  تجح  زیزع  يا 

یلع ناطلس  ای  راداد  تجح  زیزع  يا 

یلع ناطلس  ای  رارحا  هدید  غارچ  يو 

یلع ناطلس  ای  راتخم  دمحا  لیلس  يو 

یلع ناطلس  ای  رای  نیعم و  قح  نیدب  يو 

یلع ناطلس  ای  رازلگ  هدش  تضیف  زا  ملاع 

لالج لج  ادخ  نسح  رهظم  تدوجو  يا 

لامج رد  لامک و  رد  یناث  هللا  لوسر  يو 

لاصخ قلخ و  یبتجموخ  یمطاف  ور  یضترم 

لاحدرا تنج  کشر  تمودق  زا  اهنت  تسین 

یلع ناطلس  ای  رازلگ  هدش  تضیف  زا  ملاع 

یتخومآ هب  ار  تیالو  سرد  نوخز  وت 

یتخوس نآرق  نید  رشن  هار  رد  ناس  عمش 

یتخورفا دوجو  کلم  رد  دیحوت  لعشم 

یتخومآ امب  تدج  یلع  نب  نیسح  نوچ 
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یلع ناطلس  ای  راثیا  بتکم  زا  قشع  طخ 

تسا رگید  ياوه  لاح و  وت  نحص  رد  ار  هعیش 

تسا رگید  يالولا  تیب  تتبرت ، هاگراب و 

تسا رگید  يافشلاراد  تترضح  ناتسآ 

تسا رگید  يالبرک  تنوخ  ضیف  زا  لاحدرا 

یلع ناطلس  ای  راب  رهوگ  مشچ  اجنیا  مراد 

نیسح راثآ  خیرات  تا  همان  تداهش  يا 

نیسح راثیا  دای  لد  دنکیم  تمیرح  رد 

نیسح راتفر  یشم و  طخ و  هدوب  تیشم  طخ و 

نیسح راوز  دنتفگ  ار  وت  ربق  رئاز 

نیسح ناطلس  ای  راوز  ار  وت  اهلد  همه  يا 

ار وت  رقاب  ترضح 
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دیرورپ نیریش  ناج  نوچ 

دیرورپ نید  يرای  يارب  زا  لّوا  زور 

دیرورپ نیسای  اهاط و  بتکم  عافد  رب 

دیرورپ نیبن  ملع  رقاب  ار  تترضح 

یلع ناطلس  ای  راداد  هر  رد  رس  یهد  ات 

تسافص اب  ینادواج  تشهب  نوچ  تهاگراب 

تساود ار  ملاع  ود  نادنمدرد  تیوک  كاخ 

تسافشلا راد  ار  قلخ  تمایق  ات  تناتسآ 

تساور تجاح  ناتسآ  نیا  رد  هکنآ  لاح  هب  شوخ 

یلع ناطلس  ای  رایسب  تجاح  مراد  وت  رب 

نیعل موق  یکاّفس  زا  هک  الیاوو  هآ 

نیمز شقن  تتماق  دش  یلع  نبا  نیسح  نوچ 

نیمی زا  راسی و  زا  تمسج  هب  دمنآ  اه  مخز 

نینزان سأر  دیدرگ  ادج  تکاپ  نت  زا 

یلع ناطلس  ای  رارکت  البرک  يافج  دش 

درک گنج  نیک  زا  وت  اب  نابایب  نیا  رد  نید  مصخ 

درک گنت  تکاپ  نارای  وت و  رهب  ار  هصرع 

درک گنس  ریت و  غیت و  اب  نوخ  هقرغ  ار  ترکیپ 

درک گنر  لکاک  لای و  تکاپ  نوخ  اب  تبکرم 

یلع ناطلس  ای  راب  نوخ  هدید  زا  کشا  تخیر 
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یتشاد ردارب  کی  نینوخ  تشد  نیا  رد  شاک 

یتشاد رهاوخ  هدید  مغ  یلع  نبا  نیسح  نوچ 

یتشاد رفعج  نوع  ربکا  سابع و  مساق و 

یتشاد رتخد  شیوخ  رانک  رد  هنیکس  نوچ 

یلع ناطلس  ای  رایسب  تمغ  زا  دیرگب  ات 

مولعلارحب دیس 

زا مولعلارحب  دیس  ار  ناتساد  نیا 

زا مولعلارحب  دیس  ار  ناتساد  نیا 

دنکیم لقن  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  لوق 

راکش مزع  هب  ارحص  تفر  یهش 

راسهوک نماد  رد  تشگ  مگ  هک 

ربور هک  یئاپ  هن 
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دروآ لاجر 

دروآ اح  هب  ار  يو  هک  یتوق  هن 

تفای رود  زا  همیخ  یکی  مدنآ  رد 

تفاتش وس  نادب  تفرگرب و  نانع 

یتخات نورب  همیخز  یناوج 

یتخانشن يدید و  هاش  خر 

دنمتسم سب  درمناوج  ناوج 

دنفسوگ کی  دوب  شیتسه  همه 

شیوخ نامهم  رهب  زا  درک  ادف 

نیریش ناج  نوچ  دوب  وا  رب  نامهم  هک 

درک ریس  اذغ  توقز و  ار  هش  وچ 

درک ریدقت  فطل  همه  نآ  زا  هش 

ار شیوخ  رگشل  هش  تفایرد  وچ 

ار شیوخ  رتشگنا  داد  ود  هب 

مروشک نیا  هاش  نم  هک  شتفگب 

مرتشگنا تسد  رد  رادهگن 

روبع دتفا  رگ  ترهش  هب  ارحصز 

روضح اب  افص  ار  ام  خاک  هدب 

تشذگ ینامهیم  نیا  زا  يدنچ  وچ 

تشگ رهش  یهار  ناوج  ارحصز 
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وخ کین  نآ  هش  رصق  هب  دمآرب 

وا میظعت  هب  ناطلس  تساوخ  اپب 

شیوخ ناج  نانچمه  رب  هب  شتفرگ 

شیپ هب  شدناشن  هنیس  هب  شدرشف 

هدز تریح  راک  نیا  زا  ناریما 

هدش یئاتسور  قشاع  هش  هک 

لاوئس نیا  هش  درک  نایفارطاز 

لامک لضف و  لها  رس  هب  رس  يا  هک 

دنمتسم ةداز  اتسور  نیمه 

دنفسوگ کی  دوب  شیتسه  همه 

شیوخ تسد  اب  تخانشن  دید و  ارم 

شیوخ تسه  همه  نم  رب  درک  ادف 

وا مارکا  ناسحا و  فطل و  نادب 

وا ماعنا  نازیم  تسادح  هچ 

مرد نارازه  اهاش  تفگ  یکی 

مرک دیاب  شیب  نیز  تفگ  یکی 

یسب اه  نخس  وس  رهز  دمآرب 
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یسک فرح  لوبقم  داتفین 

درم دار  نیا  هک  ناطلس  دومرفب 

درک راثیا  نم  رب  دوخ  تسه  همه 

شیوخ تسد  اب  زین  نم  هکنیا  دزس 

شیوخ تسه  همه  مزیرب  شیاپ  هب 

تخت جات و  نیا  تسه  نم  تسه  همه 

تخبکین نیا  رب  مشخبب  ات  دزس 

ادف شناهج  ناج  هکنآ  نیسح 

ادخ رهب  داد  دوخ  تسه  همه 

دهد یئادخ  شیادخ  رگ  دزس 

دهد یئایربک  تعلخ  وا  رب 

تسوا تسود  نیهب  ار  ادخ  ار  ادخ 

تسود هار  رد  داد  دوخ  یتسه  هک 

رازراک نآ  رد  نارای  گرم  زا  سپ 

راوخریش کی  دوب  شیتسه  همه 

ریش لفط  نآ  دوب  وا  تسه  همه 

ریپ خرچ  شا  هجنپ  رد  هچیزاب  هک 

قشع يوه  شا  هتسهآ  ياه  سفن 

قشع يوب  شبل  رد  نبل  يوب  هن 

ردپ ار  درخ  ریپ  هک  یلفط  هچ 
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رسپ نازابقشع  هقلح  رس  هب 

لام لام  قح  قشع  زا  لد  یلفط  هب 

لامک هتفرگ  شنوخز  تداهش 

تسود وحم  هدش  دوخ  زا  هتسر  نانچ 

تسور خرس  وا  نوخ  زا  هللا  هجو  هک 

وا داد  یشُماخ  شتآ و  شطع 

وا دایرف  گناب  بل  هب  یّظلت 

مام ناماد  هب  هتشون  نخانز 

ماما شود  ناکیپ و  مخز  نم و 

دهم ناماد  ناش  رد  تسین  ارم 

دهع نادیم  هب  مدیرب  غار  ادخ 

دینک میادج  ردام  نامادز 

دینک میادف  اباب  شوغآ  رد 

تسد هب  نآرق  وچ  شتفرگرب  ردپ 

تسه تسین  نیا  زا  ریغ  ارم  برای  هک 

تسه نم  تسه  همه 
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ریش لفط  نیا 

ریگب ار  ما  هیده  نیرخآ  دوخ  وت 

تفاتش يریت  الاب و  تفر  اعد 

تفاکش ار  رسپ  قلح  باب و  لد 

تسشن رغصا  قلح  رب  ریت  نآ  وچ 

تسب شقن  وا  ياهبل  هب  مّسبت 

ادتقم ناقشاع  همه  رب  يا  هک 

ادخ ار  تینابرق  تفریذپ 

شیزابرس ریش و  كدوک  یهز 

شیزارفارس هاوگ  نادیهش 

شرجنح دش  كاچ  ردپ  شود  هب 

شرکیپ دش  نفد  ردپ  تسد  هب 

شملاع همه  ددرگ  هک  ات  دزس 

شمغ راد  هب  ناوخ  انث  مثیم »  » وچ

همان هعیش 

سب تسا و  دنوادخ  صوصخم  رکش 

( همان هعیش   ) سب تسا و  دنوادخ  صوصخم  رکش 

سکچیه ناوت  رد  دوبن  کیل 

ناشزاجعا همه  نآ  اب  ایبنا 

ناشن اجنیا  دنا  هداد  ار  دوخ  زجع 
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تسد دیان ز  وا  رکش  ار  سکچیه 

تسا بجاو  يرکش  شرکش  رهب  نوچ 

نورب دیآ  یم  هنیس  زک  سفن  ره 

نوزف دیابیم  دادعا  نآ ز  رکش 

یسب دراد  اهریس  نودرگ  خرچ 

یسک لد  زا  سفن  کی  درآرب  ات 

گنس دنایور ز  هلال  شفطل  تسد 

گنر گنر  هخاش  هخاش  هچنغ  هچنغ 

دیرفآ كاخ  مدع  نابایب  رد 

دیرفآ كاپ  مدآ  كاخ  نامه  زا 

لیلج بر  نآ  رما  زا  دش  مار 

لیلخ رب  شتآ  حون و  رهب  بآ 

دنک یم  یسوم  ریخست  ار  رحب 

دنک یم  یسیع  میلست  ار  حور 

درک میسقت  لزا  زا  شمکح  تسد 

درد بّویا  رب  کلم و  نامیلس  رب 

دیرفآ دّمحم  وا  عنص  کلک 

دیرفآ دّرجم  حور  هدراچ 

هتخادنا ار  بیغ  ياه  هدرپ 

هتخاس دوخ  زا  ریوصت  هدراچ 
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نیقیلا قح  هنیئآ  هدراچ 

نیرفآ موصعم  موصعم  هدراچ 

تایح ناج  هدراچ  نت  هدراچ 

تایح رضخ  هدراچ  می  هدراچ 

هتساوخ اپ  رب  دایرف  هدراچ 

هتسارآ ناهج  تسد  هدراچ 

هتخورفا دوجو  رهم  هدراچ 

هتخوس اپارس  عمش  هدراچ 

هتخانشب قحب  حون  هدراچ 

هتخادنا بآب  کلف  هدراچ 

زورف یتیگ  رگنشور  هدراچ 

زونه هدناوخان  نآرق  هدراچ 

دیدن انیس  لد  رد  یسوم  هچنآ 

دیدپ تروص  هدراچ  نیا  رد  هدوب 

درکن مریقحت  هک  میوگ  وا  رکش 

درکن مریزنخ  بلک و  تقلخ  زور 

مدش مدآ  مدوب و  یکاخ  تشم 

مدش ملاع  رب  قولخملا  فرشا 

کلم جاوفا  هک  يردق  متفای 

کیب کی  نم  رب  دندروآ  هدجس 
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متسیز نمؤم  هکنیا  رگید  رکش 

متسین رفاک  ربگ  تسرپ و  تب 

تشونرس حبص  زاغآ  نامه  زا 

تشرس دوخ  رون  هب  ار  مکاخ  بآ و 

تشاک دیحوت  لُگ  لوا  ملِگ  رد 

تشاذگ مدآ  ارم  مان  نآ  زا  دعب 

دیرفآ مکاخ  هضبق  کی  زا  هچ  رگ 

دیمد مکاپ  نت  رد  ار  دوخ  حور 

؟ تسیچ حور  نآ  نم  دسرپ ز  یسک  رگ 

تسیلع میالوم  رهم  میوگ  شاف 

تسا نم  ناج  نت و  رد  ردیح  رهِم 

تسا نم  نامیا  نید و  ردیح  رهِم 

دنک یسوم  رص  راک  ردیح  رهِم 

دنک یسیع  ار  هدرم  ردیح  رهِم 

دنک لماک  ار  حور  ردیح  رهِم 

دنک لحاس  ار  رحب  ردیح  رهِم 

تسا یتمیق  سب  يرهوگ  ردیح  رهِم 

تسا یتِمِعن » مُکیَلَع  ُنمَمتَا   » ّرد

راخ دشخب  هلال  ردیح  رهِم 
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ار

ار ران  دزاس  رون  ردیح  رهِم 

تسا مکحم  ینامسیر  ردیح  رهِم 

تسا ملاع  ریگتسد  ردیح  رهِم 

دنک اّنم  ار  ریغ  ردیح  رهم 

دنک انیس  ار  هنیس  ردیح  رهم 

تسادتبا مزب  عمش  ردیح  رهم 

تسادخ فطل  نیرتهب  ردیح  رهم 

دنک نیریش  ار  گرم  ردیح  رهِم 

دنک نیّیّلع  رازلگ  ار  روگ 

دوش یم  رواد  رهم  ردیح  رهِم 

دوش یم  رورپ  هعیش  ردیح  رهِم 

تسا یلع  ریشمش  راتفگ  رد  هعیش 

تسا یلع  ریوصت  هنیئآ  رد  هعیش 

تسادتبا غارچ  زا  يرون  هعیش 

تسادخ ات  دوخ  زا  دایرف  کی  هعیش 

لین يایرد  رد  تساسوم  کی  هعیش 

لیف موق  شیپ  تسا  هبعک  کی  هعیش 

ریت مخز  رجنخ  شون  ینعی  هعیش 

ریوک كاخ  رد  هلال  ینعی  هعیش 
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لیلخ نوچ  شتآ  يایرد  رد  هعیش 

لیئربج زا  دنکیم  يزاین  یب 

دنک یم  اوأم  ران  رد  نوچ  هعیش 

دنک یم  امالس  ًادرب  ار  ران 

تسیلع اب  دراذگ  اپ  اج  ره  هعیش 

تسیلع ای  شمالک  رخآ  لوا و 

همه زا  ناهنپ  جنگ  ینعی  هعیش 

همطاف ناشن  یب  ربق  لثم 

گنج نادیم  رد  راو  سباع  هعیش 

گنس لابقتساب  نایرع  دنک  نت 

دوش یم  ُرپ  ادخ  زا  اهنت  هعیش 

دوش یم  رُح  ناحتما  زور  هعیش 

وا باوخ  خیش و  ياعدا 

نخس شنادیرم  اب  یخیش  دوب 

نت ود  داتفه و  برق  ماقم و  رد 

رون دیشروخ  ود  داتفه و  نآ  فصو 

رورغ شتفرگب  هک  اجنآ  ات  تفگ 

ماما زا  تیامح  دیاب  یم  تفگ 

دوعق رد  یقرف  تسین 
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مایق رد  و 

رایرهش نآ  اب  میدوب  را  مه  ام 

راثن وا  ياپب  دش  یم  نامناج 

زامن ماگنه  میدوب  را  مه  ام 

زاب ریت  شیپ  میدرک  یم  هنیس 

اهریت شین  دوب  یم  نامشون 

اهریشمش اب  میدرک  یم  لاح 

میتخاس یم  رپس  ار  نیریش  ناج 

میتخاب یم  رس  ناج و  وا  هر  رد 

لایخ شوخ  نآ  دید  زان  باوخب  بش 

لاتق نینوخ  تشد  ار  البرک 

هدش اروشاع  زور  رهظ  دید 

هدش ایرد  نوخ  ارحص ز  نماد 

زاب يور  اب  اهریت  شیپ  شیپ 

زامن رب  تماق  هتسب  ملاع  ناج 

درک زاب  وس  نادب  یمشچ  هشوگ 

درک زاوآ  تمحرم  زا  ار  خیش 

تسا ندرک  يرای  ماگنه  ناه  تفگ 

تسا ندرک  يراثن  ناج  زور  زور 

زاب هنیس  نک  نانمشد  ریت  شیپ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6723 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن رهب  زا  تماق  مدنب  هب  ات 

داهن فک  رب  ناج  تسج و  اج  زا  خیش 

داتسیا قح  تّجح  يور  شیپ 

تفاتش يو  يوسب  يریت  ناهگان 

تفاکش هش  بلق  تسج و  وس  نادب  وا 

تسج مصخ  نامک  زا  مود  ریت 

تسشن الوم  لد  رب  دیرپ و  وا 

دیسر هش  يولگ  رب  موس  ریت 

دیرد ار  وا  هنیس  مراچ  ریت 

تفاتش نمشد  بناج  زا  ریت  هچنآ 

تفاکش الوم  لد  وسنآ  دیرپ  وا 

دیرپ ازتشحو  باوخ  نآ  ناهگان ز 

دیردرب نابیرگ  درک و  رس  هلان 

ناتناج يادف  اهناج  يا  تفگ 

ناتنابرق نیرفآ  یتسه  تسه 

اعدا دوب  اعدا  متفگ  هچنآ 

امش ینعی  یلع  بان  هعیش 

داتفه ناج  نآ  تفگ  تسار 
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نت ود  و 

نم راصنا  زا  هب  يراصنا  تسین 

کیب کی  وکین  دیداد  ناحتما 

کعم انک  انتیل  ای  اذبح 

قشع لیزنت  هروس ي  ینعی  هعیش 

قشع لیصحتلا  غراف  ینعی  هعیش 

لیس دادیب و  رد  هوک  ینعی  هعیش 

لیمک اب  الوم  رای  ینعی  هعیش 

تساهرامع اه  نیفص  رد  هعیش 

تساهراد زارف  رب  مثیم »  » هعیش

ءالولل ءالبلا  ینعی  هعیش 

البرک نابایب  کی  ینعی  هعیش 

************

دوب روشاع  بش  دوب و  البرک 

دوب روش  قشع و  راثیا و  زا  تبحص 

ادج ندیدرگ  شیوخ  زا  هلیل 

ادخ اب  ندرک  زاورپ  هلیل 

نت ود  داتفه و  نیب  ملاع  ناج 

نخس ّرد  بل  توقای  زا  تخیر 

نم رای  تدالو  زا  شیپ  امش  ياک 
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نم راثیا  نبلگ  ياه  هلال 

ناتجاهنم نینوخ ال ، می  يا 

ناتجارعم رپ  لاب و  ناتمخز 

اهریشمش هدامآ  ناتبلق 

اهریت راظتنا  مشچ  ناتمشچ 

الب اولاق  يداو  نایهار 

يایرد ال هنشت  نایهام 

دننم دوخ  هنشت  تعامج  نیا 

دننمشد نم  اب  هلمج  هن ، امش  اب 

دوش ارهز  فسوی  رای  هک  ره 

دوش ارحص  نیا  ناگرگ  همعط 

متشاذگب اپ  گرم  ماکب  نم 

متشادرب امش  زا  ار  متعیب 

تسا رگید  دهع  تسود  اب  نم  دهع 

تسا رس  كرت  ناج  كرت  یتسه  كرت 

تسوپ دنریگ  منت  زا  راب  دص  ود  رگ 

تسود تسود  دراد  هچ  ره  مراد  تسود 

كاخ يور  ددنسپ  ار  ممسج  تسود 

كاچ كاچ  ار  مرکیپ  دهاوخ  تسود 

موش یناف  وا  رد  ات  دهاوخ  تسود 
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موش ینابرق  مخز  نارازه  اب 

هتساوخ رغصا  حبذ  نم  زا  تسود 

هتساوخ ربکا  كاج  دص  رکیپ 

دننک منارابگنس  دهاوخ  تسود 

دننک مناراد  هزین  مج  عمش 

افق ات  هتساوخ  نم  زا  تسود 

افج ریشمش  ریز  رد  مهد  رس 

اهرازاب رس  ات  دهاوخ  تسود 

اهرازآ دسر  ار  متیب  لها 

زارد هار  نیا  کیرات  بش  نیا 

زاجح ّطخ  نیا  هفوک  قیرط  نیا 

ناتهاوخلد هر  نیا  امش و  نیا 

ناتهارمه ادخ  تسد  ناتسود 

ناقشاع قشاع و  ناکلاس  نآ 

خساپ رد  ماجنارس  كرابم 

دنیوگ یم  نخس  هنوگنیا  ماما 

شومخ الوم  نآ  تشگ  ات  نخس  زا 

شوجب دمآ  ادخ  راصنا  نوخ 

هتخابلد ود  داتفه و  ّاذبح 

هتخاس ناناج  فقو  ار  دوخ  ناج 
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درم ود  داتفه و  عمج  نآ  زا  کی  ره 

درف دوب  تلم  ود  داتفه و  شیپ 

قح ریش  ریش  سابع  ترضح 

قح ریشمش  قح  يوزاب  قح  تسد 

لیدب یب  نوع  نامثع و  رفعج و 

لیقع ناتسلگ  ياهلگ  هتسد 

ریرب عفان  هجسوع  نب  ملسم 

ریهز ایحی و  هماغرض  سباع و 

ناشداد دش  لد  نوناک  رد  هلعش 

ناشدایرف ولگ  ضغب  رد  دنام 

: ادن نیا  ار  ناشدوپ  ات و  دوب 

ادف مدآ  ملاع و  تکاخ  هب  ياک 

تسیگدنمرش دبا  ات  ندنام  وت  یب 

تسیگدنز مامت  نداد  ناج  وت  اب 

دوش یم  متام  هوک  يداش  وت  یب 

دوش یم  مهرم  غیت  مخز  وت  اب 

تسادخ شوغآ  وت  لصو  نماد 

تسادخ شومارف  وت  یب  دش  هک  ره 

اب یگنشت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6728 

http://www.ghaemiyeh.com


تساقب بآ  زا  هب  وت 

تسادخ مشخ  شتآ  وت  یب  بآ 

؟ میهن اهنت  نوخ  رحب  رد  ار  وت  ام 

؟ میهناو نمشد  جوم  رد  ار  وت  ام 

كاچ كاچ  وت  نت  ملاس  ام  مسج 

؟ كاخ يور  وت  رس  نت  رب  ام  سار 

نوخ جوم  رد  وت  رحب و  رانک  ام 

؟ نوزف دح  زا  وت  مخز  تمالس  ام 

؟ بارت شوغآ  رد  وت  رتسب  هب  ام 

؟ باتفآ نایم  وت  هیاسب  ام 

ریهز زا  ار  نخس  نیا  مراد  دای 

ریخب شدای  نوخ  خیرات  رد  هکنآ 

وت نادرگ  الب  اهناج  يا  تفگ 

وت نابرق  نیرفآ  یتسه  تسه 

زیت ریشمش  زا  راب  نارازه  رگ 

زیر زیر  تریهز  ياضعا  ددرگ 

رانب دزوس  مرکیپ  ياه  هراپ 

راسهوک رد  درب  ار  مکاخ  داب 

مرتسکاخ مهب  درآ  داب  زاب 

مرکیپ وضع  وضع  ددرگ  عمج 
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منت رد  دیآ  حور  رگید  راب 

منکشن ار  دوخ  دهع  زگره  وت  اب 

نیسح ای  دیوگ  زاب  موضع  وضع 

نیسح ای  منیسح  ای  منیسح  ای 

تساهر اه  ّتیدوخ  دیق  زا  هعیش 

تساهتنا ات  ادتبا  زا  ادخ  اب 

راد هویم  زبس  لخن  ینعی  هعیش 

رابگنس ددرگ  وچ  دشخب  یم  هویم 

درد لها  مزب  عمش  ینعی  هعیش 

دربَن مخز  هدنخ  ینعی  هعیش 

گرم لابند  رد  هیاس  ینعی  هعیش 

گرم لابقتساب  ددنخ  یم  هعیش 

رالاس ِرون  زا  هک  يا  هنییآ 

، دوب هتفرگ  یّلجت  نادیهش 

البرک ریسم  رد  يدینش  نیا 

ءالولل ءالبلا  ریس  طخ 

زاین لها  هلبق  نیدرورس 

يا هظحل  شمشچ  تفر 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6730 

http://www.ghaemiyeh.com


زان باوخ  رد 

دوشگ تسب و  دوخ  نیب  قح  هدید 

دوب رادیب  ای  باوخ  منادن  یم 

نورد رارسا  فقاو ز  نآ  دناوخ 

« نوعجار هیِلا  انا   » هیآ

وا دنزرف  یلع  ربمغیپ  هبش 

وه رارسا  هنیئآ  یک  تفگ 

تسین تسود  قیرط  زج  ار  ام  هچ  رگ 

تسیچ لاح  نیا  رد  عاجرتسا  ّرس 

ادخ وحم  مدق  ات  رس  ياک  تفگ 

ادن یکیپ  ارم  ایؤر  رد  داد 

ناتلابند ناوراک  دص  لد  ياک 

ناتلابقتساب دیآ  یم  گرم 

حیبذ لوا  همطاف  لسن  نآ ز 

حیصف ینحل  اب  نادنخ و  یبل  اب 

مینز یم  قح  یپ  زا  غیت  ام  تفگ 

مینکشن ار  دوخ  دهع  زگره  وت  اب 

؟ كاب هچ  لطاب  زا  میّقح  دوخ  هک  ام 

؟ كاب هچ  لتاق  زا  میگرم  بلاط 

هتسارآ نوخب  يور  دَُوب  شوخ 
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هتساوخ وا  ار  هچنآ  میدنسپ  یم 

قلَخ و رد  همه  زا  ربمایپ  هب  يا 

فصو رگا  رت  هیبش  قطنم  قلُخ و 

؟ میوگب هچ  میوگن  وت 

لامج دمحا  يا  هنیئآ  ادخ  يا 

لاصخ ارهز  يا  دیحوت  یلع  يا 

نیملاع تاجن  نوخ  جوم  هب  يا 

نیسح قشع  همشچ  تناهد  يا 

نم نومضم  رد  حور  ثیدح  يا 

نم نوخ  اب  هتخیمآ  تمغ  يو 

يردیح ای  نسح  ای  دّمحم  وت 

يرگید نیسح  ار  ارهز  هک  ای 

میهاگآ یهد  رگ  دوخ  زا  مسرت 

میهّللا یلع  نم  میوگ  شاف 

تسا وم  رات  نم  نت  هوک و  وت  فصو 

تسا وبس  نم  فرظ  ایرد و  وت  ضیف 

کشا نامسآ  غارچ  يا 
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تبش

تبل زا  غاد  ار  دیشروخ  لد  يا 

باقن ربا  رد  هام  نازورف  يا 

باتفآ ناهد  رد  تنابز  يا 

لاب لاب  لتاق  غیت  رب  نزب  مک 

لاتق يوس  يور  تعرس  اب  هچ  هو 

تسا وت  لاح  روش و  توهبم  نامسآ 

تسا وت  لابند  یلد  رخآ  نک  ربص 

ردپ حور  ترکیپ  رد  ناهن  يا 

ردپ حورجم  بلق  رب  نک  محر 

يرگید نیسح  ار  دّمحم  وت 

يربمغیپ ردپ  مشچ  رد  هکلب 

نکم رت  نوخ  هدش  نوخ  اباب  بلق 

نکم ربمغیپ  غاد  وا  رب  هزات 

ار شیوشت  شتآ  نیا  نز  بآ 

ار شیوخ  مه  یشک  ار  وا  مه  هنرو 

لامج نآ  ندید  اب  لاتق ، نادیم 

رگید يرون  لاثم ، دّمحم 

تفرگ رگید  يروش  و 

نیبب ار  تمایق  روش  البرک 
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نیبب ار  تماق  دق و  هللا  هللا 

تسا رگید  يروش  روشاع  فص  رد 

تسا ردیح  ای  یئوت  نیا  دّمحم  ای 

نسحلاوب مشخ  تسا و  نیفص  گنج 

!؟ نطو زا  ترجه  هدرک  دّمحم  ای 

لالج ردق و  همهنیا  نیا  ناوج و  کی 

لامج کی  رد  نت  جنپ  هدرک  هولج 

تسا ربکا  یلع  نیا  رگشل  هآ ،

تسا ربمغیپ  اب  گنج  وا  اب  گنج 

دیشک شیوک  رس  كاخ  رب  هرهچ 

دیشک شیور  رب  ریشمش  رگا  ياو 

تا هیآ  تطخ  لاخ و  نآرق  وت  يا 

تا هیاس  زا  باتفآ  غورف  يا 

یلجنُم تلامج  رد  دّمحم  يا 

یلع نب  نیسح  نب  یلع  يا 

اه لها  ان  هنتف  زا  رذحلا 

زا مسرتیم  وت  رب 
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اه لهجوب  نیا 

رامش یب  ناگرگ  اهنت و  ینت  وت 

راظتنا زا  دُرم  بوقعی  افسوی 

ار باب  تلصوب  ییایرد  هک  ات 

ار بآ  هناهب  نک  درگزاب و 

بآ هنشت  هن  دوب  لصو  هنشت  وا 

ماما مه  ربمیپ  مه  اپارس  نآ 

مایخ يوس  نوخ  يایرد  زا  دمآ 

تشاد بات  چیپ و  هلعش  نوچ  شطع  زا 

تشاد بآ  طحق  اباب ز  اب  هوکش 

دوب بآ  طحق  تسناد  یم  هک  وا 

دوب بایان  یگنشت  زا  مه  کشا 

هاپس بلق  زا  تساوخ  یم  رگا  بآ 

هار ماگ  کی  وا  رب  ایرد  ات  دوب 

؟ دوب هچ  شیانعم  بآ  لاؤس  نیا 

؟ دوب هچ  شیانمت  نیا  باب  زا  ربکا 

تسین شیب  هناهب  کی  اجنیا  بآ 

؟ تسیک زار  نیا  زا  هگآ  ددرگ  هکنآ 

دوب باب  ناهد  رد  وا  رثوک 

دوب بآ  ملاع  تساوخ  یم  رگا  بآ 
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دُرب همیخ  رد  ور  هنشت  يولگ  اب 

دروخ بآ  اباب  ناشطع  بل  زا 

دیکم یم  ار  ردپ  کشخ  بل  نوچ 

دیکچ یم  نوخ  شا  هنشت  ناهد  زا 

؟ نیع رون  ياک  لغب  رد  شدرشف  هش 

نیسح زا  وت  وت  نآ  زا  نیسح  يا 

يدمآ بوخ  نم  ناعنک  فسوی 

يدمآ بوقعی  شیپ  هراپ  هراپ 

نوگ هلال  دش  شنماد  ناعنک  هام 

نوخ يایرد  زا  هتشگرب  نم  هام 

منم ایرد  ار  وت  ناشطع  ماک 

منماد نماد  کشا  نیا  وت و  نیا 

ما هدرک  ناناج  میدقت  ار  وت  نم 

ما هدرک  نآ  هتساوخ  ناناج  هچنآ 

مرکیپ رد  ینم  ناج  نوچ  هچ  رگ 

رد ینیشن  ات  زیاج  تسین 
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مرب

دننک یم  يرامش  هظحل  اه  غیت 

دننک یم  يرارق  یب  ناراد  هزین 

زیت غیت  زا  يوش  ات  مراد  تسود 

زیر زیر  مزیر  کشا  مشچ  شیپ 

تسود لصو  نیا  ودع ، غیت  نیا  وت ، نیا 

تسوا شوغآ  رد  ياج  نیا  زا  دعب 

ار هنییآ  ردب  گنس  زا  ینکشب 

ار هنیس  نک  رپس  دیآ  غیت  هچ  ره 

دنک یئاریذپ  وت  زا  دوخ  تسود 

دنک یئاقس  كالول  هجاوخ 

دربن نیا  رد  ترس  رب  دیآ  هچ  ره 

درگن رب  نادیم  رگید ز  دوب ، شوخ 

ترکیپ رانک  الیل  رگ  تسین 

ترب رد  دریگب  ارهز  مردام 

دنلب رس  ادج و  رس  ینعی  هعیش 

دنبیاپ رادیاپ و  ینعی  هعیش 

ندب زا  دازآ  ناج  ینعی  هعیش 

نت نادنز  زا  هدرک  ملاع  ریس 

رپس ار  نودرگ  غیت  ینعی  هعیش 
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رپ لاب و  نینوخ  دیص  ینعی  هعیش 

هتخاس دوخ  یقشاع  ینعی  هعیش 

هتخات تداهش  ات  تدابع  زا 

تسا ربکا  یلع  ّطخ  رد  هعیش 

تسا رس  كرت  نت و  كرت  بلاط 

وحم باریس ، الو  ماج  زا  هنشت  نآ 

اب هرابود  بابرالا  ّبر  لامج 

تفاتش يزابناج  نادیمب  يزارفارس 

لامج دمحا  هنیئآ  ادخ  نآ 

لاتق نادیم  هب  ردیح  نوچ  تخات 

شدمحا وا  دحا  ردب و  البرک 

شدصقم تداهش  جارعم  جوا 

هتخاس نمشد  ریت  رب  رپس  ناج 

هتخادنا رپس  غیت و  شفک  زو 

دوب هناورپ  شلد  عمش و  اه  غیت 

دوب هناخلگ  شا  هنیس  لُگ  اه  مخز 

دنتخود ار  شنت  مه  رد  اهریت 

دنتخوس شیاهمخز  رب  اه  گنس 
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گرم قوش  زا  اهراخ  موجه  رد 

گرب گرب  لگ  نوچ  دیدرگ  شرکیپ 

تسیرگ یم  نوحیج  مخز  ره  شنت  رب 

تسیرگ یم  نوخ  رگد  مه  لتاق  مشچ 

دیشک یم  رجنخ  مخز  معط  هچ  ره 

دیشک یم  رگید  مخز  راظتنا 

تسا مهرم  لتاق  مخز  ار  ام  تفگ 

تسا مک  مقرف  رب  غیت  دراب  هچ  ره 

دینکشب ار  ما  هنیس  ناراد  هزین 

دینکشب ار  ما  هنیئآ  اه  گنس 

هب رای  تسم  مشچ  زا  گرم  ماج 

هب رادلد  هسوب  زا  غیت  مخز 

دیهد مب  ات  یگنشت  ياه  هلعش 

دیهد مبآ  اهریشمش  مد  يا 

كاخ شقن  لگ  نآ  دیدرگ  تبقاع 

كاچ كاچ  دش  نابغاب  مشچ  شیپ 

شا هلال  گرب  گرب  زا  نوخ  تخیر 

شا هلان  يادص  ار  اباب  تشک 

تفرگ ششوغآ  رد  ناج  نوچ  دمآ و 

تفرگ ششوماخ  ياهبل  زا  هسوب 
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منت زا  هتفر  ناج  ياک  دز  هلان 

منماد نماد  کشا  تقارف  يا 

ترکیپ هراپ  هراپ  يادف  يا 

ترس مخز  اب  هتشک  ار  ردپ  يا 

ملتاق تداهش  زا  شیپ  تمغ  يا 

ملد رد  ربمیپ  غاد  دش  هزات 

تنت مخز  ترثک  میوگ  هک  اب 

تنشوج ياه  هقلح  زا  شیب  هتشگ 

نت هب  تمخز  ره  کیل  ددنخ  مصخ 

نم هب  دیوگ  تیلست  هدوشگ  بل 

اجک نهآ  همدص  اجک و  لگ 

اجک نمشد  هدنخ  اجک و  نم 

يا هدنک  لد  نمز  ای  یتسب  هدید 

يا هدنز  منیبب  ات  نز  اپ  تسد و 

تسا وت  شوغآ  مه  گرم  منیبب  هچ  رگ 

تسا وت  شوماخ  بل  رب  مشوگ  زاب 

دوب شوخ 
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كاخ هب  ناطلغ  رهوگ  يا 

كاپ وت  ياهبل  لعل  زا  منک  نوخ 

مونشب تنابز  زا  یفرح  هکلب 

مونشب تناهد  زا  اباب  زاب ،

نم شوگ  رد  وت  حبص  ناذا  يا 

نم شوه  رس ، زا  هدرب  تزامن  يو 

يا هدرک  نوگلگ  يوراب  قحب  ور 

يا هدرک  نوخ  هداّجس  رب  هدجس 

نوگ هلال  تیور  قشع  يوضو  زا 

نوخ هدیشوج  تنت  زا  همشچ  همشچ 

ارح راغ  نوخ  دّمحم  وت 

آرب یناث  دمحا  يا  ارح  زا 

درک زاجعا  یفطصم  نوچ  تبل  ات 

درک زاب  نآرق  وت  قرف  زا  نمشد 

مرح زا  دمآ  هّمع  اباب  ناج 

مربکا ناشوپب  ار  تقرف  مخز 

تشهب خرس  لگ  نآ  يرآ  يرآ 

تشون شنوخ  اب  كاخ و  شقن  تشگ 

دنک یم  يزاب  قشع  نوخ  اب  هعیش 

دنک یم  يزارفرس  تسا و  رس  یب 
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دوش یم  رُح  یگدازآ  رد  هعیش 

دوش یم  ُرپ  ادخ  دوخ و ز  زا  یلاخ 

ریغ ریغ  رای و  رای  ینعی  هعیش 

ریبج نب  دیعس  کی  ینعی  هعیش 

تیبلها قیرط  رد  دشاب  هعیش 

تیمک هَگ  قدزرف  هَگ  لبعد  هاگ 

نت ود  داتفه و  نوخ  ینعی  هعیش 

نز جوم  شنیرفآ  طیحم  رد 

الب ره  رب  رپس  ددرگ  ات  هعیش 

البرک رد  دور  اروشاع  زور 

ندمآ دیاب  زور  يرآ  يرآ 

ندز اپ  تسد و  شیوخ  نوخب  ات 

زارفرس ات  ایب  اروشاع  زور 

زامن يرآ  الب  ناراب  شیپ 

شنتخاب ناج  تلهم  يراد  زور 

نتخادنا رپس  زج  هراچ  هچ  بش 

هتخورفا اه  هزین  قرب  زور 

بش
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هتخوس ياه  همیخ  يوت و 

يدمان اقس  يرای  رب  زور 

يدمآ دازآ  بآ  هتشگ  هک  بش 

تدیاب يرای  بوبحم  زا  زور 

تدیان يراک  هیرگ  زا  ریغب  بش 

باضخ نوخ  زا  ینک  اپ  تسد و  زور 

باذع رد  تناج  هصغ  زا  دوب  بش 

نت هب  یشوپ  نوخ  نهاریپ ز  زور 

؟ ندز رس  رب  زج  وت  زا  دیآ  هچ  بش 

هلاس هدزیس  قشاع  يزابناج 

**************

( نسحلا نب  مساق  )

نمجنا هام  ود  داتفه و  نیب 

نسح جرب  زا  دوب  یباتفآ 

ماما ود  ضایر  زا  يدق  ورس 

مامت شلاس  هدزیس  یناوجون 

هتخیمآ نیسح  اب  یئابتجم 

هتخیر ربکا  فلز  شفتک  ود  رب 

شکدوک هناد  زان  هن  کلف  هن 

شکچوک تسد  سابع  يوزاب 
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شنماد لقن  بوقعی  دص  کشا 

شنهاریپ زا  هدنز  فسوی  ناج 

وا نید  ریزب  یتسه  ندرگ 

وا نیلعن  هتشر  ریسا  لد 

روش روشاع  دص  قشع  هنیدم  کی 

رون يایرد  یگریت  ریوک  رد 

تسود غیت  ریز  قشع  ياضر  رد 

تسوا لیعامسا  قوف  دمآ  هکنآ 

فافز داماد  هن  يداماد  هزات 

فاصم نینوخ  تشد  شهاگ  هلجح 

وا شوپ  یلین  هدیدرگ  نامسآ 

وا شوغآ  رد  گرم  سورع  ون 

دوب داماد  نیا  تسد  يانح  نوخ 

دوب داب  كرابم  الیواو  گناب 

شیداش سابل  نت  رب  اه  مخز 

شیداماد سلجم  لُقن  گنس 

اهریت اب  هتسارآ  دق  رس و 

اهریشمش زا  هناش  شیاه  فلز 

هتخیمآ نوخب  شیاهبل  لعل 

هتخیر لگ  اه  غیت  زا  شرس  رب 
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دوخ زا  لفاغ 
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وه ناریح  هتشگ و 

ومع شدومرف  روشاع  بش  رد 

وت نابرق  ومع  لد ، زیزع  ياک 

وت ناج  ماکب  دشاب  نوچ  گرم 

تفگ گرم  وا  نخس  وا  اب  ومع  ات 

تفکش لگ  نوچمه  شیاهبل  هچنغ 

نخس یتفگ  نوخ  گرم و  زا  ومع  ياک 

نم هب  يدیشخبب  هزات  ناج  هک  هب 

تسارس كرت  همه  نم  يوزرآ 

تسا رت  نیریش  لسع  زا  نینوخ  گرم 

دوش ناج  دهش  ماک  رد  نوخ  وت  اب 

دوش ناجرم  ؤلؤل  نمشد  گنس 

تسا يداش  سابل  ممخز  ترثک 

تسا يداماد  بش  يزابناج  زور 

دوش یم  لگ  هخاش  وت  اب  غیت 

دوش یم  لبلب  وت  توص  زا  دعر 

رای شوغآ  زا  رتشوخ  مگرم  ماک 

راگن تسد  زا  رتهب  مبسا  مس 

شمریگ یم  رس  هب  دیآ  رگا  غیت 

شمریگ یم  ربب  دزیخ  رگا  گرم 
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رای ياپ  كاخب  دتفا  مرس  ات 

راظتنا مدرب  تسلاس  هدزیس 

ور دیشوخ  هم  نآ  روشاع  زور 

ومع درگرب  تشگ  مجنا ، تخیر 

میدازآ تبون  دش  ومع  ياک 

میداد یئاهر  طخ  رس  شود 

رت زیت  کنیا  هتشگ  لتاق  غیت 

رت زیربل  هدش  نم  ربص  ماج 

هدب مناناج  ناتسب و  نمز  ناج 

هدب منادیم  ناذا  یتشکن  ات 

نم لیعامسا  هللا و  لیلخ  وت 

نت نادنز  لد  رد  منام  دنچ 

ناتس نم  زا  ارم  ناج  رتدوز 

نامسآ زا  دنفسوگ  دیآ  مسرت 

درک زاب  ار  ناج  ياپ  دُرب و  تسد 

درک زاورپ  ومع  راسخر  درگ 

تفرگ ناناج  زا  راثیا  یپ  ناج 

اپ
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تفرگ نادیم  تصخر  درشف و 

شنماد نماد  کشا  ایرد  هدید 

شنهاریپ هرز  دوخ و  ناوسیگ 

اهریت ربا  تشپ  یهام  صرق 

اهریشمش زا  یناراب  شرس  رب 

لجخ شیوجلد  دق  زا  اه  هزین 

لجخ شیوربا  قاط  زا  اه  غیت 

شبل لغل  زا  هدنمرش  اه  بآ 

شبت بات و  هلعش  رد  اهران 

وا لابند  ومع  ناج  رس  تشپ 

وا لابقتساب  ارهز  ور  شیپ 

لاتق تسد  ات  همیخ  زا  شهرمه 

لاب لاب  دزیم  هللادبع  حور 

ما هدنمرش  تخر  زا  ردارب  ياک 

ما هدنز  نم  یتعاس  وت  یب  هچ  رگ 

میهار تیافق  رد  مه  نم  هک  ور 

میهللاراث وت  نوچ  دشاب  هچ  ره 

ور میزاس  نوگ  هلال  نوخ  زا  ود  ره 

ومع شوغآ  رد  نم  لتقم  هب  وت 

نیا تسار  ون  تیآ  نمشد  تفگ 
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نیا تساروح  زا  رترب  ناسنا  قوف 

هدمآ نادیمب  ربمغیپ  زاب 

هدمآ نادیمب  ربکا  یلع  ای 

دش رهق  ران  رهم  اپارس  نآ 

دش رهز  زا  رت  خلت  شمصخ  ماک 

هاپس بلق  رب  غیت  اب  نانچ  دز 

هآ هآ  گناب  گناب  تساخرب  هپس  زک 

دوبن رس  ناج و  كرت  زج  وا  مزع 

دوبن رکشل  نآ  هدنز ز  نت  کی  هنرو 

تسارس رب  نتفر  روش  ار  ام  تفگ 

تسا رت  نیریش  لسع  زا  اجنیا  گرم 

لزا زا  يدهع  رای  اب  ما  هتسب 

لسع مشون  اهریشمش  مدزک 

تسود غیت  مخز  تسا  نیریش  هچ  هب 

تسوا تسد  ای  مندرگ  رود  غیت 

شیوخ دارم  هب  قشاع  لاح  نیا  رد 

قوشعم لصو  هک 
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دیسر تسا 

دینش ار  مساق  دایرف  ومع  نوچ 

دیرپ وا  يوسب  يزابهش  وچمه 

گنج يارحص  نآ  رد  ار  یگرگ  دید 

گنچ هدوشگب  شفسوی  دیص  رهب 

یتخات نادزی  ریش  نوچ  نیگمشخ 

یتخادنا ندب  ار  وا  تسد 

رس هریخ  هاپس  وس  ره  زا  هگان 

رو هلمح  ارهز  دنزرف  رب  تشگ 

رگد یئوس  زا  رکشل  وسکی  دش ز 

رو هلمح  مه  رب  دندیدرگ  تخس 

دش لامالام  راخ  زا  نوخ  تشد 

دش لاماپ  هدش  رپرپ  هلال 

شیوخ هآ  زوس  هنیس  رارش  اب 

شیوخ هام  رانک  دمآ  باتفآ 

شیوخ هآ  زوس  هنیس  رارش  اب 

شیوخ هام  رانک  دمآ  باتفآ 

تفرگ رتخا  ناگدید  رهپس  زا 

تفرگرب رد  دوخ  نینوخ  هلال 

يا هلال  رپرپ  درگ  ینابغاب 
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يا هلان  يادص  شوضع  ره  تشاد 

نوخ يارحص  رد  هداتفا  كاخ  هب  ياک 

نوخ ياروشاع  مزب  دیهش  يو 

وش زاسمد  نم  زوس  اب  نم  هام 

وش زاب  نوخ  برغم  زا  باتفآ 

هدز نودرگ  رب  هلعش  غارچ  يا 

هدز نوخ  رد  اپ  تسد و  لازغ  يا 

نت هراپ  دص  يا  نم  تسد  رس  رب 

نزب یفرح  اشگ  بل  هن  اپ  تسد و 

ومع ناج  يا  تسا  تخس  ومع  رب 

وگتفگ زا  يو  شیپ  يدنبب  بل 

دهد یم  مناوت  وت  يوگتفگ 

دهدیم مناج  وت  ناج  ومع  کن 

ما هدنز  نم  یگرم و  ماکب  وت 

ما هدنمرش  یبتجم  ماما  زا 

منک ربکا  وت و  دای  اجک  ره 

منک رس  لوا  وت  رب  دیاب  هیرگ 

رصب رون  يا  هداز  ردارب  يا 
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رسپ مه  ردارب  مه  ار  ومع  يا 

نیسح نآرق  هتشغآ  نوخب  يا 

نیسح ناج  نسح  نیعلاهرق 

هدشرپرپ لگ  نوخ  غاب  هب  يا 

هدش رتسکاخ  قشع  ران  هب  يا 

تمرادرب نیمز  زا  نم  هلال 

تمراذگب اهراخ  نایم  ای 

رمق سمش و  نوچ  همیخ  رد  دوب  شوخ 

رگدکی رانک  ومع  رسپ  ود 

دیتشاد نتفر  قوش  رس  رب  ود  ره 

دیتشاذگب ارم  دیتفر و  ود  ره 

ناترای تنج  غاب  رد  قح  تسد 

ناترادنامهم تسارهز  مردام 

نادناخ نیا  اب  هتسب  نامیپ  هعیش 

نادناخ نیا  اب  هتسشنب  لزا  زا 

تسالبرک كاخ  هلال ز  کی  هعیش 

تسالبرک كاچ  هنیس  زاب  قشع 

تسا یلع  نب  نیسح  طخ  رد  هعیش 

تسین هعیش  دش  ادج  طخ  نیا  زا  هک  ره 

یب تداهش ، لزنم  رس  رد  سابع 
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در تسد  دنک و  یم  باختنا  ار  یتسد 

دنز یم  ایند  هنیس  هب 

دوب روش  قشع و  راثیا و  بش  بش ،

دوب رون  اب  یگریت  تخس  گنج 

فص دنتسب  وس  ود  زا  لطاب  قح و 

فکب اهرس  فرطنیا  غیت  فرطنآ 

دوب ران  هار  زاغآ  فرطنآ 

دوب رای  رجه  نایاپ  فرطنیا 

نتخادنا رس  تبحص ز  فرطنآ 

نتخادنا رپس  زا  فرح  فرطنیا 

تسانف شزاغآ  هک  یهار  فرطنآ 

تساقب شنایاپ  هک  یطخ  فرطنیا 

دوب سانلاّرش  هدنامرف  فرطنآ 

دوب سابع  ملع  بحاص  فرطنیا 

رون مشچ  تریغ  يایرد  نآ  دید 

رود ار ز  یهایس  همیخ  يوس  نآ 

وخ تشز  رمش  دوب  یهایس  نآ 

هنتف تسپ  يایند  هن  رمش 
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وج

ماخ ریبدت  اب  هک  ایند  یند  نیا 

ماد درتسگ  یلع  رهب  زا  يزور 

دنک يزاّنط  تساوخ  یم  اهراب 

دنک يزاب  نینمؤملاریما  اب 

دشن شماد  يریجنز  قح  ریش 

دشن شمار  مه  داد و  شقالط  مه 

هتسارآ ار  شیوخ  رگید  راب 

هتساخرب وا  سابع  یپ  زا 

تسدب شماد  بل و  رب  شدنخ  رهز 

تسب سابع  رب  هار  دمآ  بشنآ 

وت ماد  راکش  ناریش  ياک  تفگ 

وت مان  زا  ساره  ار  تعاجش  يا 

دننک ترابرد  دبع  اجنیا  دنچ 

دننک ترادرس  هک  هنوسنآ  ياپ 

بارش اه  یقاس  تسد  رد  فرطنآ 

بآ طحق  زا  دوبک  اهبل  فرطنیا 

ینک یئاقآ  قلخ  رب  فرطنآ 

ینک یئاقس  هنشت  بل  فرطنیا 

یشک یم  رپ  ير  کلم  ات  فرطنآ 
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یشک یم  رغصا  تلجخ ز  فرطنیا 

دتفوا رس  تمدقم  رد  فرطنآ 

دتفوا رکیپ  تتسد ز  فرطنیا 

تسدب يرآ  یهش  طخ  فرطنآ 

تسدب يراد  یُهت  گشم  فرطنیا 

شوجب دمآ  قح  ریش  ریش  نوخ 

شومخ یتخل  کهبور  يا  ناه  تفگ 

یتخادنا ماد  ریش  دیص  رهب 

یتخانشن ار  سابع  ربخ  یب 

ما یهام  نم  نوخ ، يایرد  البرک 

ما یهّللاراث  شیپ  دیآ  هچ  ره 

نم شوه  بات و  ربص و  هدرب  قشع 

نم شود  رب  دوب  يراب  نارگرس 

تسادج قح  زا  همه  اهلد  فرطنآ 

تسادخ رهم  رپ  شوغآ  فرطنیا 

تسا ربکا  يادخ  مشخ  فرطنآ 

تسا ربمغیپ  هناحیر  فرطنیا 

دنک یم  میادص  ناطیش  فرطنآ 

دنک یم  میاعد  بنیز  فرطنیا 

نیِد تسا  نیِد  مندرگ  رب  فرطنآ 
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ارم تسد  فرطنیا 
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نیسح دسوب 

دنک یم  وخ  الب  راخ  اب  هعیش 

دنک یم  وب  ار  گرم  لگ  نوچ  هعیش 

ماین زا  نوریب  غیت  ینعی  هعیش 

ماما طخ  وریپ  ینعی  هعیش 

تسا هدش  یناف  اقب  طخ  رد  هعیش 

تسا هدش  ینابرق  لیعامسا  هعیش 

هتخومآ نیسح  زا  نآرق  هعیش 

هتخوس وا  همیخ  رارش  رد 

دیّما هب  لاح ، هدیروش  قشاع  نآ 

زامن رد  ار  بش  لاصو ، دادماب 

دناسر نایاپ  هب  قشع 

عوکر رد  دوجس و  رد  بش  بآ  تفر 

عولط ارآ  ناهج  دیشروخ  درک 

نوخ ّجح  ناینابرق  نآ  نوخ 

نوگ هلال  ار  نوگلین  كاخ  درک 

دنتخادرپ نوخ  جح  زا  نایجاح 

دنتخابرس همه  رس  يوم  ياج 

دش سانلا  ریخ  راثیا  هظحل 

دش سابع  يزابناج  تبون 
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تفاتش يریت  نوچ  همیخ  نامک  زا 

تفاکش ار  نمشد  يایرد  هنیس 

تسکش ار  نمشد  نیدالوپ  ّدس 

تسد تفای  ایرد  نآ  بلق  هب  ات 

دنک يزانط  هک  دش  نآ  رب  بآ 

دنک يزاب  شیتسه  اب  ات  تساوخ 

تشگ هنشت  بل  نآ  درِگ  ایرد  جوم 

تشذگ بکرم  ندرگ  زارف  زو 

باکر رب  ار  وا  هتسویپ  دز  هسوب 

بآ بآ  نم  منم  ناشطع  تبل  یک 

مربمغیپ رتخد  رهم  هک  نم 

مرت هنشت  وت  هب  وت  يولگ  زا 

شوپم خر  ایرد  رثوک ز  تبل  يا 

شونب یبآ  یهد  یبآ  نم  هب  ات 

درشف ار  شیاپ  رحب  جوم  هکسب 

درب بآ  ریز  هب  یتسد  دش و  مخ 

درس بآ  يا  دیشکرب  لد  زا  هلان 

درگ هدوهیب  ردقنیا 
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درگن نم 

ام تشم  رد  دوب  ایرد  یتسه 

ام تشگنا  رس  زا  دیشوج  رحب 

سفن دزوس  میبآ  یب  زا  هچرگ 

سب تسا و  بآ  زا  نتشذگل  نم  بآ 

تسود ماج  رد  دوب  نم  درس  بآ 

تسوا تسد  رد  ما  هنشت  نم  ار  هچنآ 

تسم ماج  نیز  يوش  ات  دیوگ  قشع 

تسد هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

شونب نم  زا  يا  هعرج  ییوگ  دنچ 

شوه هتفر ز  ارچ  رغصا  سرپب  ور 

همطاف لآ  دنناشطع  هکسب 

همه مشچ  رد  هدیکشخ  مه  کشا 

مشتآ دز  ناگنشت  بآ  بآ 

مشک یم  دوخ  ییاقس  زا  تلجخ 

دوبن اقس  نم  مان  لوا  زا  شاک 

دوبن ایرد  نوخ  يارحص  نیا  رد  ای 

بابک لد  شتآ ، هنیس  کشخ و ، ماک 

بآ يایرد  زا  دمآ  نوریب  هنشت 

شطع ماج  زا  تفرگب  لد  ماک 
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شطع مارحا  بآ  شیپ  تسب 

درک دوجوملا  وُه  رد  یناف  شیوخ 

درک دوصقم  هبعک  يوس  هب  ور 

تسب قشع  فاوط  رهب  رمک  نوچ 

تسد داتفا  شلوا  فاوط  رد 

شرواد فاطم  رد  مود  فوط 

شرگید تسد  تسود  يادف  دش 

دروخ کشا  ياج  هب  نوخ  موس  رود 

دروخ کشم  رب  دمآ و  نمشد  ریت 

رس كرت  مزع  تشاد  مراچ  رود 

رپس ار  شمشچ  ریت ، شیپ  درک 

نینهآ دومع  اب  مجنپ  رود 

نیمز شقن  شتماق  ورس  تشگ 

زیت غیت  زا  مشش  رود  رد  تشگ 

زیر زیر  هعطق  هعطق  شوضع  وضع 

رارق فک  زا  دوب  هداد  متفه  رود 

دید ار  نتشیوخ 
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رای شوغآ  رد 

شرکیپ مخز  مشچ  اپارس  دش 

شرس يالاب  هب  ار  ارهز  دید 

لوتب شتفگ  یم  لاح  نابز  اب 

لوبق تّجَح  نم  سابع  نیرفآ 

تسیرگ نوخ  ایرد  هنشت  بل  نآ  رهب 

تسیرگ نوماه  لد  ارحص  هدید 

کشم مشچ  نوچمه  ...اراث  مشچ 

کشا تخیر  کشا و  تخیر  کشا و  تخیر 

نک زاب  یمشچ  هتشغآ  نوخ  هب  یک 

نک زان  باوخ  يوگ و  ردارب  کی 

ار وت  تسه  نیمز  زا  مدرک  عمج 

اروت تسد  مه  کشم و  مه  مَلَع  مه 

كاچ كاچ  لگ  نوچ  هتشگ  اپارس  يا 

كاخ يور  رب  نوخ  قرغ  رهپس  يا 

هاگ همیخ  رد  ناور  ورس  يا  وت  یب 

هآ هآ  دش  ناگنشت  بآ  بآ 

تمرادرب نیمز  زک  نکمم  تسین 

تمراذگب نانمشد  نایم  ای 

مرح رد  ار  تنت  مدرب  یم  شاک 
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مرتخد يارب  لگ  تسد  ياج 

رس تسد و  یب  هنشت  بل  یقاس 

ربم نالفط  یبآ  یب  زا  تلجخ 

هدش اوأم  نوخ  يایرد  ار  وت  ات 

هدش اّقس  دوخ  کشا  اب  مرتخد 

غاد داتفه  هلعش  اب  دوخ  هک  نم 

غارچ زا  دش  رت  هدنبات  ما  هرهچ 

تسد داتفا  نیک  غیت  زا  ار  وت  ات 

تسکش متشپ  هر و  زا  میاپ  دنام 

شومخ مدنام  دوخ  دایرف  رد  هچرگ 

شورخ مگنت  لد  رد  هتشگ  سبح 

نمجنا ره  رد  تسار  موضع  وضع 

نم سابع  نم  سابع  هلان 

بآ يایرد  رد  هنشت  ینعی  هعیش 

باسح یب  ياهمخز  ینعی  هعیش 

تسالب مخز  زا  هناخلگ  گی  هعیش 
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تسالبرک خرس  يارحص  کی  هعیش 

ادجرس دنلبرس و  ینعی  هعیش 

ادج رکیپ  زا  تسد  ینعی  هعیش 

ادص یب  دزوس  عمش  نوچمه  هعیش 

ادف ددرگ  نمجنا  يارب  ات 

تساهتنا ات  ادتبا  زا  رون  هعیش 

تساهر دوخ  زا  دوب  نشور  ات  رون 

رحب هب  لصاو  همشچ  نوچمه  هعیش 

رهن رهن  ار  ناگنشت  دشخب  بآ 

راهب حبص  هلال  ینعی  هعیش 

راهن لیل و  رد  هدیچیپ  وا  رطع 

سابل ره  رد  یبن  رضخ  نوچ  هعیش 

سانشان يامنهر  ار  ناهرمگ 

شیوخ تسه  تمحر  ربا  نوچمه  هعیش 

شیوخ تسد  اب  یملاع  رب  هتخیر 

تسیلع لآ  وریپ  اهنت  هعیش 

تسیلع لابند  هیاس  لثم  هعیش 

تسال جارعم  ربمغیپ  کی  هعیش 

تسالبرک ضرا  ّلک  دنورهش 

نیسح اب  تدالو  زا  ینعی  هعیش 
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نیسح اب  تداهش  ات  ینعی  هعیش 

يارب دوخ  نیسح  هک  یلگ  هتسد 

درک تسود  میدقت  درب و  تسود 

لماک ناریپ  هک  تسیریغص  لفط 

دندرک زارد  شیوسب  لسوت  تسد 

تسین مارآ  رطخ  یب  هعیش  لفط 

تسین ماک  نیریش  گرم  ریشب  زج 

دنک یم  يزاونلد  نم  زک  تسیک 

دنک یم  يزاب  قشع  معبط  لفط 

متخاس يرارش  اب  متشگ  عمش 

متخاب يراوخ  ریش  لفط  هب  لد 

متفایرد ار  شیوخ  هار  رضخ 

متفای رورپ  ریپ  يراوخریش 

فرط شش  زکی  ههام ا  شش  كدوک 

فک هب  ناج  شمام  راچ  باب و  تفه 

شا هراچیب  ناهج  نایوج  هراچ 

شا هراوهگ  رب  تسد  ار  ایبنا 

وا نادنخ  هچنغ  زا  لگ  راخ 

وا ناشطع  بل  قاتشم  رحب 
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لجخ ایرد  شا  هدید  کشرس  زا 

لجخ اقس  شا  هنشت  يولگ  زو 

ادخ يور  وا  نوخ  زا  نوگ  هلال 

ادخ يوگنخس  شُماخ  بل  اب 

شا هنیئآ  رب  هدنام  تبرغ  درگ 

شا هنیس  رد  البرک  نابایب  کی 

نیسح اب  تداهش  ات  تدالو  زا 

نیسح اب  تداع  هدرک  هظحل  هظحل 

دوب هللاّرس  يانیس  شا  هنیس 

دوب هآ  کی  طقف  ار  وا  ادخ  ات 

دوب هدرب  لتاق  ریت  راظتنا 

دوب هدرم  یماک  هنشت  زا  بش  هنرو 

تفرگ ایحا  شطع  نوناک  هب  بش 

تفرگ او  شریش  دمآ ز  ریت  زور 

هتخاب یتسه  هراوهگ  رد  لفط 

هتخات نوریب  همیخ  زا  ردپ  اب 

هام رهب  هدیدن  سک  هللا  هللا 

هاگلتق ددرگ  دیشروخ  هناش 

تخیسگ مه  زا  شکزان  يولگ  ات 

تخیر دیشروخ  تروص  رب  وا  نوخ 
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دوب هدیشاپ  اضف  رب  نوخ  نیا  هک  سب 

دوب هدیدرگ  نوگ  هلال  مه  نامسآ 

دیرب رجنخ  زا  لتاق  رس  ار  هک  ره 

دیرب رس  وا  زا  ریت  اب  هلمرح 

دومن يزوس  متس  شتآ  هلعش 

دومن يزوریپ  نالعا  شا  هدنخ 

نهد نینوخ  نآ  تشاد  بل  رب  هدنخ 

نخس مرگرس  دیدرگ  ردپ  اب 

تسوا لصو  زا  نم  دنخبل  ردپ  ياک 

تسوکن ندیدنخ  تسود  ریت  شیپ 

تفرگ رواد  زا  ریش  تراوخریش 

تفرگ ربمغیپ  شوغآ  رد  ياج 

ترب زا  ریت و  مدیشون ز  ریش 

تردام تسد  يور  رب  مدز  رپ 

تسادخ نونمم  وت  نینوخ  دیص 

تسادخ نوخ  نیا  زا  دعب  مه  نم  نوخ 

وا دزن  رد  مرب  ار  تمایپ  ات 
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« وگب تگنت  لد  دهاوخ  یم  هچ  ره  »

منک لد  نوخ  يزابناج ز  لسغ 

منک لماک  ار  قشع  زامن  ات 

ور خرس  منوخ  يا ز  نوخ  نیمه  اب 

وضو يریگ  یم  وت  لسغ و  منک  نم 

تسا نم  نوهرم  رشح  ات  اونین 

تسا نم  نوخ  زا  وت  راموط  رهُم 

مشک یم  رَپ  تا  هناش  يور  زاب 

مشک یم  رگید  ریت  راظتنا 

تسا مهرم  نآرق  مخز  رب  نم  مخز 

تسا مک  مریت  هبوچ  کی  ولگ  رب 

تسا هتساوخ  اپ  رب  دایرف  نم  مخز 

تسا هتساوخان  نورد  زا  ياه  هلان 

تسال يارحص  لگ  غاب  نم  مخز 

تسالبرک ناتساد  کی  نم  مخز 

تسادخ کیپ  ناقشاع  رب  نم  مخز 

تسادخ کیّبل  ياوآ  نم  مخز 

هتخورفا رطع  زا  مناج  هک  سب 

هتخوس میولگ  رد  لتاق  ریت 

مرجنح زا  شکب  نوریب  ار  ریت 
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مرس ددرگ  ادج  تتسد  اب  هکلب 

تسا وت  ياربک  تجح  وت  رغصا 

تسا وت  ياروشاع  دایرف  دبا  ات 

هار رد  یتسه  بیبح  کنیا 

يوسب دوخ  هتخاب ، بوبحم 

روش و  هتخات ، رای  لاصو  نادیم 

هتخادنا داجیا  ملاع  رد  يرگید 

لیحر مزع  نتشیوخ  زا  ما  هدرک 

لیئربج یب  ادخ  ات  مدیشک  رپ 

متفای یئاهر  اه  ّتیدوخ  زا 

متفای ییاهتنا  یب  طخ  رس 

تسا مرحمان  نم  هک  اجنآ  ما  هتفر 

تسا مرحم  ان  نخس  متسب  ورف  بل 

متسیک منادن  رای و  منم  نیا 

متسین نم  یلو  میوگ  نخس  نم 

لد راب  زا  یهت  مدرک  ناج  شود 

نادیم هب  مداد  لد  ناج و 
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لد راد 

متسیز یتسه  نادیم  رد  هچرگ 

متسیک هدوب  هک  مناد  یمن  دوخ 

دوجو رد  میآ  هکنآ  زا  رتشیپ 

دوجس مقشع  هداجس  رب  دوب 

دوجو رد  میآ  هکنآ  زا  رتشیپ 

دوجس مقشع  هداجس  رب  دوب 

دنتخاس میال  نادیم  نکاس 

دنتخاس میالبرک  دنورهش 

نیسح يور  لزا  زا  دوب  ما  هلبق 

نیسح يوک  رس  رب  مداهن  رس 

ناج دایرف  شتآ  يا  يا  هلعش 

ناتسلد زوس و  هنیس  یمظن  هب  ات 

منک رس  شلاصو  نادیم  حرش 

منک رتسکاخ  هلعش  ریز  ار  قلخ 

هتخاب یتسه  شخب ، یتسه  هب  نآ 

هتخادنا دوجو  ناج  رب  هزرل 

راوس ربمغیپ  وچ  فرفر  رب  تشگ 

راپسهر تداهش  جارعم  هب  دش 

مدق لوا  نامه  زک  هللا  هللا 
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مدع دایرف  داتفا  دوجو  رد 

دنتساخ اپ  رب  هرابکی  ایبنا 

دنتساوخ الوم  يزابناج ز  نذا 

ادن نیا  مه  اب  دنداد  ادصکی 

ادف تدنوادخ  تسه  همه  ياک 

مرا غاب  رد  تشز  غاز  دنچ 

مرح درِگ  رب  لیف  موق  دنچ 

هدب يزابرس  مکح  ار  ایبنا 

هدب يزارفارس  هگنآ  ریگب  رس 

میرس كرت  بلاط  تیاپ  هب  ام 

میرفعج نوع و  سابع و  مساق و 

تسشن اپ  زا  دیشک  یهآ  رشبلاوب 

تسد داد  نافوط  هیرگ  زا  ار  حون 

اهر یسیع  نت  زا  دشیم  حور 

اهدژا نوچمه  تخات  یسوم  هب  مغ 

شورخ اپ  ات  رس  هللا  لیلخ  دش 

شوج هب  دمآ  تخس  لیعامسا  نوخ 

هایس ماش  دش  بوقعی  رب  زور 

هاچ هب  ار  دوخ  دنکفا  فسوی  تساوخ 
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بارطضا رد  لُسُر  حاورا  دوب 

: باطخ دمآ  ناقشاع  ماما  زک 

دیتخاب ار  دوخ  هچ  زا  نالوسر  ياک 

؟ دیتخاس نم  هر  دس  ار  شیوخ 

ما هتسر  دوخ  زا  میوا  اپارس  نم 

ما هتسب  متسب  هک  يدهع  ادخ  اب 

تسا نم  جارعم  لاب  نمشد  ریت 

تسا نم  جاهنم  تسود  ات  نوخ  طخ 

سکچیه ددرگن  نم  هار  ّدس 

سب دیراذگب و  تسود  اب  ار  تسود 

مربلد ياپ  هب  ات  مراد  تسود 

مرس ددرگ  ادج  نت  زا  اهراب 

ملتاق ریت  ات ز  مراد  تسود 

ملد ددرگ  هرز  نوچ  همشچ  همشچ 

نت مخز  موجه  زک  مراد  تسود 

نم ُشعَن  اذه  هک  دیوگ  مرتخد 

تسا مغ  يداش  ره  تسود  ياضر  یب 

تسا مهرم  ددنسپ  وک  یغیت  مخز 

رهپس دزیر  ورف  مه  رد  ات  تساوخ 

رهم هام و  نودرگ  دتفا ز  ات  تفر 
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کلم کیبل  دش ز  رپ  نامسآ 

کلف رد  هر  مگ  دندرک  نارتخا 

ریط شحو و  ات  کلم  زا  هتشرف  زا 

ریس درک  هش  رس  درِگ  ناشحور 

دوب هتسب  نامیپ  دقع  قح  اب  هک  وا 

دوب هتسش  لد  ناهج  ناج و  زا  رگید 

اهریت رب  هتخود  ترسح  مشچ 

اهریشمش اب  تفگ  یم  بل  ریز 

منم کنیا  اهریشمش  اهریت 

منشوج زا  دیرذگب  ات  یتّمه 

مردام رهم  بآ  دشاب  هچرگ 

مرت هنشت  اه  غیت  بآ  هب  نم 

مدمآ نوریب  هّکم  زا  رگا  نم 

مدمآ نوخ  هبعک  فاوط  رب 

تسا یناشفا  ولگ  نوخ  نم  جح 

تسا ینایرع  نم  مارحا  هماج 

نم جح 
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تسالبرک رد  قح  رادید 

تسالط تشط  افص  لادوگ و  هورم 

سک چیه  شهار  ّدس  ددرگن  ات 

سرف تعرس  اب  دناریم  مرح  زا 

رانک دز  هر  رس  زا  ار  یتقلخ 

راپسهر تداهش  نادیم  هب  دش 

شورخ شوج و  نآ  وا  رد  ناهگان 

شوگ هب  دمآ  ینلهم  ًالهم  گناب 

تشاد زان  مه  ناربمغیپ  رب  هک  وا 

تشادزاب نتفر  ار ز  ادص و  نیا 

دنام هآ  دود  جوم  رد  البرک 

دنام هار  زا  قارب  دز  یهآ  قرب 

ینهآ هوک  هدینشن  سک  چیه 

ینز هآ  زا  دتفا  مطالت  رد 

شادف نادرم  همه  يا  نز  نیا  تسیک 

شادص تام  ادخ ، وحم  نآ  دش  هک 

تفرگ ورین  وا  زا  يدرم  وگم ، نز 

تفرگ ور  شفافع  مرش  زا  تمصع 

همئاق ار  ادخ  شرع  وگم  نز 

همطاف کی  یلع  کی  دّمحم  کی 
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هک تشادن  ناوت  یتسه  ملاع 

، بنیز زج  ددنبب  ار  شهار 

وا نیسح  دوب و  نیسح  وا  هک 

تسا بت  بات و  رد  تسود  قوش  هش ز 

تسا بنیز  هتفرگ  ار  شهار  هک  نیا 

نیملاع لوتب  نآ  تسد  ود  رد 

نیسح بلق  هتشر  بسا و  دنب 

رگج زا  زوسناهج  یهآ  دیشک  رب 

رت هتسهآ  تهر ، كاخ  کلم  ياک 

باتفآ زا  رتشیب  تباتش  يا 

باتش نک  مک  دش  ماش  بنیز  زور 

سرف یناریم  دنت  ردارب  يا 

سفن زا  بنیز  داتفا  نک  ربص 

مرح يوس  وش  زاب  میوگن  نم 

مرهاوخ نم  نک  ربص  میوگ  کیل 

هدرپ زا  زوس  هکسب 
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درک زاس  لد 

درک زاب  شیوسب  یمشچ  قح  مشچ 

مامالا تنب  يا  مود  لوتب  ياک 

ماگ ماگ  نابهگن  ار  تماما  يو 

تمد نوهرم  ربص  تایح  يو 

تمغ زا  بئاصم  هوک  لجخ  يو 

تنماد نماد  کشا  متارف  يا 

تنلهم ًالهم  هدنازوس  ارم  يو 

درب یم  لفحم  هب  معمش  نوچ  رای 

درب یم  لد  نمز  وا  ناج  نمز  وت 

مبنیز وزاب  تسد و  ار  ادخ  يا 

مبکرم مامز  زا  رادرب  تسد 

متسین نت  ملاع  رد  رگد  نم 

متسین نم  دََرب  دوخ  اب  ارم  وا 

میمدمه میلدمه و  هر  نیا  ردام 

میمه اب  میا و  هدوب  مه  اب  ود  ره 

يرگنس کی  رد  تسود  اب  نم و  اب 

يرس تشپ  وت  يور و  شیپ  تسود 

مردام ناجب  رهاوخ  روخم  مغ 

مرب یم  دوخ  رس  اب  ار  تلمحم 
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هتساوخ يراثن  ناج  نم  زا  هکنآ 

هتساوخ يرابدرب  ربص و  وت  زا 

نکم نیکمت  ناکمال  تاذ  زج ز 

نکم نیرفن  نک  ربص  يدید  هچ  ره 

همتاخ دریگن  هر  نیا  ربص  هب  زج 

همطاف رس  ات  ياپ  يا  نک  ربص 

دننک مناراب  گنس  ات  نک  ربص 

دننک مناراد  هزین  باتفآ 

مرتخد یلیس  دروخ  رگ  نک  ربص 

مردام ارهز  ثاریم  دوب  نیا 

نیمود لوتب  يا  دنب  ورف  مد 

نیمز رب  دتفا  هزین  زا  مرس  ات 

وت هب  ور  ثداوح  لیس  دنک  نوچ 

وت هب  ورین  دهد  منآرق  توص 

هانپ یب  یتشم  نید و  هانپ  يا 

هاگلتق رد  ام  رادید  هدعو 

نانع نوچ 
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دیشکرب بنیز  تسد  زا 

دیشک رپ  تداهش  نادیم  يوس 

وا لابقتسا  هب  نادنخ  نایشرع 

وا لابند  لد  لاج و  ار  نایشرف 

هتخوس شکشخ  ماک  زا  رت  کشخ و 

هتخورفا تارف  نوحیج و  لین و 

همه شنابیرگ  رود  زا  اهریت 

همه شنامرف  طخ  رد  اه  هزین 

فوقو دوخ  فالغ  رد  اه  غیت 

فویس ای  ینیذخ  دیآ  ادن  ات 

فاصم رد  بل  رب  دنار  ینیذخ  نوچ 

فالغ رد  نوریب  دنتسج  اه  غیت 

اهریت اه و  هزین  اب  نامزمه 

اهریشمش مد  زا  دایرف  تساخ 

میاوت نامرفب  کنیا  نیسح  ياک 

میاوت نآ  زا  مصخ  تسد  هب  ام 

میرد نمیرها  بلق  ات  نک  مکح 

میرب نمشد  هنیس  رد  ورف  رس 

میربیم رفاک  موق  نیز  اه  هتشر 

میرب یم  رس  اهرمش  مامت  زا 
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اهریشمش ياک  درک  تراشا  هش 

اه ریت  اه و  گنس  اه و  هزین 

دینک یهارمه  مصخ  اب  ناتسود 

دینک یهاتوک  زورما  رگا  ياو 

تسا مکحم  يدهع  تسود  اب  نم  دهع 

تسا مک  ممادنا  رب  دیآ  مخز  هچ  ره 

راگزور نیا  تقلخ  زا  رتشیپ 

راظتنا مشچ  ار  زورما  ما  هدوب 

دینک يرای  دوخ  راک  رد  ارم  ات 

دینک يراج  مگر  گر  زا  نوخ  جوم 

مرس رب  مهاب  دیزیر  نانچنآ 

مرتخد ار  منت  دسانشن  هک  ات 

تسا نم  نارابگنس  زور  زور 

تسا نم  نارای  نوخ  جح  دیع 

تساهریت موجه  مخز  نم  جح 

تساهریشمش نم  مارحا  هماج 

ندش یناف  مدق  اترس  دوب  جح 

ندش ینابرق  تسود  يانم  رد 

حوبذم قلح  نم  مزمز 
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تسا نم 

تسا نم  نارای  نوخ  جح  دیع 

رای میلست  نوچ  دندید  ار  رای 

رایتخا فک  زا  دنداد  اه  غیت 

دنتخات بناج  راچ  زا  نانمشد 

دنتخادنا نامسآ  تفه  رب  هزرل 

ادخ مشخ  ینافوط  می  نآ 

اجز یهوک  نوچ  دیبنج  ناهگان 

رادغاد لد  نوزف ، مغ  هنشت ، ماک 

رازه یس  رب  رو  هلمح  يدرف  تشگ 

رذحلا دنتفگ  هکنیا  زا  تفگش  يا 

رفن کی  غیت  میب  زا  رازه  یس 

هرز گنت  همشچ  زا  ریت  كون 

هرگ دز  یم  مه  هب  ار  شیاه  مخز 

رامش یب  ارحص  کیر  نوچ  نت  مخز 

رارف رد  شغیت  مخز  زا  مصخ  زاب 

تخیسگ نمشد  هتشر  تبون  تفه 

تخیر كاخ  رب  اپ  تسد و  دنکفرس و 

نورد زا  دایرف  تساوخرب  ار  خرچ 

نوخ يایرد  رد  قرغ  دش  نامسآ 
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تسود دهع  زا  دای  دروآ  ناهگان 

تسوکن اجنیا  نتخادنا  غیت  تفگ 

تفرگ فک  رب  رس  دنکفا و  ار  غیت 

تفرگ فک  رب  رپس  نوچ  نیریش  ناج 

ریش دنتشگ  هکرعم  رد  ناهبور 

ریت ریشمش و  اب  دندیدرگ  زاب 

گرم غیت  زا  دیسر  شمخز  لگ  هکسب 

گرب گرب  لگ  نوچ  تشگ  شوضع  وضع 

تشُک هزین  اب  نیا  ریشمش و  زا  شتآ 

تشپ دش ز  نوریب  تفر و  لد  رب  ریت 

دش ریشمش  زا  هرذ  هرذ  رهم 

دش ریت  زا  تشپراخ  ناسب  لگ 

ار هنیک  ّدح  نیب و  یفوک  ضُغب 

ار هنیئآ  دنک  یم  ناراب  گنس 

رارش نیا  زا  زوسب  یگنس  رگم  لد 

تتریغ دش  نوچ  هدید 
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رابب یکشا 

دینک ناغفا  هلان و  کئالم  يا 

دینک ناریو  نیمز  رب  ار  نامسآ 

كاچ كاچ  دش  نامسآ  نارای  هآ 

كاخ شقن  دش  همطاف  باتفآ 

تسا یگریخ  ياوه  رس  رب  ار  خرچ 

تسا یگریت  ملاع  دنتشک  ار  رون 

راکشآ تملظ  جاوما  رد  هتشگ 

راوس یب  ماگل و  یب  یحانجلاوذ 

كاندرد شیاه  ههیش  یحانجلاوذ 

كاچ كاچ  شبلق  نینوخ و  شلکاک 

لوسر یب  یقارب  هن  یحانجلاوذ 

لوتب کشا  اب  هرهچ  زا  نوخ  هتسش 

هاگ همیخ  ات  هگلتق  زا  شا  ههیش 

هآ هآ  همیلظلا  همیلظلا 

یتخاب ار  دوخ  هچ  زا  احانجلاوذ 

؟ یتخادنا اجک  ار  بنیز  ناج 

يا هدروآ  باضخ  نوخ  زا  لکاک 

يا هدروآ  بآ  ياج  نوخ  مرح  رد 

تسیک نونجم  لد  نایرگ و  هدید 
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؟ تسیک نوخ  نیا  لوسر  یب  قارب  يا 

هاگ همیخ  زک  يا  هظحل  احانجلاوذ 

هاگلتق يوسب  یتشگ  رپس  هر 

تسشن تهار  رد  هیرگ  اب  یکدوک 

تسدب ار  تیاپ  تفرگب  دش و  مخ 

درک شرع  راوشوگ  نآ  رب  هیرگ 

درک شرف  ار  تمُس  ریز  شیوسیگ 

کشم دولآدرگ  فلز  زا  دناشف  یم 

کشخ بوچ  ناسب  شیاهبل  دوب 

تساوخ بات  یب  لد  رهب  زا  بات 

تساوخ بآ  نتفر  ماگنه  ردپ  زا 

هانگ یب  ماک  هنشت  ریغص  نآ 

هآ هآ  بل  رب  هتشگ  شبآ  بآ 

ربم نوگلگ  خر  اب  همیخ  هبور 

ربم نوخ  شیارب  دهاوخ  یم  بآ 

نیبب ار  تنیع  رون  دّمحم  ای 

نیبب ار  تنیسح  یب  حانجلاوذ 

نوخ جارعم  زا  هتشگرب  یفرفر 

زا هدیبات  یهم  ای 
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نوخ جاوما 

وا لابند  کلم  لیخ  فرطکی 

وا لابقتسا  هب  ارهز  فرطکی 

وحم یتسه  ملاع  کنیا 

وحم نیسح  دننا و  نیسح 

دنخبل لگ  شمخز  ره  تسادخ و 

تسا لالجلاوذ  ترضح  لاصو 

باتفآ يا  دوخ  هار  زا  وش  زاب 

باتهم ای  ار  نامسآ  نازوسب  ای 

رهپس زا  نینوخ  کشا  نوچمه  شاک 

رهم تارذ  اب  دنزیر  نارتخا 

دوگم رگیزاب  خرچ  يا  ياو  ياو 

دوگم رگید  نامسآ  يا  هآ  هآ 

نونج دایرف  تسار  شنیرفآ 

نوخ يایرد  هدش  نودرگ  هدید 

دیوش نوریب  ما  هنیس  زا  اه  هلان 

دیوش نوخ  رحب  کشا  زا  اه  مشچ 

شیوخ دایرف  اب  هک  دمآ  نآ  تقو 

شیوخ داد  مریگب  نود  نامسآ  ز 

هلزلز نودرگ  خرچ  رب  منکفا 
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هلسلس رد  مشک  ار  شنیرفآ 

مشک نودرگ  هنیس  زا  ار  رهم 

مشک نوخ  رد  دوخ  کشا  اب  ار  هام 

هآ دود  نورد  مچیپ  ار  زور 

هاگلتق رد  نود  رمش  دیاین  ات 

نوخ يارحص  هدش  مگنت  هنیس 

نوخ يایرد  ما  هدید  رد  مگ  هتشگ 

هتفات مبلق  هب  شتآ  ناهج  کی 

هتفای مّسجت  مشیپ  البرک 

تساهریت هناشن  نآرق  رکیپ 

تساهریشمش همعط  هیآ  هیآ 

كاخ نوخ و  رد  یفسوی  كاپ  مسج 

كاچ كاچ  ناعنک  ریپ  بلق  لثم 

گنت گنت  شرود  گرگ  نابایب  کی 

گنچ گنچ  ار  ندب  كزان  نآ  هدرک 

شنت غاب  رد  مخز  ناتسلگ  کی 

شنهاریپ هتشر  ره  نوخ  رهم 

گرب گرب  شیاه  هلال  ینابغاب 

گرم غیت  رد  شا  هچنغ  هدروخ  بآ 

نینوخ لگ  کی 
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غاد ود  داتفه و  و 

غاب ناماد  رد  هداتفا  ماک  هنشت 

هدش رت  نوخ  زا  شکشخ  ياهگرب 

هدش رپ  رپ  شا  هنیس  يور  هچنغ 

ادخ اب  هدرک  زار  نوخ  می  رد 

ادخ ات  هدرک  زاورپ  ادخ  زا 

نهد یمخز  ره  هدوشگب  شنت  رب 

نخس مرگرس  هدیدرگ  ادخ  اب 

وت شوگ  رد  ادص  یب  ممایپ  ياک 

وت شوغآ  رد  تسد  نم  منم  نیا 

نم بولطم  بلط  جارعم  هب  يا 

نم بوبحم  نم  ناناج  نم  ناج 

تسا مهرم  زا  رتبوخ  تغیت  مخز 

تسا مک  نت  رب  نزب  ممخز  رتشیب 

ملتاق غیت  تسا  وت  لصو  کیپ 

ملد مزب  رد  دنعمش  اهریت 

تسا نم  بایان  ّرد  نمشد  گنس 

تسا نم  بآ  نیرت  نیریش  یگنشت 

مروآ یئادف  تزاب  ات  شاک 

مرگید رای  ود  داتفه و  دوب 
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متشاد رفعج  نوع و  اهدص  شاک 

متشاد ربکا  سابع و  مساق و 

ریش لفط  دص  ارم  يدادیم  شاک 

ریت شیپ  ناشولگ  دشیم  رپس  ات 

منماد نماد  گنس  درابب  رگ 

منت مخز  ره  هدرک  تولخ  وت  اب 

مبت بات و  هلعش  نیا  نم و  نیا 

مبنیز تیوک  درگ  نابایب  نیا 

مرس ياپ  ات  وت  اب  متسب  دهع 

مرتخد یلیس  میدقت  دنک  خر 

دنکشب لتاق  گنس  زا  مرس  وگ 

دنکشب لمحم  هب  رس  بنیز  هک  ای 

رون تسا  رون  وت  نامرف  نک  مکح 

رونت كاخ  رب  هرهچ  مراذگ  ات 

مبنیز مشچ  شیپ  مراد  تسود 

مبل زا  دریگ  هسوب  نمشد  بوچ 

رگ
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تسوپ دنریگ  منت  زا  راب  دص  ود 

تسود تسود  رکذ  تسار  وضع  وضع 

تفگ تسود  اب  همه  ار  اه  ینتفگ 

تفنش اه  خساپ  لییربج  مد  یب 

تسد هتسش  ام  هر  رد  یتسه  ياک ز 

تسه هچ  ره  ام  یتسه  نیا  وت و  نیا 

نیسح نک  یئادف  ام  رد  ار  شیوخ 

نیسح نک  یئادخ  يدرک  یگدنب 

تسا وت  تسب  اپ  دوب  نم  دبع  هک  ره 

تسا وت  تسد  رد  متقلخ  رایتخا 

نیسح مرای  ار  وت  متقلخ  همه  اب 

نیسح مراد  تتسود  نم ، ِتسود 

هن دوب و  دوخ  زا  هن  نیسح  رگید 

دوبعم و فقو  شدوجو  دوخ  رد 

سب دوب و  دوصقم  شناج  لذب 

متخورفا مدق  ات  رس  زک  هآ 

متخوس شتآ  بآ و  نایم  رد 

ما هدنک  لد  ناهج  ناج و  زا  رگید 

ما هدنز  ای  ما  هدرم  منادن  یم 

وش دود  لد  شتآ  زا  باتفآ 
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وش دوبان  نوگلین  رهپس  يا 

زورف رب  شتآ  هنیس  زا  نیمز  يا 

زوسب مه  ار  نامسآ  نازوسب  مه 

وک لیفارسا  روص  دمآ  رشحم 

وک لیئاربج  دایرف  هحیص و 

دینک نوماه  نیا  رد  ور  کیالم  يا 

دینک نوریب  هگلتق  زا  ار  رمش 

نزب يداد  همطاف  زیزع  يا 

نزب يدایرف  مولظم  يا  رخآ 

نیسح نک  نیئآ  دب  مصخ  هراچ 

نیسح نک  نیرفن  هظحل  کی  اشگ  بل 

وت ربا  زا  یمن  تمحر  می  يا 

وت ربص  تام  بویا  دص  ود  يا 

نیسح دراب  نوخ  وت  رب  یتسه  مشچ 

مه ربص 
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نیسح دراد  يا  هزادنا 

تسا سخ  راخ و  تا  هلال  غاب  درگ 

تسا سک  یب  نمشد  نیب  رد  تترتع 

ترجنح نوچ  هتخوس  ایرد  بلق 

ترتخد بآ  بآ  يادص  زا 

تسا لد  نوخ  اب  هتشغآ  ترکیپ 

تسا لتاق  ياه  هجنپ  رد  تا  هرط 

ریگب رجنخ  تلتاق  تسد  ای ز 

ریگب ردام  رب  لادوگ  هر  ای 

تسا يرادنامهم  مسر  نیا  البرک 

تسا يراج  نوخ  نامهیم  يولگ  زا 

نامسآ رگمتس  يوج  افج  يا 

نامسآ رخآ  يدرک  ار  دوخ  راک 

درَگَن رگیزاب  خرچ  متفگ  وت  اب 

درگن رگید  نامسآ  متفگ  وت  اب 

دنتخیگنا اه  هنتف  رخآ  يدید 

دنتخیر ار  ادخ  نوخ  نیمز  رب 

تسیرگ نوخ  تیانج  نیز  لتاق  غیت 

تسیرگ نوچ  ارهز  هک  مناد  یمن  نم 

نم ياوآ  ولگ  يان  رد  هدنام 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6789 

http://www.ghaemiyeh.com


نم ياو  يا  نم  ياو  يا  نم  ياو 

هدمآ نوخ  زا  یئایرد  البرک 

هدمآ نوریب  لادوگ  زا  رمش 

شنهاریپ رد  تسا  دیشروخ  صرق 

شنماد زا  ادخ  نوخ  دکچ  یم 

مدبمد یئوگ  هدیربب  رس  نآ 

مه هب  شناشطع  ياهبل  دروخیم 

بالگ شنینوخ  نامشچ  زا  دزیر 

بآ بآ  دیوگ  هتسهآ  بل  ریز 

رگا دنتفگ  هک  ینادیهش  هب  باطخ 

میوش هدنز  زاب  هتشک و  راب  رازه 

میراد یمن  رب  وت  زا  تسد 

كاخ شقن  ناتماق  تمایق  يا 

كاچ كاچ  فیرش  ياه  ندب  يا 

دیا هتفخ  نوماه  شرف  رب  نایشرع 

دیا هتفخ  نوخ  مزلق  رد  نارتخا 

دنچ هب  ات  نیریش  باوخ  دمآ  رشحم 

دنلب ین  کی  نیمز  زا  تسا  باتفآ 
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باوخ نارای ز  يا  دیئاشگب  هدید 

باتفآ لامج  زا  دیئوشب  نوخ 

هتخات نمشد  یحو  میرح  رد 

هتخاب ار  دوخ  گنر  ارهز  تخد 

دنتسین ملاظ  هنوگنیا  دد  وید و 

؟ دنتسیک تعامج  نیا  نم  رب  ياو 

دننزیم نالازغ  يور  رب  همطل 

دننز یم  نالاهنون  رب  ین  بعک 

دنتخورفا وسراچ  زا  اه  هلعش 

دنتخوس ار  اه  همیخ  دّمحم  ای 

تفرگ شتآ  متس  زا  ات  اه  همیخ 

تفرگ شتآ  مه  لافطا  نماد 

رارش نودرگرب  همیخ  ره  زا  دزیخ 

رارفلا ینیسح  نالازغ  يا 

دنهن یم  نابایب  رب  رس  اه  هلال 

دنهد یم  ناج  اهراخ  ریز  هنشت 

نم ياو  يا  نم  ياو  يا  نم  ياو 

نخس متفگ  یمن  مدرمیم  شاک 

هآ دایرف و  اب  یحو  تیبلها 

هانپ رگیدکی  ناماد  رب  هدرب 
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همه رکذ  بلب  ین  بعک  ریز 

همطاف ای  یلع  ای  دّمحم  ای 

رت گنس  لد  مه  داّیص  زا  نمشد 

رتگنت نالازغ  رب  دشیم  راک 

دندز ار  نالاهنون  هتسد  هتسد 

دندز ار  نالازغ  شتآ  لد  رد 

تخیر موصعم  یکدوک  مشچ  کشا 

تخیر مولظم  يرتخد  شوگ  نوخ ز 

اهراب نید  نشلگ  نایطوط 

اهراخ ریز  دنداد  ناج  هنشت 

ناشدایرف شطعلا  يدوب  هچرگ 

ناشدای زا  بآ  فرح  رگید  تفر 

نینوخ برغم  ای  تمایق  بورغ 

دیسر يربک  رشحم  هاگماش 

دیسر اروشاع  نینوخ  برغم 

هدز تراغ  همیخ  نوچ  یبرغم 

هدکشتآ اه  هنیس  نوچ  یبرغم 

زورف شتآ  هّلق  نوچ  یبرغم 

زورمین زا  رت  هدنزوس  یبرغم 

باتفآ نارای  مشچ  زا  ناهن  دش 
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باتفآ ناراسهوک  تشپ  تفر 
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دش دایرف  زا  زیربل  نامسآ 

دش دازآ  ناگنشت  بل  رب  بآ 

ودع شود  رب  بآ  ياه  کشم 

ور هدرک  تمصع  لآ  میرح  رب 

هتخورفا یشتآ  ین  ین  بآ 

هتخوس ياه  هنیس  راثن  دش 

هاگ همیخ  زا  رارش  نودرگ  رب  تفر 

هآ هآ  دش  ناگنشت  بآ  بآ 

بابر غاد  رگد  راب  دش  هزات 

بآ تشگ  وا  تلجخ  زا  مه  بآ 

دش دایرف  زا  زیربل  شا  هنیس 

دش دازآ  بآ  زیخرب  ارغصا 

متخود یمشچ  بآ  رب  ات  وت  یب 

متخوس متشگ  بآ  متشگ  عمش 

ما هنیئآ  دش  وت  ناشطع  ماک 

ما هنیس  زا  رگا  ریش  دش  وُج  ياو 

داتفوا بآ  رب  هک  كدوک  ره  مشچ 

داتفوا بات  زا  داد و  رس  يا  هلان 

دنتخورفا رارش  اهلد  زا  هکسب 

دنتخوس دوخ  هنیس  نوچ  ار  رحب 
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ناشکشم ره  رب  هدید  زا  نوخ  تخیر 

ناشکشا زا  تفرگ  شتآ  مه  بآ 

نابیرغ ماش  هن  مهدزای  بش 

دوب نادیهش  دالیم  هک 

تشذگ يربک  رشحم  باتفآ 

تشذگ اروشاع  زوس  ملاع  زور 

درک زاورپ  نامسآ  رب  بش  غرم 

درک زاب  ار  دوخ  ماف  یلین  لاب 

مدحبص یب  نایع  دش  یهاگماش 

مغ ماش  تبرغ  ماش  متام  ماش 

ازع ماش  هیس  ماش  نوخ  ماش 

ازف مغ  زوس و  هنیس  زیخدرد و 

نوخ ّجح  ناینابرق  رکیپ 

نوگ هلال  ار  نوگلین  كاخ  هدرک 

كاچ كاچ  شوضع  وضع  يدرمریپ 

كاخ ناماد  رد  هتفخ  يراوخریش 

نسح زا  یلاهن  هلاس  هدزیس 

نهریپ نوخ  زا  هدیشوپ  ندب  رب 

شنت نآرق  شتروص 
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رون تایآ 

روتس ّمس  زا  لاماپ  شرکیپ 

وا ماک  نیریش  گرم  بارش  زا 

وا مادنا  رب  هام  يا  باتب  شوخ 

رمق صرق  نآ  شعن  رانک  رد 

رگد يدیشروخ  هتفخ  نوخ  رد  هقرغ 

تسا رپرپ  لگ  نوچ  هک  يدیشروخ  صرق 

تسا ربکا  یلع  وا  ّمع  نبا 

رمق سمش و  نوچ  دنتفخ  نیمز  رب 

رگیدکی رانک  وّمع  رسپ  ود 

یتسارحص هنیس  رد  ناشمسج 

یتسارهز نماد  رد  ناشسأر 

دنملاع عمش  هک  یناّدق  ورس 

دنمه درگ  اه  هناورپ  نوچ  هلمج 

دنا هدنام  اهنت  ياهنت  ندب  ود 

دنا هدنام  اهندب  نینوخ  نآ  زا  رود 

نیسح سابع و  دنمولظم  ود  نیا 

نیع رون  ار  اضترم  یفطصم و 

همقلع هاگلتق و  رانک  رد 

همطاف رئاز  هدید  رگ  ار  ود  ره 
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ار سای  خرس  غاب  تنیز  هداد 

ار سابع  رکیپ  کشا  هتسش 

ندب نینوخ  نآ  درگرب  دهد  رس 

نم سابع  نم ، سابع  هلان 

دیسر يربک  رشحم  نارای  هآ 

دیسر ارهز  هگلتق  رانک  رد 

شبت بات و  زا  دزوس  یم  البرک 

شبل رب  انیسحاو  انیسح  او 

هاگلتق رودب  ددرگ  یم  هاگ 

هآ هآ  ادیهشاو  دیوگ  هاگ 

نک لادوگ  زا  هولج  اباتفآ 

نک لابقتسا  ردام  زا  نیسح  ای 

اهگنچ ار  تنت  ناگرگ  هدز  يا 

اهگنس ریزب  ناهنپ  هم  يا 

وگبرس یب  نت  اب  یهاوخ  هچنآ 

وگب ردام  کی  هدیربب  گر  زا 

تسا وت  نامهم  ردپ  ّدج و  ردام و 

تسا وت  نایرع  نت  ینامهم  عمش 

تمغ نابیرگ  رد  رس  کلم  يا 
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تمغ نابیرغ  ماش  ناهج  يا 

نت هراپ  دص  يا  زیخ  اج  زا  مدکی 

نسح رهب  ناوخب  مساق  هضور 

وگب رپرپ  هچنغ  زا  نابغاب 

وگب رغصا  كزان  يولگ  زا 

هدش مجنا  زا  رود  تهام  صرق 

هدش مگ  ارحص  هب  تموصعم  لفط 

هتخورفا نماد  اب  تترتع 

هتخوس ياه  همیخ  نایم  رد 

دنک یم  يرادساپ  بشما  بنیز 

دنک یم  يرامش  رتخا  نیمز  رد 

اهراخ ریز  هتفخ  شنارتخا 

اهراب ار  الب  يارحص  هتشگ 

نک زاب  اشامت  مشچ  رحس  يا 

نک زاورپ  یلع  تخد  هرمه 

زانب وناب  نآ  رب  بش  زامن  يا 

زامن دناوخ  یم  هتسشنب  وا  بشماک 

زار يایرد  رهوگ  ینعی  هعیش 

زادگ زوس و  ناهج  کی  ینعی  هعیش 

دنک بنیز  زا  لابقتسا  هعیش 
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دنک بش  زامن  اب  يزابقشع 

تسا بل  رب  نیریش  ناج  ات  ار  هعیش 

تسا بنیز  نیسح و  طخوریپ 

نیسح اب  اهالب  رد  ینعی  هعیش 

نیسح اب  اهالبرک  مامت  رد 

هتخورفا لگ  گرب  ره  يور 

هتخوسلد مثیم »  » نابز زا 

نوخ ياناوخ  طخ  اب  هتسب  شقن 

نوخ يایرد  رهوگ  ینعی  هعیش 

----------

( هعیش تایح   ) مهاوخ یم  تیمک  رعش  عبط 

مهاوخ یم  تیب  لها  زا  ددم 

ناهج ود  تعسو  هب  مهاوخ  عبط 

ناهد هعیش  فصو  هب  میاشگ  هک 

مولظم یتقیقح  هعیش  تسیک 

موصعم هدراچز  مّسجت  کی 

تیبلا لها  باتک  ینعی  هعیش 

تیمک رعش  رارش  ینعی  هعیش 

لماک یتیاور  ینعی  هعیش 

لبعد هدیصق ي  ینعی  هعیش 
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ماما رای  هشیمه  ینعی  هعیش 

نوچ
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ماشه يور  شیپ  هب  قدزرف 

ترتع ربمیپ و  ینعی  هعیش 

ترتع رهظم  قرف ، ات  ياپ 

یلع يالو  بت  ینعی  هعیش 

یلع ياپ  هب  اپ  يامیپ  هار 

نامیا تقیقح  ینعی  هعیش 

ناملس رذوبا و  ینعی  هعیش 

لالب وچ  ینّذؤم  ینعی  هعیش 

لآ دمحا و  یلع و  زامن  رد 

تسوا بل  رب  هشیمه  هعیش  ناج 

تسوا بتکم  ياقب  هعیش  نوخ 

تسادخ ریش  تسیک  هعیش  ردپ 

تسارهز ترضح  هعیش  ردام 

هدروخ ودع  زک  مخز  ره  هعیش 

هدرب ردپ  ردام و  زا  ثرا 

هدوب یلع  رس  تشپ  هعیش 

هدومیپ ریدغ  هار  هعیش 

تسالوم یلع  لزا  زا  ار  هعیش 

تسارهز هعیش ي  رشح  ات  هعیش 

تسین شکاب  هنایزات  زا  هعیش 
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تسین شکالم  رد  میلست  شقن 

راوید رد و  هظحل ي  زا  هعیش 

راثن هدومن  یلع  هار  هب  ناج 

تسوا ندرگ  هب  نفک  مئاد  هعیش 

تسوا نتشک  عورش  نسحم  لتق 

تسا مولعم  هشیمه  تقیقح  نیا 

تسا مولظم  تسا و  شُک  ملاظ  هعیش 

زاغآ دش  هنتف  وچ  هفیقس  رد 

زاب نتشک  هعیش  هب  دش  اه  تسد 

دراد الب  ره  هب  تداع  هعیش 

دراد البرک  كاخ  رد  هشیر 

مادم داب  نعل  هّیواعم  رب 

ماش يدوب  هعیش  زور  وا  زا  هک 

یشوخ شیع و  هرامه  ار  وا  هدوب 

یشک هعیش  رامق و  رمخ و  برُش 

تسوا نماد  هعیش  نوخ  زا  هتسش 

تسوا ندرگ  هب  اهراّمع  ِنوخ 

دایز نبا  دیزی و  نامز  رد 

زا هیواعم  ملظ  تفر 
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دای

دنتسناوت ات  ساّبع  ِلآ 

دنتسب یلع  هعیش ي  رب  هار 

دنتشک ربمایپ  زا  اه  لسن 

دنتشک رتشیب  هّیواعم  زا 

دیسر هورگ  نیز  هعیش  رب  هچنآ 

دیفس هّیما  ینب  يور  تشگ 

ناشربمیپ زا  دنزرف  تصش 

ناشرس نتز  ادج  بش  کی  تشگ 

نیسح رازم  رب  دنتسب  بآ 

نیسح راز  هلال  دیدرگ  مخش 

راسی نیمی و  زا  دندرب  هلمح 

راّوز نت  زا  دندیرب  رس 

ینادنز ِنایعیش  اسب  يا 

ینابرق دندش  هتسد  هتسد 

دندرب رس  هب  اه  لاچ  هیس  رد 

دندرم اه  هجنکش  ریز  همه 

ناشرکیپ هدنز  هدنز  دش  نفد 

ناشرس رب  بارخ  نادنز  تشگ 

هدرب شا  هّمئا  زا  ثرا  هعیش 
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هدروخ ار  هفیقس  مخز  هعیش 

دنیالوم مصخ  هک  نّویفلس 

دنیارهز نالتاق  فلخ 

هلا ِمشخ  رارش  زا  ناشیور 

هایس هفیقس  هدنورپ ي  وچمه 

تسا ردپ  یب  هورگ ، نیا  ردپ 

تسا ربمایپ  رتخد  لتاق 

دنفلخ ان  تخس  هک  اه  فلخ  نیا 

دنفلس نیا  نامدود  زا  همه 

دنردپ نیا  ناثراو  طقف  هن 

دنرت هداز  مارح  مه  ردپ  زا 

دندومیپ شیوخ  دادجا  هار 

دندولآ هعیش  نوخ  رد  هجنپ 

اروه رداق  هظحل  ره  رکش ،

اروشاع زور  دندوبن  هک 

دندوب نامز  نآ  رد  نانیا  رگا 

دندوب نانس  یلوخ و  زا  رتدب 

دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

دنگوس البرک  نادیهش  هب 

یلزی مل  يادخ  باتک  هب 
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یلع هب  همطاف  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب 

باتک راچ  هب  ایبنا  همه  هب 
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باسح زور  ياه  هظحل  همه  هب 

ربمغیپ مشچ  رون  نسح  هب 

رگد ماما  ُهن  هب  نیسح و  هب 

رون هب  نونمؤم و  هب  دیدح و  هب 

روط هب  تاعزان و  هب  ناخُد و  هب 

مزمز هورم و  هب  افص و  هب 

مرح رجح و  میطح و  ماقم و  هب 

رشحم ات  هعیش  نادیهش  هب 

رغصا ربکا و  هب  نیسح و  هب 

بنیز هدیدغاد ي  لد  هب 

بنیز هدید  ود  کشرس  هب 

هدیسوب لوسر  هک  یبل  هب 

هدید نارزیخ  بوچ  زا  هبرض 

تسوا بل  رب  هشیمه  هعیش  ناج 

تسوا بتکم  تایح  هعیش  نوخ 

ددرگ رت  هدنرد  نمشد  هچ  ره 

ددرگ رت  هدنز  گرم  اب  هعیش 

شُک ارهز  ِدیلپ  لسن  يآ 

شک اهاط  لآ  رشح  فص  ات 

تسا هدنیاپ  هعیش  روک ، ناتمشچ 
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تسا هدنز  یلع  بتکم  دبا  ات 

دریگ یم  تایح  نوخ  زا  هعیش 

دریم یمن  یلو  ددرگ  هتشک 

تسا هدنبوک  تخس  هک  مثیم »  » رعش

تسا هدنفوط  هشیمه  ییاه  هلعش 

نابرق دیع  تافرع و 

میانم تسا و  تافرع  لد  رد  هک  کیبل 

میانم تسا و  تافرع  لد  رد  هک  کیبل 

میادج دندومن  شیوخ  زا  هک  کیبل 

میادخ وحم  مدق  هب  ات  رس  هک  کیبل 

میاجک هب  منادن  زورما  هک  کیبل 

مفیعض مسج  سفق  نیز  نانک  زاورپ 

مفیخ دجسم  هگ  همحرلا و  لبج  رد  هگ 

شراپسهار لد  هک  هدنزوس  يداو  نآ 

شراخرس ره  زا  لگ  غاب  دص  ود  تسادیپ 

شرابعز یئادخ  گنر  همه  دنراد 

شرای تبحصمه  هدش  ینابز  هب  سک  ره 

تاجانم و هب  یموق 
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دنیاعد هب  یهورگ 

دنیادخ شوغآ  رد  هدرک  رفس  شیوخ  زا 

تساج نآ  نم  حور  ای  تسا و  تافرع  اج  نیا 

تسایرد ود  هدید  مه  هدکشتآ  هدش  مه 

تساپ رب  همزمز  یکی  همحّرلا  لبج  ياپ 

تسارهز فسوی  لد  دایرف  همزمز  نیا 

تسا تاجن  رحب  دوخ  هک  تسا  نیسح  زوس  نیا 

تسا تافرع  ياعد  لوغشم  دزوس و  یم 

دوب يرحس  كرابم  هچ  یبش و  هچ  بشید 

دوب يربخ  رعشم  يداو  رد  لفاغ و  ام 

دوب يرگد  يافص  جاجح  لفحم  رد 

دوب يرگج  زوس  شوخ و  لاح  بش و  کشا 

تشاد یبت  بات و  رحس  هب  ات  لد  هتخوس  ره 

تشاد یبش  هچ  يدهم  هک  تفگ  ناوتن  اما 

دیدیسر هک  رعشم  هب  شود  نایرعشم  يا 

؟ دیدیدن هعیش  ۀهدشمگ  زا  رثا  ایآ 

دیدینشن يدهم  ۀلان  بش  لد  دایآ 

؟ دیدیچن هلال  شخر  ناتسلگز  ایآ 

دوب امش  عمش  رحس  هب  ات  هم  هدشمگ  نآ 

دوب امش  عمج  رد  همطاف  رسپ  بشید 
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دیئوجب دیدرگب و  همیخ  ره  هب  زورما 

دیئوشب هدید  ۀنیآ  زا  هنگ  درگ 

دیئوجب دیدرگب و  همیخ  ره  لخاد  رد 

دیئوگب هتسخ  لد  زوس  زا  نسحلا  نبای 

دینیبب رادلد  ةرهچ  ینم  هب  دیاش 

دینیبب رای  خر  دیهاوخب  رای  زا 

دنیانم يارحص  هب  جاجح  هک  زورما 

دنیادخ شوغآ  رد  دنیادج و  شیوخ  زا 

دنیاعد مرگرس  همه  اپارس  هتسب  بل 

دنیازف حور  سفن  اب  ادخ  رکذ  رد 

ار ینم  هلان  همزمز و  زا  رپ  دندرک 

برک و هر  هتفرگب  هلفاق  کی 
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ار الب 

دنراد هلسلس  ناج  هب  قشع  زا  هلفاق  نیا 

دنراد هلصاف  اه  هلفاق  اب  هلفاق  نیا 

دنراد هلفاق  ره  لد  رد  اج  هلفاق  نیا 

دنراد هلو  ره  نوخ  خلسم  ات  هلفاق  نیا 

دنشودب هناخ  ناج  ۀبعک  ات  هلفاق  نیا 

دنشوپب مارحا  ۀماج  ولگ  نوخ  زا 

یئادخ گنر  اب  همه  یجاح  ود  وداتفه 

یئالبرک هدش  هتشگ  نورب  هکم  زا 

ییادف قوشعم  هر  رد  ناوج  ریپ و  زا 

یئادج لیم  مهز  هدرک  ناشرس  مسج و 

شیور ورس  رب  دنز  هسوب  ردپ  هک  رغصا 

شیولگ يدیفسز  تداهش  تسادیپ 

تفر ناتربکا  یلع  هک  ناناوج  دیزیخ 

تفر ناتربمغیپ  ۀناحیر  ۀناحیر 

تفر ناتربهر  الب  برک و  يوس  هکم  زا 

تفر ناترغصا  یلع  لافطا  هب  دیئوگ 

تفر اجک  سان  لد  عمش  انم  لها  يا 

تفر اجک  ساّبع  هک  دیسرپب  هبعک  زا 

دوب افص  رون و  زا  رپ  هبعک  ینم  لها  يا 
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دوب امش  نیب  یلع  نب  نیسح  زورید 

دوب اعد  مرگ  خر و  هب  شکشرس  بالیس 

دوب الببرک  وا  ۀبعک  لزا  زور  زا 

دینیشنب نایرگ  همه  شرجه  هب  زورما 

دینیبب هزین  رس  هب  ار  وا  رس  ادرف 

هنیدم ياهنز  دیسرپب ز  هّکم  رد 

هنیکس تفر  اجک  تفر  اجک  هب  بنیز 

هنیس هدروآرب ز  هلان  ارچ  موثلک 

هنیزح يارهز  ۀمولظم  رتخد  وک 

هلان نویش و  اب  هرسکی  ناکرتخد  يا 

هلاس هس  هتفر  اجک  دیسرپب  دیزیخ و 

دیآ ربخ  هنیدم  هب  يزور  هلفاق  نیز 

دیآ رگج  نینوخ  بنیز  الب  الببرک و 
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دیآ رفس  زا  غاد  ود  وداتفه  شتآ  اب 

دیآرب هلان  یبن  بارحم  ربنم و  زا 

( مثیم  ) لد دزرلب  هلعش  نیا  زا  رشح  ات 

ملاع همه  ناج  مثیم )  ) لد هن  اهنت 

----------

یحضا كرابم  گرزب و  دیع  عولط 

یحضا كرابم  گرزب و  دیع  عولط 

اهلد رب  هداد  دیحوت  تدحو و  غورف 

شرع نمادب  دشکرس  ینم  كاپ  كاخ  ز 

ادخ ناقشاع  مرگ  ۀمزمز  ياون 

قشع ۀقلح  دندز  سّدقم  نیمز  نآ  رد 

اعد قوش و  روش و  ناغفا و  هلان و  کشا و  هب 

کیبل ۀمغن  تاوامس  جواب  دسر 

ارحص نآ  گیر  كاخ و  نشو و  گنسو  هوکز 

شماگ ره  هک  نیمزرس  نآ  رد  همیخ  دندز 

افص هتفرگ  يربمغیپ  هدید  کشا  ز 

نسح نیسح و  همطاف  یّلع و  دمحم و 

اجنآ كاخب  یگدنب  خر  دنا  هداهن 

يدهم ترضح  تاجانم  مرگ  يادص 

اضف جومب  نیمزرس  نآ  رد  هدنکف  نینط 
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عمج نآ  رد  هک  یمرحم  لد  لاحب  اشوخ 

ادیپ دنک  ار  شیوخ  ةدشمگ  لامج 

خساپ دونشب  هکنآ  لد  لاحب  اشوخ 

الوم ای  تفگ  وچ  سدقم  ناهد  نآ  زا 

يا هتخوس  هنیس  دایرف و  هلان و  هب  اشوخ 

الاب دور  نامز  ماما  ياعد  اب  هک 

ینابرق دننک  خلسم  بناج  دنور 

يوه وید  سفن و  گرگ  وگب  دنفسوگ  هن 

يردپ نآ  تارطاخ  دوش  هدنز  هرابود 

ادف رهب  هدناشن  ار  رسپ  غیت ، ریز  هک 

تسود هر  رد  هک  رسپ  قلحب  دراک  هدیشک 

ادج شیوخ  ناوجون  ندب  زا  رس  دنک 

دشن هدیرب  ولگ  نآ  یلو  غیت  هدیشک 
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اناد رداق  ّرس  نآ  رد  هتفهن  ُدب  هک 

؟ ببس هچ  زک  دراک  هب  اتفگ  دمآ و  مشخ  هب 

ارم حیبذ  كزان  يولگ  يُرب  یمن 

تفاکش گنس  زیت و  غیت  بل  دروخ  گنس  هب 

ادن دنلب  دش  غیت  ۀبل  زا  هگان  هک 

مُربب ناسچ  ُرِبب  یئوگ  وت  لیلخ  يا  هک 

اتکی رداق  تاذ  مدنکیم  یهن  هک 

شود هب  دنفسوگ  هاگان  هملاکم  نیارد 

امس شترضح ز  دزن  ادخ  کیپ  دیسر 

لوبق لوبق ، اذبح ، ادخ  لیلخ  يا  هک 

افص قدص و  یتسود و  نینچ  هب  یهز  یهز 

نابرق دنک  دنفسوگ  سپ ، حبذ  ياجب 

ام هگرد  هب  دش  هتفریذپ  وت  ۀیده  هک 

غیرد تفگ  دنفسوگ و  نتز  رس  دیُرب 

؟ ارچ تسود  كاخب  محیبذ  نوخ  تخیرن 

رگنب ور ، شیپ  هب  الیلخ  دیسر  ادن 

اشفا دوش  یم  وت  رب  ام  یفخم  زار  هک 

نوخب هفرغ  دید  درک و  رظن  يور  شیپ  هب 

الب برک و  يانم  رد  ار  همطاف  حیبذ 

ماش هفوک و  ياهگرگ  یسب  گنچ  هدوشگ 
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ارهز فسوی  نوخ  نتخیر  دصقب 

نودرگ نمادب  شتآ  هدز  یگنشتز 

ءادهشلادیس لافطا  هلان  يادص 

هراوهگ رانک  رد  ناشف  کشا  بابر 

افج ریت  ناشن  رغصا  كزان  يولگ 

لاخبت یگنشت  زوس  زا  شبل  رب  هنیکس 

اّقس رکیپ  زا  هدیرب  هتشگ  تسد  ود 

غیت مد  زا  شناوج  نیبج  تسا  هتفاکش 

ات ود  هتشگ  زامن  رد  یلع  قرف  هکنانچ 

یحو نشلگ  ياه  هلال  ناهن  راخ  زیرب 

يربک بنیز  موثلک و  هدش  وجتسج  هب 

نآ ۀنحص  دید  وچ 
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لیلخ میظع  رشحم 

اپز داتف  دز ، شیوخ  رسب  مغ  تسد  ود 

وت ۀیرگ  باوث  الیلخ  دیسر  ادن 

ام ۀگرد  هب  رسپ  حبذ  تسا ز  رت  نوزف 

؟ نیسح يالبرک  وچمه  دوب  هنحص  مادک 

؟ اروشاع زور  وچمه  دوب  زور  مادک 

نیسح قح  تسایبنا  ۀمه  بئاصم 

الب ماج  هدیشک  رس  لزا  مزب  هب  وا  هک 

« مثیم  » نخس زا  بل  ددنبن  تسود  فصو  هب 

ایوگ دوب  شلد  شدنُرِبب ، نابز  رگا 

----------

؟ تساجک راخ  یب  لگ ، نآ  یلو  تسا ، نوزف  لگ ،

؟ تساجک راخ  یب  لگ ، نآ  یلو  تسا ، نوزف  لگ ،

؟ تساجک رادلد  ۀمیخ  دَوب ، رایسب  همیخ 

تسا رای  ِشود  هب  هناخ  نم ، ةراوآ  لد 

؟ تساجک رای  وگب ، هتسخلد  نم  اب  مرح  يا 

نم هب  دییوگب  همحّرلا ، لبج  تافرع و 

؟ تساجک رادید  ةدعو  ارم  حور  ۀبعک 

تسا رادیب  ناگمه  مشچ  رعشم و  بش  بش ،

؟ تساجک رادیب  لد  برای ! هدش ، نوخ  مرگج 
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یلو تسا  مرگ  وت ، رازاب  همطاف ! فسوی 

؟ تساجک رازاب  رس  رب  دَربب  ار  ام  هکنآ 

کشا رهوگ  اب  وت  هار  رس  مییایب  ات 

؟ تساجک رابرهگ  مشچ  وک ؟ هتخوس  ۀنیس 

دنسرپ یم  مه  دنتافرع و ز  رد  نایجاح 

؟ تساجک رارحا ، ربهر  وک ؟ همطاف  یجاح 

مسرپ یم  امش  ز  هنیدم ! ناناوج  يا 

؟ تساجک رادملع  سابع  ربکا و  یلع  هک 

تسا ربخ  رغصا ، ةراوهگ  هن ز  بابر و  هن 

؟ تساجک رارک  ردیح  مرح  ِریش  ِلفط 

ونشب تساره ، هچ  نایصع  ترثک  زا  مثیم » »

؟ تساجک راکهنگ  هک  درآرب  دایرف  وفع ،

----------

بشما تسا  رگید  ياوه  لاح و  ار  قشع  يانم 

بشما تسا  رگید  ياوه  لاح و  ار  قشع  يانم 

بشما تسا  رشحم  زور  ياغوغ  ای  اروشاع  بش 

ینابرق ود  وداتفه  دنعمج  رگدکی  رانک 

بشما تسا  رس  كرت  زا  تبحص  ناج و  لذب  زا  نخس 

بنیز ینک  شرادیب  باوخ  زا  دابم  ار  ردارب 

بشما تسا  ربمغیپ  نماد  يور  هب  رس  ار  وا  هک 
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الیل نک  دود  رمجم  هب  لد  دنپس  زیخ و  اجز 

بشما تسا  ربکا  ِّیلع  نآرق  توص  اپ  رب  هک 

هراوهگ رود  زا  دیور  وس  نآ  یمشاه  نانز 

بش بش 
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بشما تسا  رغصا  یّلع  يّراد  هدنز 

ارحص رد  هدیچیپ  همطاف  رطع  يوب  منامگ 

بشما تسا  ردام  ردام  رکذ  رد  رحس  ات  بنیز  هک 

رتمک شطعلا  اهاط ، لآ  میرح  نالازغ 

بشما تسا  رت  هنشت  امش  زا  اّقس  هک  دناد  ادخ 

نارای يا  قشع  ياه  هتسدلگ  رب  دیئوگ  ناذا 

بشما تسا  رخآ  زامن  هاگرحس  ار  مساق  هک 

یبآ یب  زوس  زا  هدز  شتآ  ۀلال  نوچ  مرح 

بشما تسا  رپ  لاب و  یب  غرم  نوچ  شطع  زا  هنیکس 

نک اشامت  ار  تنینب  لاح  نینبلا  ما  ایب 

بشما تسا  رگید  ياوه  روش و  رس  هب  ار  کی  ره  هک 

( مثیم  ) نک هلان  هآ و  هب  توعد  ار  هللادابع 

بشما تسا  رس  رب  تداهش  روش  ار  هللادبع  هک 

----------

لد لها  نیمزرس  يا  ینم  يا 

لد لها  نیمزرس  يا  ینم  يا 

لجخ ایرد  ترئاز  کشاز  يا 

افو قشع و  ۀبعک  يا  ینم  يا 

افص قدص و  بتکم  يا  ینم  يا 

هللا لصو  زکرم  يا  ینم  يا 
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هاگ داعیم  ناقشاع  لیخ  هب  يا 

هتخورفا يداو  يا  ینم  يا 

هتخوس اه  لد  هتسخ  هآز  يا 

قشع رون  باتفآ  يا  ینم  يا 

قشع روط  تماگ  ماگ  يا  ینم  يا 

ادخ برق  لفحم  يا  ینم  يا 

ادج ار  ّتینم  هدرک  نمز  يا 

دنقح يوک  نکاس  تنانکاس 

دنقح يور  قشاع  تناقشاع 

كاپ كاخ  يا  تنماد  ياجک  رد 

كاخ يور  هداهن  تروص  یفطصم 

نیمزرس نیا  زا  شوگ ، رب  دسریم 

نینمؤملاریما کیّبل  گناب 

يا هدوب  ارحص  وت  لد ، لها  كاخ 
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يا هدوب  ارهز  وفعلا  دهاش 

زار يارحص  يا  همیخ ، نیمادک  رد 

؟ زاین زار و  نیسح  هدرک  ادخ  اب 

لیلج رما  اب  وت  رد  هدیشک  يا 

لیلخ تسد  رسپ  قلح  رب  دراک 

تسیلگ غاب  زا  هب  تکشخ  نماد 

تسیلع نبا  نیسح  کشا  زا  مرخ 

نیع ود  ره  زا  تنماد  ياجک  رد 

؟ نیسح کشا  اعد  رد  يراج  هدوب 

تساجک اه  لد  ۀلبق  ناج  ۀبعک 

تساجک ارهز  فسوی  هاگ  همیخ 

هتخیمآ ناج  رطع  اب  وت  كاخ 

هتخیر ارهز  کشا  نآ  رد  هک  سب 

منک ارحص  نآ  رد  ور  مراد  تسود 

منک ارهز  فسوی  يوجتسج 

مروآ خلسم  هب  ور  شیور  دای 

مرس ددرگ  ادج  ینابرق  وچ  ات 

ما هدیربب  رس  رب  اپ  دهن  وا 

ما هدیطلغ  نوخ  كاخ و  رد  نت  رب 

همه مه  رود  دنعمج  نایجاح 
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( هیلع هللا  مالس   ) همطاف نیسح  هتفر  اجک  سپ 

شهگنابرق الب  يارحص  تسوا 

شهرمه نابرق  ودوداتفه  هکلب 

دهد یم  رس  رس ، يوم  ياج  هب  وا 

دهد یم  ربکا  سابع و  مساق و 

تسا ندید  ناناوج  غاد  وا  جح 

تسا ندیدرگ  شربکا  شعن  رود 

تسالبرک مرگ  كاخ  وا  خلسم 

تساه بسا  ّمس  ریز  وا  فقوم 

تسا رجنخ  اب  افص  وا  جح  یعس 

تسا رغصا  یلع  ربق  شا  هورم 

تسا بش  کشا  شمزمز  نوخ ، شا  هبعک 

تسا بنیز  ياه  هلان  شیاقف  رد 

دننک شنابرق  هک  یّجح  دور  وا 

دننک شناراب  گنس  نوخ  می  رد 

نیز ردص  زا  شا  هدجس 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6822 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نداتفا 

تسا نداد  رجنخ  هب  رجنح  زا  هسوب 

افص قح  اب  نوخ  جوم  رد  دنک  ات 

افق زا  اما  تسود  رب  دهد  رس 

یتساپ رب  وا  زا  جح  تمایق  ات 

یتسایرد شمغ  رد  مثیم )  ) مشچ

----------

دراد اج  هبعک  رانک  رد  بشما  هک  سک  نآ  اشوخ 

دراد اج  هبعک  رانک  رد  بشما  هک  سک  نآ  اشوخ 

دراد ادخ  رکذ  بل  هب  رون و  لد  هب  روش و  رس  هب 

هّکم زا  جراخ  یناوراک  عمج و  هّکم  رد  همه 

دراد اجک  مزع  نیا  تسیک  هتفرگ  ارحص  هر 

شناناوج اب  ارهز  دنزرف  ناوراک  ریما 

دراد البرک  راید  مزع  نوخ  جّح  يارب 

نوریب مرح  لها  اب  دندرک  مرح  زا  ار  مرح 

دراد اج  جاّجح  نت  زا  ناج  دوش  نوریب  رگا 

ارهز فسوی  اریز  جآجح  ینازرا  ینم 

دراد انم  خرس  نماد  زا  رت  بوخ  ییانم 

جّح نیا  رد  هک  نارای  دور  یّجح  یلع  نبا  نیسح 

دراد افص  یعس و  اه  هزین  كون  هب  لزنم  لهچ 
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رغصا یلع  دشاب  ناوراک  نیا  ربکا  حیبذ 

دراد الب  ریت  ۀنشت  اما  هنشت  یقلح  هک 

یجاح نآ  نوخ  زا  وربآ  جح  دبا  ات  دریگب 

دراد اهبنوخ  نوخ  ۀبعک  رد  ادخ  تاذ  نوچ  هک 

دیوگ نخس  رهاوخ  اب  هداتفا  نوخ  جوم  رد  شنت 

دراد الط  تشط  ات  هزین  زا  ادخ  رکذ  شرس 

نیب ار  وا  جّح  دنهد و  رس  يوم  جاّجح  همه 

دراد ادج  نت  زا  رس  نوخ و  زا  هتسش  يوم  هک 

نت رب  يا  هّلح  دشوپب  مرحم  دوش  یم  یجاح  وچ 

همطاف زیزع 
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دراد ایروب  زا  سابل  نت  رب 

؟» مثیم  » ارچ یناد  یم  هللا  تیب  هدیشوپ  هیس 

دراد ازع  مزب  ناوراک  نیا  رب  هبعک  رد  ادخ 

----------

دینک یناشفا  لگ  نارای  يا  تسا  نابرق  دیع 

دینک یناشفا  لگ  نارای  يا  تسا  نابرق  دیع 

دینک یناحور  جح  زا  فوقو  لد  يانم  رد 

اوه گرگ  هجنپ  رد  ناج  تسا  هداتفین  ات 

دینک ینابرق  دیریگ و  ار  سفن  دنفسوگ 

عمج هدرک  یهلا  لصو  رعشم  زا  اه  گنس 

دینک یناطیش  لعف  كرت  ناطیش و  اب  گنج 

نت هب  ات  نوریب  دیرآ  نورد  زا  کیبل  گناب 

دینک ینابر  راونا  زا  مارحا  هلح 

هتشاذگب ناج  ياپ  ّکبر  هجو  ریسم  رد 

دینک یناف  ار  شیوخ  وهلاوه  رد  لوا  ماگ 

توکس نیع  رد  هدیدرگ  قح  رکذ  رس  ات  ياپ 

دینک یناحبس  یح  كاپ  تاذ  اب  وگتفگ 

دیوش وه  وحم  دیشارتب و  يوم  نم ، رس  زا 

دیوش وا  لامج  رون  زا  زیربل  همه  ات 

نیقیلا نیع  همشچ  رد  ار  حور  نک  وشتسش 
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نیمالا حور  رپهش  زا  شوپ  مارحا  هلح 

ایر ریوزت و  گنز  زا  ار  هنییآ  نک  كاپ 

نیقیلا قح  هنییآ  مدق  ات  رس  يوش  ات 

غیت ریز  رد  ار  لیعامسا  میلست  ندرگ 

نیب لیعامسا  قلح  رب  ار  میهاربا  غیت 

رت هدنرب  ردپ  تسد  رد  ساملا  زا  غیت 

نینزان يولگ  نآ  لگ  زا  رت  كزان  بجع  يا 

دیرب ار  رجنح  دراک  نآ  هن  تفاکشب  ولگ  هن 
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نیگمشخ دش  ردپ  مه  نوزحم  دیدرگ  رسپ  مه 

زیت غیت  ياک  دز  دایرف  دش  هلعش  رس  ات  ياپ 

نیملاعلا بر  رما  رد  ینک  یم  يدنک  هچ  زا 

رپ بوبحم  زا  هتشگ  اپارس  ياک  اتفگ  غیت 

ربن دیوگ  ادخ  اما  ربب  ییوگ  نم  هب  وت 

لیلج بر  بناج  زا  ادن  دمآ  ناهگان 

لیلد ار  تقدص  صالخا و  وت  مزع  يا  ابحرم 

وت بلص  رد  نیلسرملا  متخ  رون  دنامب  ات 

لییربج تکاپ  دنزرف  رب  تسا  هدروآ  هیدف 

ار وت  دنزرف  حبذ  وت  زا  میتفریذپ  ام 

لیلخ وت  یلیلخ  وت  یلیلخ  وت  یلیلخ  وت 

ناحتما میدرک  صالخا  هتوب  رد  ار  وت  ام 

لیزج رجا  ازج  حبص  ات  میداد  ار  وت  ام 

دیفس ور  شیامزآ  زا  يدمآ  نوریب  وت  مه 

لیلذ ار  ناطیش  درک  وت  تزع  لالج و  مه 

تخس تسا  تخس  ردپ  تسد  اب  دنزرف  نتشک 

لیمج دمآ  الب  نیا  يدید  تسود  لامج  نوچ 

دورف تمحر  شراب  دیآ  ربا  مشچ  ات ز 

دورد تدنبلد  دنزرف  رجاه و  رب  وت و  رب 

تسام نآ  زا  وت  لیعامسا  هللا  لیلخ  يا 
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تسانم يارحص  هب  تنس  نیا  هدنز  تمایق  ات 

وت لیعامسا  دیدرگرب  هدنز  رگ  روخم  مغ 

تسالبرک يانم  ام  میظع  حبذ  لتقم 

حیبذ نآ  حیبذ و  نیا  مه  اب  دنراد  اه  قرف 

رب شرس  وا  وت ، هنیس  رب  شرس  نیا 
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تساه هزین 

يرجنخ زا  شارخ  دراد  وت  لیعامسا  قلح 

تسافج غیت  مد  زا  هراپ  هراپ  وا  رجنح 

وت شوغآ  رد  حور  نوچ  وت  لیعامسا  مسج 

تسایتوت نابسا  مس  زا  وا  حورجم  رکیپ 

دوب باداش  لگ  لثم  دوب و  باریس  وت  حبذ 

تسادج نت  زا  شرس  ناشطع  بل  اب  ارهز  حبذ 

نیعود رد  تکشا  لیس  ات  دوب  ام  لیلخ  يا 

نیسح رهب  نک  هیرگ  نازوس  عمش  نوچ  وش  بآ 

نیسح ای  ییافص  یعس و  هورم و  وت  یتسیک 

نیسح ای  ییانم  فیخ و  رعشم و  نکر و  تیب و 

اعد وت  يزامن  وت  یفاطم  وت  یفاوط  وت 

نیسح ای  ییافقلاب  ًاحیبذ  وت  یحیبذ  وت 

تا هدیکشخ  بل  لعل  هنشت  مزمز  بآ 

نیسح ای  ییاقب  بآ  ار  رضخ  نارازه  وت 

ادخ ماکحا  ياه  گر  رد  تسا  يراج  وت  نوخ 

نیسح ای  ییادخ  نوخ  ادخ ، نوخ  دوخ  هکلب 

یملاع قلخ  لک  نیسح  وت  ینیسح  وت 

نیسح ای  ییالبرک  دیهش  وت  يدیهش  وت 

ترکیپ مخز  تایآ  یفحصم ، مامت  وت 
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نیسح ای  ییایلوا  ایبنا و  باتک  وت 

يا هیاس  ملاع  ود  قلخ  رس  رب  اباتفآ 

يا هیآ  تیاه  مخز  باتک  زا  مثیم "  " لخن

----------

نیبب ار  نابرق  دیع  انم و  رد  نک  رفس  لد 

نیبب ار  نابرق  دیع  انم و  رد  نک  رفس  لد 

نیبب ار  نابایب  نآ  روش  رون و  ياه  همشچ 

رس يوقت  غیت  اب  ار  سفن  دنفسوگ 
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ربب

نیبب ار  ناناج  راسخر  وش و  ناج  رس  ات  ياپ 

زاب هدیدرگ  ادخ  صاخ  ینامهم  ةرفس 

نیبب ار  نامهم  قوش  کشا  دنخبل و  ۀلال 

نزب ناطیش  رب  گنس  نکفارد ، اپ  زا  سفن  وید 

نیبب ار  ناطیش  گرم  مه  ار ، سفن  تسکش  مه 

حیبذ تسد  رد  دنب  لیلخ و  تسد  رد  غیت 

نیبب ار  نارب  غیت  رگنب ، میلست  رجنح 

لگ رت ز  كزان  قلح  مکحم ، تسد  زیت و  دراک 

نیبب ار  نامیا  صالخا و  وش ، مشچ  رس  ات  ياپ 

نایجاح مشچ  کشا  زا  هتخادنا  لگ  كاخ 

نیبب ار  ناتسلگ  ارحص ، ةدیتفت  لد  رد 

ار لیلهت  هبوت و  اعد و  کشا و  هیرگ و 

نیبب ار  نارفغ  وفع و  اطع و  فطل و  تمحر و 

لیلخ غاب  نوچ  هتشگ  ناتسلگ  امرگ  شتآ 

نیبب ار  ناوضر  غاب  يافص  ارحص  لد  رد 

رس مشچ  هاگن  رد  دجنگن  زگره  قح  يور 

نیبب ار  ناحبس  یح  لامج  اشگب  لد  مشچ 

درگب کی  کی  ناج  ياپ  اب  ار  جاجح  ۀمیخ 

نیبب ار  نایرگ  مشچ  هنیس ، زوس  لد ، شتآ 
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ار رادلد  يرگنب  ات  نک  ریغ  زا  یهت  لد 

ار رای  ینیبب  دیاش  اه  همیخ  رد  نزب  رس 

****

تسانم ام  دید  نادیم  مرح ، لد  رعشم ، هنیس 

تساعد تفرح  ره  ریغ ، فرح  بل ز  يدنبب  رگ 

مگ ار  همیخ  ای  يدش  مگ  رگ  روخم  مغ 
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يا هدرک 

تساجک ارهز  ۀتشگ  مگ  يرگنب  ات  نک  ریس 

سرپب يدید  ار  هک  ره  نیشنم  مارآ  يا  هظحل 

؟ تسانم يارحص  هب  ای  هتفر ، هکم  يوس  رای 

وا يور  مدیدن  متفر  ینم  رد  نارای  فیح 

تسام مشچ  زا  بیع  تسین ، ابیز  راسخر  نآ  زا  بیع 

انم يارحص  هب  مه  رود  دنعمج  نایجاح 

تسالبرک ریسم  رد  نابایب  رد  ام  یجاح 

دنفسوگ حبذ  هب  شوخ  ار  لد  دندرک  نایجاح 

تسالب ناکیپ  شیپ  شلفط  حبذ  ام  یجاح 

ناشریصقت یپ  زا  دنشارت  یم  رس  نایجاح 

تساه هزینرب  شرس  لزنم  لهچ  مه  ام  یجاح 

دنلب ددرگ  امس  رب  ناشاعد  تسد  نایجاح 

تسادج شرادملع  تسد  ندب  زا  ام  یجاح 

دنفسوگ مه  نآ  ینابرق  کی  تسه  ار  نایجاح 

تسادخ میدقت  هلمج  شحیبذ  مه  ام  یجاح 

راشف نت  رب  نیرئاز  موجه  زا  ار  نایجاح 

تسایتوت نابسا  مس  زا  شا  هنیس  ام  یجاح 

نیسح رب  يراوگوس  هشیمه  مثیم »  » دوب شوخ 

نیسحرب يراج  تسه  شکشا  هک  دشاب  نآ  یجاح 
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----------

میوشب ار  تافرع  ِكاخ  هدید  کشرس  ز 

میوشب ار  تافرع  ِكاخ  هدید  کشرس  ز 

؟ میوجب ار  وت  اجک  هب  رعشم  هب  ای  انم و  هب 

؟ ور دنک  نم  هب  یسک  هچ  تشپ ، ینک  نم  هب  رگا  وت 

؟ میوگب دوخ  درد  هک  هب  میوگن  وت  هب  رگا  نم 

مرادن وربآ  رگد  ینارب  رد  مرگا ز 

میوربآ دزیرب  هک  يراذگ  یمن  ادخ  هب 

تخس وت  ز  مرامش ، یب  هانگ  هب 
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مراسمرش

میور هب  يروآ  یمن  یتح  هک  نیا  زا  ملجخ 

یمشچ ياشگ  نم  هب  وت  مدیدن  ار  وت  رگا  نم 

؟ میوشتسش دنهدب  تهاگن  کی  هب  دوش  هچ 

مدنام رود  وت  زا  نم  یتسشن و  نم  رانک  وت 

میوس هب  ایب  یمدق  ممشچ  يور  هب  تمدق 

یفطل مشچ  مامت  وت  میور  هایس  رگا  نم 

میوم هتشگ  دیفس  هک  ینیبن  ما  یهایس  هب 

تسا یلاخ  لبط  نورد  وچ  منورد  مرپ  اوه  ز 

میوه ياه و  هب  مرک  نک ز  افتکا  ایب و  وت 

یلاح سرپب  نم  وت ز  نک  یمسبت  نم  هب  وت 

میولگ رد  هدقع  هدش  ملاح  ضرع  مامت  هک 

یلاخ ماج  وچ  دَوب  هک  نک  تمثیم »  » هب یهگن 

میوبس رد  بارش  وت  يزیرب  رگا  دوش  هچ 

----------

البرک يادهش  هار  ۀقردب  هجحیذ  متشه 

البرک يادهش  هار  ۀقردب  هجحیذ  متشه 

ناترای یهلا  تسد  نوخ ، جح  نایجاح 

ناترادید زا  مورحم  دش  هکم  رخآ  فیح !

الب نینوخ  يارحص  ات  هکم  زا  نات  یعس 
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ناتراثیا ناتجح  ندیپت  نوخ  رد  نات  فوط 

داب روکشم  نات  یعس  اداب  لوبقم  نات  جح 

ناتراداد قلاخ  اب  ناترادید  ةدعو 

دوش یم  ناتولگ  نوخ  ناتمارحا  ۀلح 

دوش یم  ناتوربآ  رشحم  حبص  ات  ناتنوخ 

****

دینک ربمغیپ  دای  نوچ  نوخ  جح  ریسم  رد 

دینک ربکا  یلع  ياشامت  دیزیر و  کشا 

وربآ بسک  زاب  اما  دیراد  وربآ 

دینک رغصا  یلع  نوخ  زا  رای  روضح  رد 

امش دنشارت و  یم  رس  انم  رد  دوخ  نایجاح 

دیزاس و نوخز  نیگنر  دوخ  يوم 
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دینک رس  كرت 

نیسح راصنا  باحصا و  يا  دیراشفب  ياپ 

نیسح رادملع  تسد  زا  دیرادرب  هسوب 

****

نات لابقا  رب  هدرب  ترسح  تخب ، يامه  يا 

نات لاح  رب  اشوخ  هکم  زا  دیتفر  نورب  شوخ 

امش مخز  محرم  ادرف  تسا  ریشمش  مخز 

نات لامآ  ۀبعک  اهنت  تسا  نوخ  لتقم 

هقردب هرامش  دزاس  ایبنالا  متخ  کشا 

نات لابقتسا  هب  دیآ  البرک  رد  همطاف 

امش نایرع  مادنا  تعلخ  ددرگ  كاخ 

امش ناشطع  ياه  بل  زا  بآ  دشون  رحب 

****

نیسح ات  مه  اب  دیدرک  رفس  بشما  نیسح  زا 

نیسحای رکذ  هدیدرگ  نات  بلق  رد  سفن  ره 

وضو جح  نیا  رد  دیریگ  نتشیوخ  نوخ  هب  ات 

نیسح اب  ناراوس  کباچ  يا  دیراپسب  هار 

نیمه دشاب  ناترکذ  نوخ  ۀبعک  ریسم  رد 

نیسحاو انیسحاو  انیسحاو  انیسحاو 

دینک بش  نوچمه  شیوخ  هآ  دود  زا  ار  زور 
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دینک بنیز  ییاهنت  رب  هیرگ  هظحل  هظحل 

****

شاب رای  تمصع  لآ  رب  البرک ! نیمز  يا 

شاب راد  نامهم  هدروآ  زاجح  زا  ور  نامهیم ،

نک زاب  ار  ناج  شوغآ  همطاف  زیزع  رب 

شاب راتخم  دمحا  نادناخ  اب  نابرهم 

شکب نوریب  اه  هلال  ياپ  ار ز  تیاهراخ 

شاب راوخمغ  ناگراوآ  نآ  رب  اروشاع  رصع 

هد بات  ربمیپ  دالوا  بات  یب  نت  رب 

هد بآ  ار  ناگنشت  مثیم »  » مشچ کشرس  اب 

----------

؟ تساجک راخ  یب  لگ ، نآ  یلو  تسا ، نوزف  لگ ،

؟ تساجک راخ  یب  لگ ، نآ  یلو  تسا ، نوزف  لگ ،

؟ تساجک رادلد  ۀمیخ  دَوب ، رایسب  همیخ 

تسا رای  ِشود  هب  هناخ  نم ، ةراوآ  لد 

؟ تساجک رای  وگب ، هتسخلد  نم  اب  مرح  يا 

تافرع
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نم هب  دییوگب  همحّرلا ، لبج  و 

؟ تساجک رادید  ةدعو  ارم  حور  ۀبعک 

تسا رادیب  ناگمه  مشچ  رعشم و  بش  بش ،

؟ تساجک رادیب  لد  برای ! هدش ، نوخ  مرگج 

یلو تسا  مرگ  وت ، رازاب  همطاف ! فسوی 

؟ تساجک رازاب  رس  رب  دَربب  ار  ام  هکنآ 

کشا رهوگ  اب  وت  هار  رس  مییایب  ات 

؟ تساجک رابرهگ  مشچ  وک ؟ هتخوس  ۀنیس 

دنسرپ یم  مه  دنتافرع و ز  رد  نایجاح 

؟ تساجک رارحا ، ربهر  وک ؟ همطاف  یجاح 

مسرپ یم  امش  ز  هنیدم ! ناناوج  يا 

؟ تساجک رادملع  سابع  ربکا و  یلع  هک 

تسا ربخ  رغصا ، ةراوهگ  هن ز  بابر و  هن 

؟ تساجک رارک  ردیح  مرح  ِریش  ِلفط 

ونشب تساره ، هچ  نایصع  ترثک  زا  مثیم » »

؟ تساجک راکهنگ  هک  درآرب  دایرف  وفع ،

----------

؟ تسادخ تایانع  دیع  ای  تسا  نابرق  دیع 

؟ تسادخ تایانع  دیع  ای  تسا  نابرق  دیع 

تساعد تاجانم و  راثیا و  دیع  قشع و  دیع 
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دیع نشج  هتفرگ  شنانامهیم  اب  قح  تاذ 

تسانم نابایب  ینارون  نشج  نیا  زکرم 

مینکفا مشچ  فرط  ره  میروآ و  ور  اجک  ره 

تسام مشچ  شیپ  هللا  تیب  جاجح  ۀمیخ 

نامسآ ماب  هب  دبات  یم  همیخ  ره  زا  رون 

تساعد تاجانم و  کشا و  هللا و  تیب  اه  همیخ 

دنفسوگ حبذ  قوش  رس  رب  دنراد  نایجاح 

تساوه گرگ  سوه ، وید  نتشک  کی  ره  دصق 

فوقو هدرک  نیمزرس  نآ  رد  هک  یجاح  نآ  شوخ  يا 

تسادخ شوغآ  رد  وا  ياج  هک  یجاح  نآ  رت  شوخ 

اه همیخ  ریز  هک  یجاح  نآ  نابرق  نم  ناج 

تسالبرک ياه  همیخ  دای  هب  نایرگ  وا  مشچ 

دید زا  رت  شیپ 
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مشچ هب  دیآ  یم  همیخ  ممشچ 

؟ تساجک يدهم  ۀمیخ  سپ  هدب ، خساپ  انم  يا 

لاؤس نیا  مه  زا  دنراد  سفن  ره  رد  نایجاح 

تسام دوعوم  يدهم  هاگ  همیخ  نیمادک  سپ 

؛ شوگ هب  دیآ  یم  تسا  يدهم  ۀیرگ  يادص  نیا 

؟ تسایبنالا متخ  وفعلا »  » ۀلان يادص  ای 

؛ نیلسرملا متخ  ِهللاای »  » زوسناج ۀلان 

؟ تساضترم یلع  قوش  ۀیرگ  يادص  ای 

؛ نیمز رب  هداهن  تروص  ابتجم  ماما  ای 

؟ تساونین لیتق  زوس  نامسآ  ياون  ای 

رسپ حبذ  رب  میهاربا ، هدامآ  فرطکی 

تسادف رهب  زا  لیعامسا  میلست ، فرطکی 

وا هاگنابرق  هک  یجاح  نآ  نابرق  نم  ناج 

تساگلتق رانک  رد  هگ  همقلع ، رهن  هاگ 

وا ّجح  حبذ  هک  یجاح  نآ  نابرق  نم  ناج 

تساسراپ درمریپ  ناوجون و  ریش و  لفط 

همطاف زیزع  دنشارت و  یم  رس  نایجاح 

تسادج نت  زا  شرس  منیب  یم  تسود  يانم  رد 

نوخ يارحص  رد  هک  یجاح  نآ  نابرق  نم  ناج 

تسافقلاب ٌحیبذ  مه  ایقشالا و  لیتق  مه 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6841 

http://www.ghaemiyeh.com


ناج لذب  زا  دعب  هک  یجاح  نآ  نابرق  نم  ناج 

تساهبسا ّمس  لاماپ  شنت  ین ، كون  هب  رس 

نوخ ّجح  نیا  رد  هک  یجاح  نآ  نابرق  نم  ناج 

تسالط تشط  افص  وا ، هاگلتق  وا  ةورم 

وا ّجح  رجا  هک  یجاح  نآ  رب  مثیم »  » نک هیرگ 

تسافج ِریت  هگ  غیت ، هگ  نانس ، هگ  گنس و  هاگ 

----------

تسارهز فسوی  لابند  هب  هناور  یکی 

تسارهز فسوی  لابند  هب  هناور  یکی 

هدید دوخ  مشچ  هب  ار  ادخ  تشهب  یکی 

تسامرگ شبات  منهج ز  دای  هب  یکی 

شوفعلا یهلا  يادن  همیخ  هب  یکی 

زا شا  هدید  ود  یکی 
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تسایرد نوچ  قوش  کشا 

هدیشارت رس  دنوادخ  رما  هب  یکی 

تسالاب قح  يوس  هب  شیاعد  تسد  ود  یکی 

ییوجادخ مرُحم  نآ  رب  داب  مالس 

تسادیپ شا  هدید  کشا  زا  یگدنب  حور  هک 

درگارحص ناوراک  نآ  رب  داب  مالس 

تسادهشلادیس لابند  هب  هظحل  هظحل  هک 

مساق ربکا و  سابع و  هب  داب  مالس 

تسالب برک و  نیمز  رد  ناشبجاو  جح  هک 

میهاربا قدص  صالخا و  هب  داب  مالس 

تساجرباپ هوک ، وچمه  رسپ  حبذ  رهب  هک 

لیعامسا قشع  راثیا و  هب  داب  مالس 

تسارآ ار  شیوخ  داد و  ردپ  تسد  هب  رس  هک 

رس ات  اپ  ضحم  میلست  همه  وا  دوجو 

تساوخ ار  ادخ  رس و  ناج و  تسش ز  تسد  هک 

دشن هدیرب  ولگ  نآ  یلو  غیت  دیشک 

تساجک راک  بیع  هک  تریح  هب  دوب  هداتف 

! میهاربا تفگ  غیت  ربب ! تفگ  غیت  هب 

تساطخ تساطخ  مرب  رگ  ربن ! هتفگ  تادخ 

یناهنی لیلجلا  ینرم و  ای  لیلخ !
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تسادخ مکح  مکح ، هک  انامه  زیزعلاوه ،

یصالخا قدص و  هچ  یمیظع  ناحتما  هچ 

تساضر زین  وت  زا  دنوادخ  ادخ و  زا  وت 

! ربب دنفسوگ  رس ز  رسپ  حبذ  ياج  هب 

تسام ربمیپ  نیرتهب  ردپ  رسپ  نیا  هک 

لیعامسا يولگ  رب  یشک  غیت  دابم 

تسارهز رسپ  نیا  بلص  رد  هک  شاب  شوه  هب 

دنزرف نیا  دوجو  رد  يرگن  رگا  تسرد 

تسادیپ یلع  ادخ  لوسر  سفن  لامج 

اشگب دوخ  حیبذ  تسد  رجنخ و  راذگ 

تساروشاع زور  رهظ  ام  مظعا  حبذ  هک 

هک ینیسح  تسام  حیبذ 
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شکاپ رکیپ 

تسافج ریت  غیت و  ریشمش و  هراپ ز  رازه 

نیسح تسام  حیبذ  اهنت  هک  لیلخ  نادب 

تسادعا ةزین  هب  رس  نیمز ، هب  شرکیپ  هک 

شخر هاگ  هولج  هک  ینیسح  تسام  حیبذ 

تسالط تشت  تخرد و  رید و  هزین و  رونت و 

رشحم فص  ات  هک  يدیهش  تسام  حیبذ 

تسازع مزب  شادخ  کلم  تعسو  مامت 

نیسح كاپ  نوخ  هب  تقلخ  قلاخ و  مالس 

تسابیز شرکیپ  هب  رجنخ  هزین و  مخز  هک 

اروشاع زور  هتشک  دش  هبترم  رازه 

تسار پچ و  زا  دیسر  شمخز  هب  مخز  هک  سب  ز 

دندرک ادج  نت  ار ز  شرس  هنشت ، يولگ 

تسایرد یملاع  مشچ  شبل  غاد  رهب  هک 

مارآ دوش  اجک  لد  شمغ  کشا  زج ز  هب 

؟ تسافش كاخ ، مادک  شکاپ  تبرت  ریغ  هب 

ملع تسام  هآ  شرادملع  تسد  دای  هب 

تساقس ام  مشچ  هدیکشخ  بل  نآ  يارب 

ناف اهیلع  نم  لک  ادخ  هجو  ریغ  هب 

تسادخ هجو  نیسح ، انامه  دینک  نیقی 
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رشح فص  ات  نیسح  يولگ  نوخ  دای  هب 

تساور هشیمه  دوش  نوخ  رگا  مثیم »  » کشرس

----------

ناتیاه لد  تفرعم  يانم  يا 

( نابرقدیع ) ناتیاه لد  تفرعم  يانم  يا 

ناتیاه لفحم  عمش  ناناج  يور 

دینک یناف  ار  شیوخ  وهلاوه  رد 

دینک ینابرق  تسا  نابرق  دیع 

دیرگنب ار  ینم  فیخ و  رعشم و 

دیرگنب ار  ادخ  لد  هاگن  اب 

زیخ کشم  اه  سفن  ینارون ، هنیس 

زیر گشا  تمحر  ربا  نوچ  اه  مشچ 

هتخیمآ ریبع  کشم و  اب  كاخ 

هتخیر نابایب  رد  يدهم  گشا 

يا

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6846 

http://www.ghaemiyeh.com


نک زاس  رگید  گنهآ  ینم 

نک زاب  ار  دوخ  رارسا  رتفد 

وگب ار  وج  ادخ  ریپ  نآ  فصو 

وگب ار  وا  ینابرق  هّصق ي 

دنک یم  ییامندوخ  اجنیا  قشع 

دنک یم  یئابر  لد  مئاد  گرم 

ردپ تسد  فک  رد  دزرل  دراک 

رسپ كاپ  نت  رد  دصقر  حور 

تسا رجنح  يور  غیت  ياه  هسوب 

تسا رجاه  تسد  ياه  شزاون  ای 

لیلخ ياه  گر  هب  دشوج  یم  قشع 

لیلج یناهنَی  هک  دیوگ  یم  غیت 

هتخاس ار  دوخ  تسود  رهب  تسود 

هتخاب ار  دوخ  گنر  اجنیا  غیت 

لیئربج نک  یتّمه  هللا  هللا 

لیلخ تسد  زا  غیت  يریگب  ات 

تسود میلست  دوخ  ناج  هدرک  هک  نیا 

تسوپ هب  دجنگ  یمن  ینآ  يا ، هظحل 

نیب هب  ار  دمحا  رون  شنیبج  رد 

نیب هب  ار  دّمحم  اشگب و  هدید 
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نک لیجعت  ادخ  رماز  اضق  يا 

نک لیعامسا  نابرق  ار  قلخ 

رآرب لد  زا  اعد  تسد  کلف  يا 

رایب ینابرق  شرع  زا  کلم  يا 

دیونشب ار  ادن  نیا  جاّجُح  يآ 

دیونشب ار  ادخ  کنیا  دیونشب 

نیملاعلا ّبر  يوس  زا  ینم  رد 

نیما لیربج  هدروآ  دنفسوگ 

ام میتفریذپ  وت  زا  لیلخ  ياک 

ام میتفگ  ار  هچنآ  دوب  ناحتما 

میتساوخ ام  ار  هچنآ  ارجا  يدرک 

میتسارآ ار  وت  ّتیلیلخ  رب 

تسام نامرف  رد  تسین  تسه و  هچ  ره 

تسام ِنآ  زا  مکح  وت ، تسد  رد  غیت 

يدش ام  لیلخ  يدرک  یگ  هدنب 

يدش ام  لیئربج  یب  مدمه 

نیا
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سوبب ار  شیور  تسام  حیبذ 

سوبب ار  شیولگ  راذگب و  غیت 

تسا يرتشم  ار  ام  غیت  تلفط  هچ  رگ 

تسا يرگید  ددرگ  حبذ  دیاب  هکنآ 

تسالب ره  ناشن  شیاپ  ارس  وا 

تسالبرک يانم  رد  شهاگلتق 

دوجو رد  تدوجو  دیآک  نآ  زا  شیپ 

دوجس شنوخ  هداّجس ي  رب  هدوب 

راگزور نیا  تقلخ  زا  رت  شیپ 

راثن ام  رب  اه  لیعامسا  هدرک 

تسا یلو  وا  اّما  ییام  لیلخ  وت 

تسا یلع  نب  نیسح  شیابیز  مان 

تسوا نوهرم  دبا  ماش  ات  قشع 

تسوا نوخ  راثن  اه  مثیم »  » گشا

عیقب ناتسربق 

ار دوخ  رتخا  تهام  هدرک  مگ  اجک  رد  هنیدم 

( هنیدم اب  نخس  ) ار دوخ  رتخا  تهام  هدرک  مگ  اجک  رد  هنیدم 

ار دوخ  رورپ  مغ  نماد  یتسش  کشا ، زا  ارچ 

ارهّزلا یَنب  تاداس  هب  نک  یئامنهر  هنیدم ،

ار دوخ  ردام  ربق  دندرک  مگ  وت  كاخ  رد  هک 
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اپ زاداتفوا  ارهز  يدنام و  اج  هب  وت  هنیدم 

ار دوخ  ربمغیپ  رتخد  يدومن  يرای  بجع 

ددرگ ردپ  یب  بنیز  هک  مراد  نآ  میب  هنیدم ،

ار دوخ  رس  درادرب  كاخ  زا  یلع  ات  نک  کمک 

ربمغیپ هک  بش  نآ  یلع  رب  يدرک  هیرگ  هنیدم ،

ار دوخ  رسمه  مسج  هدرزآ  وا  تسد  زا  تفرگ 

اهنت شا  هناخ  رانک  یئوناب  چیه  هنیدم ،

ار دوخ  رهوش  هتسب  تسد  نمشد  نیب  دنیبن 

تدولآ درد  بورغ  نآ  زا  رآ  دای  هنیدم ،

ار دوخ  رخآ  ياه  هلان  دز  یلع  رامیب  هک 

بش نآ  يدش  یم  مگ  یلع  کشا  رد  شاک  هنیدم ،

ار دوخ  رفولین  لُگ  لگ  ریز  درک  ناهنپ  هک 
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هد یهاوگ  ربمغیپ  شیپ  رشحم  زور  هنیدم ،

ار دوخ  رسمه  مسج  دیچیپ  نفک  رد  بش  یلع 

نک شلوبق  کنیا  هدش  نوخ  مثیم )  ) کشا هنیدم ،

ار دوخ  رهوگ  دزیر  هدید  زا  وت  ناماد  رد  هک 

----------

ملد ناج و  شخب  افص  هنیدم ،

( حدم ) ملد ناج و  شخب  افص  هنیدم ،

ملکشم نیرت  لکشم  وت  قارف 

رحس میسن  نوچمه  هک  اغیرد 

رفس رمع  تشذگب  دوز  ارم 

لگ غاب  ناهج  کی  يا  ظفاحادخ 

لسر متخ  رهش  يا  ظفاحادخ 

هدش مجنا  قرغ  يا  ظفاحادخ 

هدشمگ تبرت  يا  ظفاحادخ 

همه هاگ  هلبق  يا  ظفاحادخ 

( هیلع هللا  مالس   ) همطاف هناخ  يا  ظفاحادخ 

رشبلا ریخ  رهش  يا  ظفاحادخ 

رد خیم  لگ  مخز  يا  ظفاحادخ 

باوج یب  ۀلان  يا  ظفاحادخ 

بارخ ربق  راچ  يا  ظفاحادخ 
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نحم زوس و  رهش  يا  ظفاحادخ 

نسح هاگداز  يا  ظفاحادخ 

نیتلبق دجسم  يا  ظفاحادخ 

نیسح ياپ  ياج  يا  ظفاحادخ 

نیمزرس نیرتهب  يا  ظفاحادخ 

نینبلا ما  ربق  يا  ظفاحادخ 

لیلج بر  تیب  يا  ظفاحادخ 

لیئربج طبهم  يا  ظفاحادخ 

هآ هآ  ۀلان  يا  ظفاحادخ 

هانگ یب  نسحم  يا  ظفاحادخ 

هتفایان ّرد  يا  ظفاحادخ 

هتفات يا  هنیس  ره  هب  ترون  هک 

نوخ وت  رب  اه  کشا  يا  ظفاحادخ 

نوگلین رثوک  يا  ظفاحادخ 

تا یکاپ  دهاش  ادخ  يا  الا 

تا یکاخ  رداچ  ِظفاحادخ 

وت حور  نت و  رب  ادخ  مالس 

وت حورجم  يوزاب  هب  تسد و  هب 

متخادنا مشچ  سب  وت  ربق  هب 

متخانشن دوب و  نم  شوغآ  رد 
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وت نادنخ  ياه  بل  هب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم

وت نادند  نوخ  ورس  مخز  هب 

مور یلاح  هچ  اب  نم  وت  يوکز 

مور یلاخ  تسد  اب  هک  ادابم 

نسح کشا  هب  نیسح و  نوخ  هب 

نم رادید  هب  آزاب  گرم  مد 

ماوت ربا  ناراب  ناشطع  وچ 

ماوت ربق  درگ  مور  اج  ره  هب 

----------

هنیدم تسایربک  راونا  وت  باتفآ  رد 

( حدم ) هنیدم تسایربک  راونا  وت  باتفآ  رد 

هنیدم تسایبنا  مشچ  وس  همه  زا  تیوس  هب 

تماب رد و  رب  هتسشن  یبیرغ  هچ  رگا 

هنیدم تسانشآ  تمان  ام  لد  اب  هرامه 

تفیرش نیگن  رتشگنا و  ۀقلح  وچمه  وت 

هنیدم تسادخ  ربمغیپ  سدقم  نت 

دنگوس وت  لیئربج  باب  همطاف و  تیب  هب 

هنیدم تساوگ  ادخ  یئام  لد  ۀلبق  وت 

نم لد  يور  شیوخ  يور  مهن  هک  فرط  ره  هب 

هنیدم تسابق  دجسم  یبّنلا و  دجسم  هب 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم زامن  رب  تسا  وحم  وت  مشچ  زونه 

هنیدم تسام  شوگ  هب  تلالب  گناب  زونه 

اپ رب  وت  ياهزبس  لخن  رگج  زا  زونه 

هنیدم تساضترم  وفعلا  ۀلان  يادص 

ار تلد  شوگ  لیئربج ، سفن  زا  زونه 

هنیدم تساتا  له  زیگنارب  حور  ياون 

مدوجو تسین  بیبط  زان  هب  دنمزاین 

هنیدم تسافش  تا  یئاحیسم  میسن  رد  هک 

ارهز فسوی  هتسشن  تعیقب  كاخ  هب  اجک 

هنیدم تساعد  هلان  همزمز و  مرگ  هک 

ارهز ۀنیس  نوخ  هب  يدهم  ةدید  کشا  هب 

؟ هنیدم تساجک  شنسحم  همطاف و  رازم 

دسر یم  هچوک  زا  يا  هلان  يادص 
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منامگ هب 

هنیدم تسابتجم  زوسناج  ۀلان  يادص 

ازفا مغ  بورغ  نآ  رد  یتشگن  بارخ  ارچ 

هنیدم تساوخ  شیوخ  گرم  ادخز  همطاف  هک 

یلیس تبرض  ياج  تسا  شقن  وت  باتفآ  هب 

هنیدم تسازف  مغ  هریت  بش  وچ  وت  زور  هک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمیپ قح  هب  وگب  وت  زا  منکیم  لاوئس 

؟ هنیدم تساور  ندز  یلیس  همطاف  يور  هب 

یتسه رس  زا  تشذگ  الوم  ةدید  کشرس 

هنیدم تسادص  یب  وت  رد  وا  ۀیرگ  هچ  رگا 

----------

عیقب دراد  نیشن  لد  ازف و  ناج  سب  يا  هنحص 

عیقب دراد  نیشن  لد  ازف و  ناج  سب  يا  هنحص 

عیقب دراد  نید  غاب  ياه  هلال  زا  وب  گنر و 

باتفآ صرق  هاگترایز  شناماد  هتشگ 

عیقب دراد  نیمالا  حور  رپ  لاب و  زا  هیاس 

اهدیشروخ لغب  رد  دراد  یحو  نامسآز 

عیقب دراد  نیمز  كاخ  نماد  رد  اج  هچ  رگ 

تسا یبتجم  غارچ  عمش و  یب  ربق  شغارچ  ات 

عیقب دراد  نیقی  لها  هدید  رد  ینشور 
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كاخ لت  ره  رس  رب  ّتنج  کشم  زا  ینمرخ 

عیقب دراد  نیدباعلا  نیز  رابغ  زا 

دنرب رقاب  ترضح  رازم  رب  لسوت  ات 

عیقب دراد  نیمی  رد  راسی و  رد  لد  ناهج  کی 

كاپ كاخ  نآ  رد  هتفخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  قداص 

عیقب دراد  نیتسار  ماما  زا  ضیف  یتسار 

دنزرس شکاپ  ناماد  زا  یسّابع  ِۀلال 

عیقب دراد  نینبلا  ّما  تبرت  زا  یمّرُخ 

ناج شوغآ  رد  هتفرگب  ار  میهاربا  ربق 

عیقب دراد  نینزان  نآ  رکیپ  زا  اه  ضیف 

، فدص ارحص  نآ  كاخ 
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دسا تنب  همطاف  ّرُد 

عیقب دراد  نیتملا  لبح  ردام  نوچ  يرهوگ 

نینموملاریما کشا  رد  هتشگ  مگ  يرکیپ 

عیقب دراد  نیملاعلل  همحر  زا  يا  هلال 

همطاف ربق  يوب  دیآ  مثیم )  ) ماشم رب 

عیقب دراد  نیرب  دلخ  زا  رت  وب  شوخ  يا  هنیس 

----------

ناتهارمه ادخ  تسد  نم ، ربق  نیرئاز 

ناتهارمه ادخ  تسد  نم ، ربق  نیرئاز 

ناتهآ زوس و  هدنام  اج  نیا  رد  اّما  دیور  یم 

نم ناهنپ  تبرت  غارچ و  یب  رازم  زا 

ناتهاگآ لد  رد  یغارچ  نشور  قح  هدرک 

دیتخیر میارب  زک  یئاه  کشا  يازج  رد 

نات هللاراث  ربق  رانک  رد  متسرف  یم 

دینم رهم  هیاس  رد  ور  دیرآ  اجک  ره 

ناتهاگتماقا دشاب  نم  ربق  رانک  رد 

بش زور و  دشاب  دیشاب  امش  ات  مراد  تسود 

ناتهام لاس و  قزر  نم  ّتیمولظم  کشا 

دندز یلیس  نم  راسخر  رب  هک  يزور  نآ  شاک 

ناتهار برثی  رهش  ياه  هچوک  زا  داتف  یم 
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مک دوب  یم  نم  رمع  نوچ  ناترادید  تدم 

ناتهاتوک ۀتشر  نیا  اهر  دش  فک  زا  دوز 

عیقب راوید  تشپ  نم  رب  دیزوس  یم  هک  بش 

ناتهاکناج ۀلان  مبلق  هب  شتآ  دنز  یم 

نخس متفگ  امش  اب  مثیم )  ) رعش نابز  اب 

ناتهارمه ادخ  تسد  یبن  تسد  نم  تسد 

ناضمر هام 

نم میادخ  هم  ناراد ! هزور 

نم میادخ  هم  ناراد ! هزور 

نم میانشآ  رای  امش  اب 

تالص موص و  رکذ و  حیبست و  هام 

نم میاعد  هم  هبوت ، هام 

منانم يادخ  لصو  هام 

منآرق لوزن  یحو و  هام 

نم ملامج  شیادیپ  هام 

نم ملالجلاوذ  رادید  هام 

ندوب ادخ  اب  هظحل  ره  هام 

نم ملامک  هم  لضف و  هام 

مدروآ روضح  ضیف  هک  نم 

مدروآ رون  رهش  رد  رون 
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دینک مایق  همه  ناراد ! هزور 

دینک مالس  ادخ  هام  هب  ات 

تسا هدمآ  يراد  هدنز  بش  هام 

دینک مارتحا  هزور  هم  زا 

یناقشاع
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دنناد نم  ردق  هک 

دنناوخ مکرابم  هام  همه 

دینک رون  بسک  تسا  رون  هام 

دینک رود  هانگ  زا  دوخ  سفن 

اوقت تعاطا و  گندخ  اب 

دینک روک  سفن ، ِناطیش  مشچ 

نات كرابم  نت  هب  اوقت  حور 

نات كرابم  نم  ردقلاهلیل 

منارای تشهب  اپارس  نم 

مناراهب زا  رتشوخ  امش  رب 

نایوجادخ همه  مشچ  رون 

مناراد هزور  لصو  ةدژم 

نم نماد  هتخیر ز  لگ  وچمه 

نم نشوج  حاتتفا و  رحس و 

مراد ننملاوذ  يالجت  نم 

مراد نخس  ادخ  باتک  زا 

داب مراثن  ادخ  تاولص 

مراد نسح  دوخ  ناماد  هب  هک 

نسح مامت  مرس  ات  اپ  هک  نم 

نسح ماما  زا  تسه  ما  یتسه 
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دنا نامیا  لها  هک  نانآ  شوخرس 

دنناوخ یم  هظحل  هظحل  ار  تسود 

ناگمه بش  دنا و  هزور  اهزور 

دنناد یم  ردق  ياه  بش  ردق 

دنریگ رحس  نماد  بش  لد 

دنریگ رس  يور  هب  نآرق  همه 

مبات بت و  رد  هتسویپ  هک  نم 

مبان رهوگ  يایرد  هک  نم 

دشوج یم  هفوک  هب  ناهاگحبص 

مبارحم یلع ز  كاپ  نوخ 

ملعتشم رون  هوک  نوچ  هک  نم 

ملجخ یلع  زا  رشح  فص  ات 

دیدیدرگ هنشت  وچ  ناراد ! هزور 

دیدید ررش  یگنشت  زا  لد  رد 

تفرگ هزور  وچ  نات  موصعم  لفط 

دیدید رگ ، هنسرگ  شبورغ  رد 

دینک نیع  ود  زا  يراج  لد  نوخ 

دینک نیسح  كدوک  رب  هیرگ 

دینک هدید  ناور ز  نینوخ  کشا 

دینک هدیهش  رتخد  نآ  زا  دای 
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نیشن هبارخ  كدوک  مغ  رد 

دینک هدیرب  رس  نآ  رب  هیرگ 

هیرگ
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اداب ناتراهب  ضیف 

اداب ناتراثن  مثیم »  » کشا

----------

تسا مایپ  دنوادخ ، کیپ  زا  لد  شوگ  رب 

تسا مایپ  دنوادخ ، کیپ  زا  لد  شوگ  رب 

تسا مایق  تسا  مایق  تسا  مایق  ماگنه 

تسا مارح  تسا  مارح  تسود  زا  ندش  لفاغ 

تسا مایص  هام  هدش ، تسد  زا  رگا  نابعش 

تسا رون  تمحر و  هم  هتفر ؛ نایم  تملظ ز 

تسا روط  يداو  ناگمه  رب  اج  همه  ملاع 

****

تس یلاعت  دنوادخ  هام  نیا  هک  دیزیخ 

تسالجتم یهلا  راونا  هک  دیزیخ 

تسا لاصو  تسا  لاصو  مزب  اج  همه  ملاع 

تسّالوت زیربل  رغاس  ادخ  تسد  رد 

دناسر قلخ  ۀمه  رب  ادن  هتسویپ 

دناشچب قیالخ  هب  نآ  زا  يا  هعرج  ات 

****

تدابع هام ، نیا  رد  تسا  باوخ  هک  دنچره 

تداعس ِبسک  یپ  دینامب  رادیب 
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تدارا زاب ، ناتلد  رد  دوش  هدنز  ات 

تداهش هداد  یبن  تس ؛ یهلا  هام  نیا 

دینامب رادیب  هدش  نازیرگ  باوخ ، زا 

دیناوخب هزمحوبا » ، » بوبحم رضحم  رد 

****

هام نیا  ربخ  یلاعت  دنوادخ  دیآ ز 

هام نیا  رگ ، هولج  دَوب  رون  فرط  راچ  زک 

هام نیا  رد  تسا  مارح  دنوادخ ، تلفغ ز 

هام نیا  رحس  ياعد  هیده ، ام  هب  هدیدرگ 

تبحم ناشوج  مخ  زا  بارش  دیشون 

ترتع هب  نآرق و  هب  دیریگب  سنا  ات 

****

هام نیا  نمجنا  ادخ  ناّبحم  دنراد 

هام نیا  نت  هب  دشخبب  حور  شسفن  ره  اب 

هام نیا  نز  درم و  ره  هب  دییوگب  کیربت 

هام نیا  نسح  لامج  رود  هدش  هناورپ 

كرابت ناقرف و  ةروس  همه  دیناوخ 

هک دییوگ 
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كرابم داب  نسح  دالیم 

دینیچب هزات  لگ  دیحوت ، نشلگ  زا 

دینیبب ردق  بش  هب  ار  ادخ  تایآ 

تعاط ةداجس  رس  رب  یلع  دننام 

دینیشن رادیب  هک  دینامب  رادیب 

دیریگب گنهآ  مه  لآ ، یلع و  رکذ 

دیریگب گنر  یلع  يور  رس و  نوخ  زا 

****

دیزیرگب ناطیش  هدرک ز  ادخ  يوس  ور 

دیزیتسب تولج  تولخ و  ره  هب  سفن  اب 

کشخ ناترجنح  شطع  ددرگ ز  هک  هاگره 

دیزیرب کشا  یلع  نب  نیسح  دای  اب 

دش ادخ  نوخ  شیولگ  نوخ  هک  هتشک  نآ 

دش ادج  هنشت  بل  ود  اب  شندب  زا  رس 

****

راطفا ةرفس  رس  دینیشن  هک  یتقو 

رادازع لفط  نآ  مغ  رد  همه  دیزوس 

هنسرگ هناریو  هب  داد  ناج  هک  لفط  نآ 

راتفرگ دیدرگ  هلسلس  رد  هک  لفط  نآ 

دوب رگج  نوخ  بش  همه  شتوق  هک  لفط  نآ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6865 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب ردپ  نینوخ  رس  شتسد  ود  يور  رب 

****

دیراذگب امرخ  ۀناد  ناهد  هب  یتقو 

دیرابب کشا  یگمه  ربمیپ  لآ  رب 

هفوک ةزاورد  هب  يور  همه  دیرآ 

دیرایب دای  شمتس  ملظ و  یفوک و  زا 

قلمت دوب  مدق  هب  ات  رس  هک ز  یفوک 

قدصت داد  ادخ  نازیزع  هب  امرخ 

****

دندرک هچ  ماش  رد  هفوک و  رد  هک  دایرف !

دندرک هچ  مالسا  ربمغیپ  ترتع  اب 

یهلا سیماون  نآرق و  ترتع  اب 

دندرک هچ  مایا  شدرگ  رد  همطاف ! ای 

ملاع همه  دزوسب  میزوسب و  هک  دیاب 

« مثیم  » ةدید زا  لد  نوخ  بش  همه  دزیر 

----------
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مایص دیع  دیسر  مایص و  هام  تشذگ 

مایص دیع  دیسر  مایص و  هام  تشذگ 

مایق دیع ، زامن  رهب  هرسکی  دینک 

حیبست هم  هزور و  هم  تفر  هچرگا 

مایق دیع  مایص ، لها  هب  تسا  كرابم 

رای ةولج  تشهب و  غاب  رثوک و  بارش 

مارح راوخ  هزور  هب  لالح و  راد  هزور  هب 

میرک يادخ  زا  دیریگب  وفع  تارب 

مالعا ناتسود  هب  یمومع  وفع  هتشگ  هک 

تفای نایاپ  دوز  هچ  اغیرد ! فیح ! رازه 

ماعط دناروخ  ام  هب  یهلا  تسد  هک  یهم 

دورد هام  دوب  هک  یهام  هب  داب  مالس 

مالس هام  دوب  هک  یهام  هب  داب  دورد 

ردق ۀلیل  دوب  هک  یهام  هب  داب  مالس 

مامت هام  دوب  هک  یهام  هب  داب  مالس 

ششوخ میسن  زا  هک  یهام  هب  داب  مالس 

ماشم هب  مد  هب  مد  دنوادخ ، يوب  دیسر 

نانامهم يارب  ملاع  همه  تعسو  هب 

ماعطا ةرفس  دنوادخ ، دوب  هدوشگ 

؟ تسیچ نیا  زا  رتهب  دوب ؛ شدوخ  هزور  باوث 
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مارکا تیانع و  فطل و  تمارک و  ره  ز 

ضیف رپ  هم  نیا  دوب  ادخ  هام  هچرگا 

ماعط تفرگ  یلع  زا  ردق  تلالج و  نادب 

ام لد  شبش  ره  هک  یهام  هب  داب  مالس 

مارآ تفرگ  یم  هزمحوبا »  » و حاتتفا »  » هب

اه بش  نیرتهب  شیلایل  دوب  هک  یهم 

مایا نیرتهب  مایا ، رد  دوب  هک  یهم 

لاصو تشهب  رد  زور  ره  بش و  ره  هک  یهم 

ماج رد  ناتروهط  بارش  تخیر  يادخ ،

نسح ماما  یبن ، طبس  تیالو  هم 

مامه ماما  یلع ، الوم  تداهش  هم 

شحادم دوب  دنوادخ  تاذ  هک  یلع 
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ماما دوب  ماما  ربمیپ  دعب  هک  یلع 

نید تقیقح  یلع  نآرق ، تقیقح  یلع 

مانالاریخ یصو  ادخ و  یلو  یلع 

حون ۀنیفس  یلع  مدآ ، ملعم  یلع 

مالک میلک  یلع  حیسم و  ناور  یلع 

دیحوت تقیقح  شیانث  حدم و  هک  یلع 

مالسا یمامت  شیالو  رهم و  هک  یلع 

مئاد دهد  رشب  ناج  هب  غورف  یلع 

مادم تسادخ  ۀلوصوم  تمحر  هک  یلع 

رهپس جوا  دنک ز  شمالس  هام ، هک  یلع 

مامز هدرپس  وا  تشگنا  هب  رهم ، هک  یلع 

چیه وا  یب  تاکز  جح و  هزور و  زامن و 

ماوق تفرگ  وا  زا  توبن  نید و  باتک و 

شیوزاب تسد و  هب  تعاجش  هسوب  هداهن 

ماگ ره  رد  شایلوا  ۀمه  تدابع 

دوب تفالخ  نیا  رب  شزاین  هچ  یتجاح  هچ 

مالغ یحو ، نیما  شیوک  هب  دوب  هک  یسک 

دشن ریسا  ناهج  ماد  هب  هک  نیا  هن  طقف 

ماد الوم  داهن ، ایند  ندرگ  هب  نیبب 

!« مثیم  » يور یم  هار  مرح  رود  ردقچ 
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مارحا دنبب  یلع  الوم  ۀناخ  فوط  هب 

----------

هللاءاشنا نم  هک  هر  زا  هدمآ  ناضمر 

هللاءاشنا نم  هک  هر  زا  هدمآ  ناضمر 

هللاءاشنا نخس  مه  موش  دنوادخ  اب 

رحس هب  ات  بش  هک  هار  زا  هدمآ  ناضمر 

هللاءاشنا نهد  یهلا  رکذ  زا  میوش 

همه میریگب  هزور  ات  هدمآ  ناضمر 

هللاءاشنا نت  ناج و  لد و  میزاس  كاپ 

میوش بآ  تفص  عمش  ات  هدمآ  ناضمر 

هللاءاشنا نمجنا  ره  هب  میشخب  رون 

مینک زاب  يرپ  لاب و  ات  هدمآ  ناضمر 

اپ
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مینک زاورپ  لد و  ماد  میرآرب ز 

مینزب رپ  ادخ  يوس  ات  هدمآ  ناضمر 

مینزب رد  اعد  تسد  اب  هک  تسا  نآ  تقو 

شیوخ شزرمآ  یپ  رد  ات  هدمآ  ناضمر 

مینزب ربمیپ  دالوا  نماد  رب  تسد 

ادخ هب  برقت  رهب  ات  هدمآ  ناضمر 

مینزب ردیح  ۀناخ  رد  میزیر و  کشا 

دیجم نآرق  ندناوخ  زک  هدمآ  ناضمر 

مینزب رگید  لقیص  لد  ۀنییآ  هب  دوخ 

همه میناشف  کشا  ات  هدمآ  ناضمر 

همه میناوخب  هزمحوبا  میدرگ و  عمج 

تسا ننملاوذ  دحا  يادخ  هام  ناضمر 

تسا ندش  ییادخ  ياپارس  هام  ناضمر 

تسادخ صوصخم  ینامهم  ةرفس  ناضمر 

تسا نم  ياج  وت و  ياج  نیبب  هرفس  نیا  رس 

نآرق اعد و  تاجانم و  هام  ناضمر 

تسا نسح  نیسح و  هام  یلع ، ارهز و  هام 

روش هم  زوس و  هم  قوش و  هم  کشا و  هام 

تسا نز  درم و  ره  شزرمآ  هم  هبوت  هام 

ار نارای  دنک  عمج  ات  هدمآ  ناضمر 
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ار ناراک  هنگ  زان  ادخ  فطل  درخ  یم 

میراد ار  اطخ  هوک  رگا  شود  رس  هب 

میراد ار  اعد  تاجانم و  کشا و  هلان و 

زاین میراین  تسود  يوس  هب  یلاخ  تسد 

میراد ار  ادخ  ریش  ۀتفاکشب  قرف 

تسا يراج  ام  لد  نوخ  ، خر هب  کشا  ضوع 

میراد ار  ادهش  ماما  مخز  رگج  هب 

ناگمه عیفش  تسارهز  یکاخ  رداچ 

ازج زور  ۀعفاش  همطاف 
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میراد ار 

ار همه  دشخب  هک  تسا  نآ  رب  دوبعم  تاذ 

ار همطاف  لد  راک  نیا  زا  داش  دنک  ات 

دندید ار  ام  ةدنورپ  هک  زاغآ  زور 

دندیشخب یلع  هب  ار  ام  هک  میرادن  کش 

زیزع هام  نیا  رد  هک  یناسک  لاوحا  هب  شوخ 

دندیشوک ادخ  هب  برقت  رهب  اعد  اب 

شطع ماگنه  هب  هک  یناسک  لاوحا  هب  شوخ 

دندیشون ادخ  تسد  زا  تفرعم  ةداب 

دنتسب یلاعت  دنوادخ  ریغ  زا  مشچ 

دندید ار  ادخ  دندیدن  دندید ، هچ  ره 

يدنبرب رگا  هدید  ادخ  ریغ  زا  مثیم » »

يدنخ یم  ادخ  يور  رب  یشاب  اجک  ره 

میادخ هام  نم  هدامآ ! نینمؤم  ناراد  هزور 

میاعد حیبست و  هام  نآرق ، هام  هزور ، هام 

میاضترم یلع  هام  یبن ، هام  قح ، هام 

میایصوا ایقتا و  ءایبنا و  لیخ  هام 

دمحم ار  ممایپ  ملاع  همه  رب  دناسر  ات 

دمحم ار  ممان  هللا  رهش  زاغآ  زا  هدناوخ 

مراگدرورپ تمحر  وفع و  هام  یمارگ  نم 
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مراهب غاب و  همه  ار  یهلا  ناراد  هزور 

مراظتنا مشچ  نینمؤملاریما  نابعش  زا  دشاب 

مراد هقیدص  ترضح  اب  اه  سنا  بش  لد  رد 

منیسح نایرگ  مشچ  رارق  یب  هگ  رحس  ات 

منیسح نآرق  توص  وحم  زور  ره  بش و  ره 

نم اب  رای  سنُا  مزب  ددرگ  هداجس  نماد 

نم اب  رادیب  مدحبص  ات  دَوب  ناقاتشم  مشچ 

نم اب  راداد  لفحم  عمج  عمش  دشخب  رون 
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نم اب  رایسب  ادخ  نادرم  دنریگ  یم  سنا 

منیمالا حور  ۀمغن  دورس  دیآ  میسن  زا 

منینمؤملاریما تاجانم  کشا و  مدمه 

تدابع مناراد  هزور  ِباوخ  حیبست و ، اه  هظحل 

تدارا صالخا و  قدص و  ياهزور  میاهزور 

تدالو دبای  ما  همین  رد  نسح  ارهز  فسوی 

تداعس دشاب  ارم  ارهز  ردام  مودق  زو 

توالح نآرق  رغاس  زا  مهد  ار  ناراد  هزور 

توالت نآرق  دنک  یم  نم  رد  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دنادب مردقلاهلیل  ردق  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دناشف نم  رد  تفرعم  کشا و  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دنام رادیب  رحس  ات  اه  بش  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دناوخ هزمحوب  نشوج و  حاتتفا و  بش  لد  رد 

ممیرک دنوادخ  تایانع  فرظ  نامه  نم 

ممیظع ای  ُّیلع  ای  ياعد  دشخب  یم  حور 

شهانگ دزرماین  قح  نم  رد  هک  سکنآ  رب  ياو 

شهایس يور  یبش  کشا  زا  هتسش  ددرگن  ای 

شهاگن زا  دزاس  مورحم  قح  هک  دشاب  نانچنآ 

شهاگیاج ناطیش ، شوغآ  دَوب  تمحر  هم  رد 

دریذپ وا  زا  ادخ  ات  دراین  دوخ  اب  يا  هشوت 
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دریمب نم  مایص  دیع  رد  هصغ  زا  دزس  یم 

دریگب ربلد  نماد  نم  رد  هکنآ  لاح  هب  شوخ 

دریگب رپ  اوقت  دهز و  زا  نتشیوخ  جورع  رد 

دریگب رس  نآرق  زین  مردق  ياه  بش  لد  رد 

دریگب ردیح  نماد  هفوک ، بارحم  رد  يور 

ار نینزان  مشچ  کشا  زا  دنکرپ  وکنآ  شوخ  يا 
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ار نینمؤملاریما  نینوخ  قرف  دیوشب  ات 

دریگب نم  زا  مارتحا  یصاعم ، رد  وکنآ  شوخ  يا 

دریگب نم  زا  ماک  زور ، ره  شا  هزور  ناهد  اب 

دریگب نم  زا  مایص  رد  ار  ادخ  لصو  نماد 

دریگب نم  زا  ماقم  نأش و  تعفر و  تدابع  رد 

میادخ تاذ  ینامهم  ةرفس  انامه  نم 

میانشآ تقلخ  حبص  زا  ءایبنا  مامت  اب 

تبیصن ددرگ  اه  ضیف  نم  ۀظحل  ره  زا  مثیم » »

تبیبط ددرگ  قح  تاذ  نامرد ، رکذ ، وراد ، هزور ،

تبیبح لصو  نماد  بش  ره  وت  ناماد  تسه 

تبیجم ای  بیبح  ای  ياعد  دشاب  سفن  ره 

يراد تسود  ار  ادخ  وت  رگ  ادخ ، دراد  تتسود 

يراد هدنز  بش  هزور و  رد  دوخ  تاقوا  نک  فرص 

----------

« ریخ هب  شردق  ۀلیل   » رطف دیع 

« ریخ هب  شردق  ۀلیل   » رطف دیع 

دور یم  ادخ  هام  ام  تسد  زا  هک  فیح 

دور یم  اعد  هام  رون ، تاجانم و  هام 

دور یم  افص  لها  يزیخرحس  هام 

دور یم  الو  هام  یلع ، لاصو  هام 
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ریخ هب  شردب  ةولج  تفر ، تفر  ادخ  هام 

ریخ هب  شردق  ۀلیل  بش و  ياه  همزمز 

****

ام ياشامت  مشچ  ادخ ، يور  هب  دوب 

ام يارآ  لد  توص  ریبک ، نشوج  ندناوخ 

ام ياج  ادخ  مزب  دوب ، زور  ره  بش و  ره 

ام ياوآ  زا  دزرس  حاتتفا ، ۀمزمز 

تفر دوبعم  هم  نیا  قرب ، دننام  هک  فیح 

تفر دوز  دز و  هدنخ  دمآ و ، هار  رید ز 
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****

ام هآ  لد  هب  دنام  تفر ، دنوادخ  هام 

ام هارمه  هب  دوب  راگدنوادخ  تسد 

ام هللاوه  رکذ  داد ، كالفا  هب  رون 

ام هاگرحس  کشا  ام ، هللاوه  رکذ 

دوبر لد  ناضمر  زا  ام  وفعلا  ۀلان 

دوب هزمحوبا  هاگ  رحس ، ياعد  هاگ 

****

گنز دنوادخ ، هام  تفرگ  لد  ۀنیآز 

گنچ هب  اهرحس  دوب  لصو ، فلز  ۀلسلس 

گنج دوب و  اوه  وید  حلص ، دوب و  ادخ  دبع 

گنر هام ، نیا  تروص  یلع  نوخز  تفای 

سب دوب و  یلع  يوک  ادخ  برق  لفحم 

سب دوب و  یلع  يور  ادخ  لیمج  يور 

****

ادخ يوگم  رس  تسیک ؟ تسیک ؟ یلع ؟ تسیک 

ادخ يوه  ینعم  تسوا ، يوهایه  هکنآ 

ادخ يوکن  يور  مشچ  شوگ و  نابز  تسد و 

ادخ يوس  هب  هدید  لاس ، هس  تصش و  هتشاد 

دوب هدنز  وا  هب  قلخ  یکتم ، وا  هب  رون 
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دوب هدنب  ادخ  هب  وا  دوبن ، مدآ  ملاع و 

****

تسا یلع  کی  ناگمه  رد  ار  تاوامس  ضرا و 

تسا یلع  کی  نامز  هب  مه  یلع ، کی  ناکم  هب  مه 

تسا یلع  کی  نانج  هب  مه  یلع ، کی  ناهج  هب  مه 

تسا یلع  کی  ناهج  ود  رد  ار  دنوادخ  هکلب 

تسا یکی  رواد  قلاخ  تسا ، یکی  نانم  رداق 

تسا یکی  ردیح  دمحا و  راگدنوادخ ، دعب 

****

حول لصاح 
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دوب دوب و  یلع  مان  ملق ، و 

دوب دوب و  یلع  مان  مدع ، دوجو و  شقن 

دوب دوب و  یلع  مان  مد ، هب  مد  ادخ  دعب 

دوب دوب و  یلع  مان  مه  دنوادخ  رکذ 

دَوب دّمحم  حدم  نامه  مه  یلع  حدم 

دَوب دمحا  ردیح  دوب  ردیح  دمحا 

****

دوب ربمیپ  سفن  حیرص ، صن  هب  یلع 

دوب رثوک  یقاس  یبن ، رانک  یلع 

دوب رترب  هکلب  هن  زامن ، مامت  یلع 

دوب ربکا  هانگ  وا ، رهم  یب  زامن 

تسا یلع  دمرس  لامج  تسا ، یلع  دیؤم  دبع 

تسا یلع  دمحا  مامت  تسا ، ربمغیپ  ناج  هن ،

****

دنتسیز مه  رانک  لزا ، حبص  ود ز  نیا 

دنتسین هدوبن و  دبا ، ات  مه  ادج ز 

دنتسیک هدوب و  هک  طقف  دناد  يادخ 

؟ دنتسیچ هدوب و  هچ  دنتسیک ؟ هدوب و  هک 

دوهش بیغ و  رون  ود  دوجو  سانشان  ود 

دورد ام  زا  ود  ره  هب  مالس  قح  زا  ود  ره  هب 
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****

نم يالوم  تسا  یلع  نم ، ياقآ  تسا  یلع 

نم يابقع  تسا  یلع  نم  يایند  تسا  یلع 

نم يالعا  تنج  تسوا ، رهم  اب  میحج 

نم ياو  وا ، ياوس  تشهب ، رد  مور  رگا 

شمد زا  مدش  هدنز  یمد  اب  مُدب  هدرم 

شمثیم هر  هب  ناج  مهد  یم  و  ممثیم » »

----------

مایص هام  لاله  دز  رس  هک  هدژم  دیسر 

مایص هام  لاله  دز  رس  هک  هدژم  دیسر 
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مالس دورد و  هم  شیاین  اعد و  هم 

ار ناراک  هانگ  مامت  هدژم  دیهد 

مالعا ادخ  يوس  زا  هدش  وفع  مکح  هک 

رافغتسا هام  هزور  هم  زامن و  هم 

ماع تمحر  صاخ و  فطل  زا  دوب  رپ  هک  یهم 

تسود يا  درذگب  وترب  ادخ  هام  دابم 

ماجنا یتبثم  راک  یهدن  دوخ  رهب  هک 

روفغ ّیح  راگدنوادخ  هکنآ  تس  یقش 

مامت مایص  هم  ددرگو  دشخبن  ارو 

حیبست دوب  نآ  رد  اه  سفن  هک  اه  حبص  هچ 

مایق عوکر و  نآ  باوخ  دوب  هک  اه  هظحل  هچ 

تسا لمع  نیرتوکن  يوقت  هک  شاب  شوه  هب 

مایپ هتسجخ  نیا  دشاب  لسر  متخ  مالک 

تسد دریگب  ناگداتفا  هک ز  یسک  اشوخ 

مادقا دنک  ادخ  راک  هب  هک  یسک  اشوخ 

هدنب نآ  رب  ادخ  لاصو  داب  لالح 

مارح دنک ز  رذح  اطخز و  درذگب  هک 

بش هچ  زور و  هچ  اعد  زامن و  رهب  شوکب 

ماش هچ  حبص و  هچ  ار  دنوادخ  باتک  ناوخب 

تسا دنوادخ  نآ  یقاس  هک  بارش  نآ  زا 
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ماک هب  زیرب  هزور و  شطع  رد  ریگب 

زیرب کشا  رشح  زور  یگنشت  دای  هب 

مادم زوسب  البرک  بل  هنشت  يارب 

نیسح ماما  هدیکشخ  رجنح  دای  هب 

مالس هدید  کشرس  اب  وگب  بآ و  شونب 

نیسح لفط  نک ز  دای  يدش  هنسرگ  رگا 

یب هک 
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ماش هبارخ  رد  تفخ  بش  لد  اذغ 

تفرگ هزور  وت  هلاس  هن  رتخد  هک  رگا 

مارآ دهد  یم  تسد  زا  هک  بورغ  مد 

زیرب هنسرگ  كدوک  نآرب  کشا  زوسب و 

ماب بل  زا  تخیر  گنس  شرس  هب  نان  ياج  هک 

تسد زا  دوبر  تلد  نآرق  توالت  رگا 

ماعنا فرخز و  نیسای و  رثوک و  ردق و  هب 

دوبک بوچز  دش  هک  بل  نآ  رب  کشا  زیرب 

ماما سأر  بارش و  مزب  دای ز  رایب 

دنلب هزین  هب  دش  هک  رس  نآرب  داب  مالس 

ماقم درک  رونت  رد  یهگ  لخن و  هب  یهگ 

دینک هیرگ  دنلب  ارهز  فسوی  يارب 

مایپ هداد  هعیش  هب  هدیرب  يولگ  زا  هک 

دیشاب نم  دای  دیشونب  درس  بآ  وچ 

ماشآ نوخ  مصخ  تشک  ارم  ماک  هنشت  هک 

" مثیم  " نانچنآ هلان  رگج  زوس  نزب ز 

مایص هام  هب  یهد  مرحم  روش  زوس و  هک 

----------

تسادخ هام  هام  هک  ناطیشز  دینک  رذح 

تسادخ هام  هام  هک  ناطیشز  دینک  رذح 
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تساعد رکذ و  هام  حیبست و  كرابم  هم 

ماعطا يزاون و  نامهم  سّدقم  هم 

تسافص تسا و  يراد  هدنز  بش  هتسجخ ي  هم 

تسود تبارق  هم  نآرق  تئارق  هم 

تساطع فطل و  هام  دوبعم  تمارک  هم 

قح ترضح  دزن  هام  نیا  رد  هدنب  يارب 

تساوقت یفطصم  لوق  زا  لمع  نیرتوکن 

تکرب تمحر و  تسا و  وفع  كرابم  هم 

؟ تساجک راکهانگ  کیالم  دنهد  ادن 

یّلجت دمد 
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دوجو کلم  مامت  رد  قح 

تسادیپ قح  لامج  وس  رهز  هکنآ  ییوگ  وت 

هام نیا  رد  يادخ  فطل  نماد  ریگب 

تسایحا بش  شبش  ادخ و  زور  زور  هک 

یلد كاپ  راد  هزور  نآ  رب  داب  مالس 

تسایرد شا  هدید  کشخ و  شنهد  شطع  زا  هک 

قح ینامهیم  هام  نیا  رب  داب  مالس 

تساتمه یب  لالجلاوذ  ِدحا  نابزیم ، هک 

لفاغ ایربک  فطل  زا  يا  هظحل  شابم 

تساطخ مرج و  ِوفع  هام  ترفغم و  هام  هک 

ناتسلخن هب  نک  ریس  نک و  هفوک  هب  رفس 

تسالوم هیرگ ي  مّرخ ز  همه  اه  لخن  هک 

الوم ای  رکذ  هب  ناتخرد  رانک  یلع 

تساپرب همه  اه  لخن  زا  یلع  ای  هکنانچ 

رحس غرم  ياون  رد  ادخ  وفع  يالص 

تسابص داب  میسن  رد  قح  تمحر  شورس 

دنک حیسم  زجعم  رگا  لد  اب  هن  بجعپ 

تسازف حور  شخبحور و  رحس  میسن  سب  ز 

کشا ناشفب  هزمح و  وبا  ياعد  ناوخب 

تسادخ تسادخ  يرتشم  ار  وت  کشا  ّرُد  هک 
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ناشلفحم لقن  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

تساضق زامن  رحس  رکذ  نشوج و  ياعد 

یسرت ادخ  مئاص  لد  لاح  هب  اشوخ 

تسازج زور  دای  هب  دوخ  یگنسرگ  رد  هک 

یبل هنشت  راد  هزور  نآ  رب  داب  مالس 

تسادهّشلا دّیس  کشخ  بل  هب  شا  هیرگ  هک 

بورغ تقو  هک  یمئاص  نآ  رب  داب  مالس 

تساروشاع زور  نابیرغ  ماش  دای  هب 

مادم هک  يا  هعیش  راطفا  دنک  یم  هنوگچ 

برک ياه  هنحص  شلد  مشچ  هب  نایع 
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تسالبو

ییوگ دوخ  تسد  هب  مریگب  ماج  هنوگچ 

تساشطع او  يادص  مشوگ  هب  تیبلها  ز 

راطفا مکچوک  لفط  دنک  بورغ  رد  وچ 

تسارهز هلاس  هس  میتی  دای  هب  ملد 

امرخ کچوک  فرظ  ام  ةرفس  رانک 

تساباب رس  رگجنوخ  نآ  ةرفس  رانک 

سوسفا هتسشن و  مرانک  هب  نم  زیزع 

تسارحص نماد  هب  ارهز  فسوی  زیزع 

رگج نوخ  هرامه  مناشف  هک  دوب  اور 

تساذغ بآ و  هدید  کشا  وا  رب  هک  یکدوک  هب 

« مثیم  » همطاف لآ  یگنشت  دای  هب 

تساور هدید  ود  رد  کشا  تدوش  نوخ  هک  رگا 

----------

ین دننام ، میلانب  ات  ایب 

ین دننام ، میلانب  ات  ایب 

یط تشگ  ادخ  هام  هک  اغیرد 

روش قشع و  هم  دش  یط  هک  اغیرد 

رون هام  اعد  هام  هزور  هم 

دود ّبر و  وفع  هم  يا  الا 
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دوز وت  یتفر  هچ  ّيدمآ و  رید  هچ 

رای لصو  لفحم  يا  ظفاحادخ 

راگدرورپ هام  يا  ظفاحادخ 

زاین زار و  هام  يا  ظفاحادخ 

زاون لد  تمد  ره  يا  ظفاحادخ 

لاح روش و  رسبرس  يا  ظفاحادخ 

لاصو ياه  هظحل  يا  ظفاحادخ 

هدش لماک  هام  يا  ظفاحادخ 

هدش لزان  وت  رد  ادخ  باتک 

ردق يایحا  ضیف  يا  ظفاحادخ 

ردق ياهبش  کشا  يا  ظفاحادخ 

یلجنم لد  وت  زا  يا  ظفاحادخ 

یلع ياه  هیرگ  يا  ظفاحادخ 

اهرادیب هام  يا  ظفاحادخ 

اهرادید قوش  يا  ظفاحادخ 

رای برق  لفحم  يا  ظفاحادخ 

راگدرورپ ّینامهیم  هم 

یلع الوم  هام  يا  ظفاحادخ 

تا هظحل  ره  هتشذگب  هک 
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یلع اب 

هتفای قح  لصو  يا  ظفاحادخ 

هتفاکشب قرف  يا  ظفاحادخ 

نوگ هلال  هرهچ ي  يا  ظفاحادخ 

نوخ هقرغ  تروص  يا  ظفاحادخ 

اه هآ  تلد  رد  يا  ظفاحادخ 

اههاچ اه  لخن  يا  ظفاحادخ 

یلع رادغاد  يا  ظفاحادخ 

یلع رارقیب  يا  ظفاحادخ 

دوجس قشع و  درم  يا  ظفاحادخ 

دوجس سانشان  يا  ظفاحادخ 

كاندرد تا  هلان  يا  ظفاحادخ 

كاخ ریز  رد  هتفر  تنت  هنابش 

اه هناخ  مغ  عمش  يا  ظفاحادخ 

اه هناریو  هام  يا  ظفاحادخ 

بیبح ار  ناسکیب  يا  ظفاحادخ 

بیرغ مدرم  نیب  يا  ظفاحادخ 

یلع نورد  زوس  هب  یهلا 

یلع نوخ  هب  مایص و  هام  هب 

شخبب رسارس  ار  ام  ناهانگ 
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شخبب ردیح  هب  ارهز  هب  دمحا  هب 

----------

دمآ زاب  ادخ  هام  ناقشاع 

دمآ زاب  ادخ  هام  ناقشاع 

دمآ راب  وس  همه  تمحر  باب 

رون هم  نارفغئ  هم  هبوت  هام 

روش هم  قشع و  هم  قوش و  هم 

ندیدرگ ادج  شیوخ  زا  هام 

ندیدرگ ادخ  هب  لصا  هام و 

مگ شردق  دوب  هک  يردق  هام 

مود ماما  دالیم  هام 

یلزا یح  ینامهم  هام 

یلع قاشع  یتسمرس  هام 

بل رب  ندورس  حیبست  هام 

بش لد  رد  نالد  رادیب  هام 

نتسش ار  نورد  کشا  زا  هام 

نتسج ار  ادخ  هدرک  مگ  شیوخ 

ندش رکذ  مدق  هب  ات  رس  هام 

ندش رکف  ینشور  زا  نشور 

ناّنم لوسر  تفگ  شوخ  هچ  هب 
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نابعش هام  رخآ  هعمج 

دروآ ور  امش  هب  قح  هم  هک 
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دروآ وس  رهز  ضیف  تمحر و 

تما يارب  هک  یهام  هچ  هب 

تکرب تسا و  ترفغم  تمحر و 

حیرشت نیریش  قطنم  اب  درک 

حیبست هم  نیا  رد  تساه  سفن  هک 

هام نیا  تداعس  تسه  ناتموص 

هام نیا  تدابع  زین  ناتمون 

رگا دیتشگ  هنسرگ  هنشت و 

رشحم زور  دیرآ ز  دای 

كالول تفصو  هب  هک  ربغمیپ  يا 

كاپ دزیا  فرط  زا  هدمآ 

موی لک  شطع  هاگ  تتما 

موص هم  زور  یمرگ  رد  هصاوخ 

نیعود دناشف ز  هرهچ  رب  کشا 

نیسح ناشطع  بل  دای  کیل 

ادخ تاقالم  ماگنه  هک  زا 

ادج تشگ  شرس  هنشت  بل  اب 

هدناشفا گشرس  لیئربج  هک  وا 

هدناوخ ار  ششطع  ناتساد 

بآ هعرج  کی  شهاوخ  رد  هک  وا 
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باوج داد  ارو  گنس  اب  مصخ 

دزیم رپ  شطعز  شلفط  هک  وا 

دزیم ردام  نماد  رب  گنچ 

وا رکیپ  زا  رس  دندیرب  نوچ 

وا رتخد  نورب  همیخ  زا  تشگ 

اهنز لیخز  دیدرگ  رود 

اهنت ارحص  لد  رد  مگ  تشگ 

نادرگرس ار  تفای و  یملاظ 

ناغف هآ و  رد  هچز  یتسه  تفگ 

نایب زاس  دوخ  وت  خیش  يا  تفگ 

نآرق ترمع  هب  چیه  يا  هدناوخ 

ار نآرق  اسب  هچ  مدناوخ  تفگ 

ار نآ  مدومن  متخ  اهراب 

مشچ هب  هدروخ  ار  وت  هیآ  نیا  تفگ 

مشخ هب  دیزیتسن  نامیتی  اب 

میارحص نیا  رد  هک  ممیتی  نم 

میارهز همطاف  رتخد 

دیتشغآ رگج  نوخ  زا  مکشا 

ناشطع بل  ار  مردپ 
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دنتشک

يراد انمت  هچ  نم  زا  تفگ 

يراد اغوغ  نویش و  نینچ  نیک 

مبش دننام  هدش  مزور  تفگ 

مبل هب  مناج  هدمآ  شطع  زک 

باتش هب  رخآ  لد  کنس  نآ  داد 

بآ یماج  ار  هتخوس  رگج  نآ 

لاح نآ  اب  یلو  تفرگب  بآ 

لادوگ يوس  هب  هیرگ  اب  تفر 

رگج نوخ  یسب  هدید  زا  تخیر 

ردپ هب  نایرگ  هدید  اب  تفگ 

مدروآ بآ  وت  رهب  ردپ  ياک 

مدروآ بالگ  هدید  زا  هکلب 

يداتفا كاخ  هب  كاچ  دص  هک  وت 

يداد ناج  ارچ  هنشت  بل  اب 

« مثیم  » نتفنش بات  دوبن 

« مثیم  » نتفگز دنب  ورف  بل 

----------

تفر ادخ  هام  رظن  زا  دیشروخ  وچ  يدید 

تفر ادخ  هام  رظن  زا  دیشروخ  وچ  يدید 
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تفر اعد  حیبست و  موص و  هولص و  هام 

تفر افو  راثیا و  قشع و  دیما و  هام 

تفر افص  صالخا و  هام  كرابم  هام 

تداعس رس  ات  اپ  رون و  اپ  ارس  هام 

تدابع شباوخ  قح  رادید  شیرادیب 

دنداتف ناکاپ  همه  شکاخ  رب  هک  یهام 

دنداز دیشروخ  نامسآ  دص  نآ  زک  یهام 

دنداهن تمحر  هم  ار  شمان  هک  یهام 

دنداد کشا  باوخ و  دنتفرگب  هک  یهام 

رادلد قوش  زا  رحس  ات  نتفخن  هام 

رادیب مشچ  اب  نتفای  ار  ادخ  هام 

شمان هللا  رهش  هدناوخ  دمحا  هک  یهام 

شماد هب  لد  ار  ایلوا  دتفا  هک  یهام 

شمایص هدیشخب  هولج  ار  ناج  هک  یهام 

شمالس دمآ  یم  دیشروخ  زا  هک  یهام 

رجا هم  ناناج  ترضح  لاصو  هام 
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رجفلا علطم  یتح  یه  مالس  هام 

دوب ادخ  هام  هزور و  هام  هن  اهنت 

دوب یفطصم  هام  هللا و  باتک  هام 

دوب اسنلاریخ  بش  تاجانم  هام 

دوب یضترم  یلع  هام  نسح  هام 

دندناوخ رافغتسا  هام  ار  نآ  هک  یهام 

دندناوخ راهشالادیس  ار  نآ  هک  یهام 

هام نیا  دوب  نارفغ  هام  شیاین  هام 

هام نیا  دوب  ناج  نداد  الجت  هام 

هام نیا  دوب  ناناج  يور  لاصو  هام 

هام نیا  دوب  نآرق  لک  لوزن  هام 

رتهب زورفا  ناهج  حبص  رهز  شماش 

رتهب زور  زا  شبش  رتهب  بشز  شزور 

ناراهب ناشفا  میسن  نوچمه 

نارای دنام  کنیا  تفر و  كرابم  هام 

ناروخ هزور  رب  یگریت  یهابت  تلذ 

ناراد هزور  رب  وربآ  تداعس  تزع 

دنداتفرس اب  یتسین  هاچ  هب  نانآ 

دنداهن اپ  یتسه  یناشیپ  هب  نانیا 

دندرم زاغآ  زا  تلذ  روگ  هب  نانآ 
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دندرب شیوخ  اب  نادواج  تایح  نانیا 

دندروخ هزور  ینوبز  يراوخ و  هب  نانآ 

دندرشفاپ ناناج  لصو  قوش  هب  نانیا 

دنتسب شیوخ  يور  هب  تمحر  رد  نانآ 

دنتسکش ناج  جوا  هب  نت  مسلط  نانیا 

تسا مایق  تقو  نم  هام  كرابم  يا  زیخ 

تسا مایص  دیع  ناتس  یناج  هدب  یماج 

تسا مارح  تسا و  سجر  هک  نآ  زا  هن  هد  یم 

تسا ماج  شقن  شناج  هک  یم  نآز  یلو  هد  یم 

تسا نیبراشللهذل  شفصو  هک  یم  نآز 

تسا نینمؤملاریما  قشع  شیتسم  رس 

دّمحم ناج  یبن  تشپ  ادخ  يور 

دمّحم ناحیر  هللا  باتک  حور 

بیز يراوخریش  زا 
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دّمحم ناماد 

دّمحم نآرق  حودمم  لد  دوبعم 

هداد رون  ار  مدق  كالفا  هک  یهام 

هداد روش  ار  مدع  يارحص  هک  يریش 

تسوا مد  دنموربآ  تحاصف  وکنآ 

تسوا مدقم  كاخ  درگ  تعاجش  وکنآ 

تسوا مک  مدآ  ملاع و  يانث  وکنآ 

تسوا مغ  رادیرخ  دقن  هب  يداش 

الوا تسه  مه  ایبنا  فصوز  وکنآ 

الوم تسوا  یئادخ  دراد  ادخ  اج  ره 

تسین نینمؤملاریما  زا  رتاسر  یمان 

تسین نینزان  نآ  تماق  رتاسر  مه  نآ 

تسین نیا  هللا  هجو  فصو  متفگ  هاتوک 

تسین نیرفآ  ناج  قلاخ  زج  وا  حادم 

منادب شدنوادخ  را  تسا  رفک  دنیوگ 

مناوخ هچ  ار  تقلخ  قوف  ناک  متریح  رد 

شمسلط رد  ملاع  يادیپان  رارسا 

شمسق مسق  الوت  تسمرس  قولخم 

شمسا تسه  تسه  مسا  ینیب  کین  رگ 

شمسج كاپ  ناج  تسیتسه  تبرت  رد 
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شیپادخ اب  مدید  قلخ  نیب  هک  سب  زا 

شیادخ ای  مناوخب  ناسنا  متریح  رد 

میوگب ار  ایرد  فصو  نوچ  ما  هرطق  نم 

میوگب ار  الوم  حدم  ات  متسیک  دوخ 

میوگب ار  یلاعتقح  یلو  حدم 

میوگب ار  العا  بر  هجو  فاصوا 

تسین ادخ  تسه و  ادخ  هک  ردیح  فصو  رد 

تسین اپ  تسد و  یب  مثیم »  » مالک ياج 

----------

نارای مایص  هام  دش  یط  هک  اترسحاو 

نارای مایص  هام  دش  یط  هک  اترسحاو 

ناراد هزور  مشچ  هب  داد  یم  کشا  هک  یهام 

ناراگزور رمع  زا  رتشوخ  دوب  هک  یهام 

یهاگماش حبص و  ره  دوب  ام  رکذ  هک  یهام 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

یهام
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اهرمث اعد  لخن  نآ  رد  داد  هک 

اهرثا شا  هیرگ  رب  دندوب  هداد  هک  یهام 

اهرحس ات  رادیب  دوب  نم  مشچ  هک  یهام 

یهاگن ینک  نم  رب  مدوب  راودیما 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

هبوت باب  وت  ام  رب  يدرک  زاب  هک  یهام 

هبوت باطخ  لزان  ناراکهانگ  رب  دش 

هبوت بآ  هب  یتسش  ار  ام  ياه  هدنورپ 

یهانگ زا  يراثآ  دنامن  ات  هک  دشاب 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

دوب یلع  ای  مرگرس  ام  لفحم  هک  یهام 

دوب یلع  ادن  ره  رد  دوب  یلع  سفن  ره  رد 

دوب یلع  ای  هتسویپ  نارای  مامت  رکذ 

یهام دوبن  رتشوخ  هام  نیا  زا  مسق  هللااب 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

مرادن هنگ  زا  ریغ  یهلا  تهگرد  رب 

مرابکشا مشچ  نیا  مهایس  همان  نیا 

مراودیما ماما  دش  یط  مایص  هام 

یهاوگ دهد  مکشا  مهانگ  يا  هدیشخب 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 
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یشخب هانگ  نم  زک  مدیما  نیا  هب  بشما 

یشخب هاگن  کی  اب  یئاهر  مخزود  زا 

یشخب هاک  هب  یهوک  فطل  زا  مد  ره  هکنآ  يا 

یهاکز دوب  رتمک  هام  نیا  رد  نم  تاعاط 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

مایص هام 

نم میادخ  هم  ناراد ! هزور 

نم میادخ  هم  ناراد ! هزور 

نم میانشآ  رای  امش  اب 

تالص موص و  رکذ و  حیبست و  هام 

نم میاعد  هم  هبوت ، هام 

منانم يادخ  لصو  هام 

منآرق لوزن  یحو و  هام 

ملامج شیادیپ  هام 
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نم

نم ملالجلاوذ  رادید  هام 

ندوب ادخ  اب  هظحل  ره  هام 

نم ملامک  هم  لضف و  هام 

مدروآ روضح  ضیف  هک  نم 

مدروآ رون  رهش  رد  رون 

دینک مایق  همه  ناراد ! هزور 

دینک مالس  ادخ  هام  هب  ات 

تسا هدمآ  يراد  هدنز  بش  هام 

دینک مارتحا  هزور  هم  زا 

دنناد نم  ردق  هک  یناقشاع 

دنناوخ مکرابم  هام  همه 

دینک رون  بسک  تسا  رون  هام 

دینک رود  هانگ  زا  دوخ  سفن 

اوقت تعاطا و  گندخ  اب 

دینک روک  سفن ، ِناطیش  مشچ 

نات كرابم  نت  هب  اوقت  حور 

نات كرابم  نم  ردقلاهلیل 

منارای تشهب  اپارس  نم 

مناراهب زا  رتشوخ  امش  رب 
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نایوجادخ همه  مشچ  رون 

مناراد هزور  لصو  ةدژم 

نم نماد  هتخیر ز  لگ  وچمه 

نم نشوج  حاتتفا و  رحس و 

مراد ننملاوذ  يالجت  نم 

مراد نخس  ادخ  باتک  زا 

داب مراثن  ادخ  تاولص 

مراد نسح  دوخ  ناماد  هب  هک 

نسح مامت  مرس  ات  اپ  هک  نم 

نسح ماما  زا  تسه  ما  یتسه 

دنا نامیا  لها  هک  نانآ  شوخرس 

دنناوخ یم  هظحل  هظحل  ار  تسود 

ناگمه بش  دنا و  هزور  اهزور 

دنناد یم  ردق  ياه  بش  ردق 

دنریگ رحس  نماد  بش  لد 

دنریگ رس  يور  هب  نآرق  همه 

مبات بت و  رد  هتسویپ  هک  نم 

مبان رهوگ  يایرد  هک  نم 

دشوج یم  هفوک  هب  ناهاگحبص 

مبارحم یلع ز  كاپ  نوخ 
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ملعتشم رون  هوک  نوچ  هک  نم 

ملجخ یلع  زا  رشح  فص  ات 

دیدیدرگ هنشت  وچ  ناراد ! هزور 

زا لد  رد 
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دیدید ررش  یگنشت 

تفرگ هزور  وچ  نات  موصعم  لفط 

دیدید رگ ، هنسرگ  شبورغ  رد 

دینک نیع  ود  زا  يراج  لد  نوخ 

دینک نیسح  كدوک  رب  هیرگ 

دینک هدید  ناور ز  نینوخ  کشا 

دینک هدیهش  رتخد  نآ  زا  دای 

نیشن هبارخ  كدوک  مغ  رد 

دینک هدیرب  رس  نآ  رب  هیرگ 

اداب ناتراهب  ضیف  هیرگ 

اداب ناتراثن  مثیم »  » کشا

----------

میادخ هام  نم  هدامآ ! نینمؤم  ناراد  هزور 

میادخ هام  نم  هدامآ ! نینمؤم  ناراد  هزور 

میاعد حیبست و  هام  نآرق ، هام  هزور ، هام 

میاضترم یلع  هام  یبن ، هام  قح ، هام 

میایصوا ایقتا و  ءایبنا و  لیخ  هام 

دمحم ار  ممایپ  ملاع  همه  رب  دناسر  ات 

دمحم ار  ممان  هللا  رهش  زاغآ  زا  هدناوخ 

مراگدرورپ تمحر  وفع و  هام  یمارگ  نم 
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مراهب غاب و  همه  ار  یهلا  ناراد  هزور 

مراظتنا مشچ  نینمؤملاریما  نابعش  زا  دشاب 

مراد هقیدص  ترضح  اب  اه  سنا  بش  لد  رد 

منیسح نایرگ  مشچ  رارق  یب  هگ  رحس  ات 

منیسح نآرق  توص  وحم  زور  ره  بش و  ره 

نم اب  رای  سنُا  مزب  ددرگ  هداجس  نماد 

نم اب  رادیب  مدحبص  ات  دَوب  ناقاتشم  مشچ 

نم اب  راداد  لفحم  عمج  عمش  دشخب  رون 

نم اب  رایسب  ادخ  نادرم  دنریگ  یم  سنا 

منیمالا حور  ۀمغن  دورس  دیآ  میسن  زا 

منینمؤملاریما تاجانم  کشا و  مدمه 

تدابع مناراد  هزور  ِباوخ  حیبست و ، اه  هظحل 

تدارا صالخا و  قدص و  ياهزور  میاهزور 

فسوی
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تدالو دبای  ما  همین  رد  نسح  ارهز 

تداعس دشاب  ارم  ارهز  ردام  مودق  زو 

توالح نآرق  رغاس  زا  مهد  ار  ناراد  هزور 

توالت نآرق  دنک  یم  نم  رد  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دنادب مردقلاهلیل  ردق  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دناشف نم  رد  تفرعم  کشا و  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دنام رادیب  رحس  ات  اه  بش  هک  سکنآ  اشوخ  يا 

دناوخ هزمحوب  نشوج و  حاتتفا و  بش  لد  رد 

ممیرک دنوادخ  تایانع  فرظ  نامه  نم 

ممیظع ای  ُّیلع  ای  ياعد  دشخب  یم  حور 

شهانگ دزرماین  قح  نم  رد  هک  سکنآ  رب  ياو 

شهایس يور  یبش  کشا  زا  هتسش  ددرگن  ای 

شهاگن زا  دزاس  مورحم  قح  هک  دشاب  نانچنآ 

شهاگیاج ناطیش ، شوغآ  دَوب  تمحر  هم  رد 

دریذپ وا  زا  ادخ  ات  دراین  دوخ  اب  يا  هشوت 

دریمب نم  مایص  دیع  رد  هصغ  زا  دزس  یم 

دریگب ربلد  نماد  نم  رد  هکنآ  لاح  هب  شوخ 

دریگب رپ  اوقت  دهز و  زا  نتشیوخ  جورع  رد 

دریگب رس  نآرق  زین  مردق  ياه  بش  لد  رد 

دریگب ردیح  نماد  هفوک ، بارحم  رد  يور 
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ار نینزان  مشچ  کشا  زا  دنکرپ  وکنآ  شوخ  يا 

ار نینمؤملاریما  نینوخ  قرف  دیوشب  ات 

دریگب نم  زا  مارتحا  یصاعم ، رد  وکنآ  شوخ  يا 

دریگب نم  زا  ماک  زور ، ره  شا  هزور  ناهد  اب 

دریگب نم  زا  مایص  رد  ار  ادخ  لصو  نماد 

تعفر و تدابع  رد 
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دریگب نم  زا  ماقم  نأش و 

میادخ تاذ  ینامهم  ةرفس  انامه  نم 

میانشآ تقلخ  حبص  زا  ءایبنا  مامت  اب 

تبیصن ددرگ  اه  ضیف  نم  ۀظحل  ره  زا  مثیم » »

تبیبط ددرگ  قح  تاذ  نامرد ، رکذ ، وراد ، هزور ،

تبیبح لصو  نماد  بش  ره  وت  ناماد  تسه 

تبیجم ای  بیبح  ای  ياعد  دشاب  سفن  ره 

يراد تسود  ار  ادخ  وت  رگ  ادخ ، دراد  تتسود 

يراد هدنز  بش  هزور و  رد  دوخ  تاقوا  نک  فرص 

----------

تسادخ هام  هام  هک  ناطیشز  دینک  رذح 

تسادخ هام  هام  هک  ناطیشز  دینک  رذح 

تساعد رکذ و  هام  حیبست و  كرابم  هم 

ماعطا يزاون و  نامهم  سّدقم  هم 

تسافص تسا و  يراد  هدنز  بش  هتسجخ ي  هم 

تسود تبارق  هم  نآرق  تئارق  هم 

تساطع فطل و  هام  دوبعم  تمارک  هم 

قح ترضح  دزن  هام  نیا  رد  هدنب  يارب 

تساوقت یفطصم  لوق  زا  لمع  نیرتوکن 

تکرب تمحر و  تسا و  وفع  كرابم  هم 
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؟ تساجک راکهانگ  کیالم  دنهد  ادن 

دوجو کلم  مامت  رد  قح  یّلجت  دمد 

تسادیپ قح  لامج  وس  رهز  هکنآ  ییوگ  وت 

هام نیا  رد  يادخ  فطل  نماد  ریگب 

تسایحا بش  شبش  ادخ و  زور  زور  هک 

یلد كاپ  راد  هزور  نآ  رب  داب  مالس 

تسایرد شا  هدید  کشخ و  شنهد  شطع  زا  هک 

قح ینامهیم  هام  نیا  رب  داب  مالس 

تساتمه یب  لالجلاوذ  ِدحا  نابزیم ، هک 

لفاغ ایربک  فطل  زا  يا  هظحل  شابم 

تساطخ مرج و  ِوفع  هام  ترفغم و  هام  هک 

رفس
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ناتسلخن هب  نک  ریس  نک و  هفوک  هب 

تسالوم هیرگ ي  مّرخ ز  همه  اه  لخن  هک 

الوم ای  رکذ  هب  ناتخرد  رانک  یلع 

تساپرب همه  اه  لخن  زا  یلع  ای  هکنانچ 

رحس غرم  ياون  رد  ادخ  وفع  يالص 

تسابص داب  میسن  رد  قح  تمحر  شورس 

دنک حیسم  زجعم  رگا  لد  اب  هن  بجعپ 

تسازف حور  شخبحور و  رحس  میسن  سب  ز 

کشا ناشفب  هزمح و  وبا  ياعد  ناوخب 

تسادخ تسادخ  يرتشم  ار  وت  کشا  ّرُد  هک 

ناشلفحم لقن  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

تساضق زامن  رحس  رکذ  نشوج و  ياعد 

یسرت ادخ  مئاص  لد  لاح  هب  اشوخ 

تسازج زور  دای  هب  دوخ  یگنسرگ  رد  هک 

یبل هنشت  راد  هزور  نآ  رب  داب  مالس 

تسادهّشلا دّیس  کشخ  بل  هب  شا  هیرگ  هک 

بورغ تقو  هک  یمئاص  نآ  رب  داب  مالس 

تساروشاع زور  نابیرغ  ماش  دای  هب 

مادم هک  يا  هعیش  راطفا  دنک  یم  هنوگچ 

تسالبو برک  ياه  هنحص  شلد  مشچ  هب  نایع 
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ییوگ دوخ  تسد  هب  مریگب  ماج  هنوگچ 

تساشطع او  يادص  مشوگ  هب  تیبلها  ز 

راطفا مکچوک  لفط  دنک  بورغ  رد  وچ 

تسارهز هلاس  هس  میتی  دای  هب  ملد 

امرخ کچوک  فرظ  ام  ةرفس  رانک 

تساباب رس  رگجنوخ  نآ  ةرفس  رانک 

سوسفا هتسشن و  مرانک  هب  نم  زیزع 

تسارحص نماد  هب  ارهز  فسوی  زیزع 

رگج نوخ  هرامه  مناشف  هک  دوب  اور 

تساذغ بآ و  هدید  کشا  وا  رب  هک  یکدوک  هب 

یگنشت دای  هب 
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« مثیم  » همطاف لآ 

تساور هدید  ود  رد  کشا  تدوش  نوخ  هک  رگا 

----------

ین دننام ، میلانب  ات  ایب 

ین دننام ، میلانب  ات  ایب 

یط تشگ  ادخ  هام  هک  اغیرد 

روش قشع و  هم  دش  یط  هک  اغیرد 

رون هام  اعد  هام  هزور  هم 

دود ّبر و  وفع  هم  يا  الا 

دوز وت  یتفر  هچ  ّيدمآ و  رید  هچ 

رای لصو  لفحم  يا  ظفاحادخ 

راگدرورپ هام  يا  ظفاحادخ 

زاین زار و  هام  يا  ظفاحادخ 

زاون لد  تمد  ره  يا  ظفاحادخ 

لاح روش و  رسبرس  يا  ظفاحادخ 

لاصو ياه  هظحل  يا  ظفاحادخ 

هدش لماک  هام  يا  ظفاحادخ 

هدش لزان  وت  رد  ادخ  باتک 

ردق يایحا  ضیف  يا  ظفاحادخ 

ردق ياهبش  کشا  يا  ظفاحادخ 
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یلجنم لد  وت  زا  يا  ظفاحادخ 

یلع ياه  هیرگ  يا  ظفاحادخ 

اهرادیب هام  يا  ظفاحادخ 

اهرادید قوش  يا  ظفاحادخ 

رای برق  لفحم  يا  ظفاحادخ 

راگدرورپ ّینامهیم  هم 

یلع الوم  هام  يا  ظفاحادخ 

یلع اب  تا  هظحل  ره  هتشذگب  هک 

هتفای قح  لصو  يا  ظفاحادخ 

هتفاکشب قرف  يا  ظفاحادخ 

نوگ هلال  هرهچ ي  يا  ظفاحادخ 

نوخ هقرغ  تروص  يا  ظفاحادخ 

اه هآ  تلد  رد  يا  ظفاحادخ 

اههاچ اه  لخن  يا  ظفاحادخ 

یلع رادغاد  يا  ظفاحادخ 

یلع رارقیب  يا  ظفاحادخ 

دوجس قشع و  درم  يا  ظفاحادخ 

دوجس سانشان  يا  ظفاحادخ 

كاندرد تا  هلان  يا  ظفاحادخ 

كاخ ریز  رد  هتفر  تنت  هنابش 
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اه هناخ  مغ  عمش  يا  ظفاحادخ 

هام يا  ظفاحادخ 
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اه هناریو 

بیبح ار  ناسکیب  يا  ظفاحادخ 

بیرغ مدرم  نیب  يا  ظفاحادخ 

یلع نورد  زوس  هب  یهلا 

یلع نوخ  هب  مایص و  هام  هب 

شخبب رسارس  ار  ام  ناهانگ 

شخبب ردیح  هب  ارهز  هب  دمحا  هب 

----------

دمآ زاب  ادخ  هام  ناقشاع 

دمآ زاب  ادخ  هام  ناقشاع 

دمآ راب  وس  همه  تمحر  باب 

رون هم  نارفغئ  هم  هبوت  هام 

روش هم  قشع و  هم  قوش و  هم 

ندیدرگ ادج  شیوخ  زا  هام 

ندیدرگ ادخ  هب  لصا  هام و 

مگ شردق  دوب  هک  يردق  هام 

مود ماما  دالیم  هام 

یلزا یح  ینامهم  هام 

یلع قاشع  یتسمرس  هام 

بل رب  ندورس  حیبست  هام 
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بش لد  رد  نالد  رادیب  هام 

نتسش ار  نورد  کشا  زا  هام 

نتسج ار  ادخ  هدرک  مگ  شیوخ 

ندش رکذ  مدق  هب  ات  رس  هام 

ندش رکف  ینشور  زا  نشور 

ناّنم لوسر  تفگ  شوخ  هچ  هب 

نابعش هام  رخآ  هعمج 

دروآ ور  امش  هب  قح  هم  هک 

دروآ وس  رهز  ضیف  تمحر و 

تما يارب  هک  یهام  هچ  هب 

تکرب تسا و  ترفغم  تمحر و 

حیرشت نیریش  قطنم  اب  درک 

حیبست هم  نیا  رد  تساه  سفن  هک 

هام نیا  تداعس  تسه  ناتموص 

هام نیا  تدابع  زین  ناتمون 

رگا دیتشگ  هنسرگ  هنشت و 

رشحم زور  دیرآ ز  دای 

كالول تفصو  هب  هک  ربغمیپ  يا 

كاپ دزیا  فرط  زا  هدمآ 

موی لک  شطع  هاگ  تتما 
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موص هم  زور  یمرگ  رد  هصاوخ 
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نیعود دناشف ز  هرهچ  رب  کشا 

نیسح ناشطع  بل  دای  کیل 

ادخ تاقالم  ماگنه  هک  زا 

ادج تشگ  شرس  هنشت  بل  اب 

هدناشفا گشرس  لیئربج  هک  وا 

هدناوخ ار  ششطع  ناتساد 

بآ هعرج  کی  شهاوخ  رد  هک  وا 

باوج داد  ارو  گنس  اب  مصخ 

دزیم رپ  شطعز  شلفط  هک  وا 

دزیم ردام  نماد  رب  گنچ 

وا رکیپ  زا  رس  دندیرب  نوچ 

وا رتخد  نورب  همیخ  زا  تشگ 

اهنز لیخز  دیدرگ  رود 

اهنت ارحص  لد  رد  مگ  تشگ 

نادرگرس ار  تفای و  یملاظ 

ناغف هآ و  رد  هچز  یتسه  تفگ 

نایب زاس  دوخ  وت  خیش  يا  تفگ 

نآرق ترمع  هب  چیه  يا  هدناوخ 

ار نآرق  اسب  هچ  مدناوخ  تفگ 

ار نآ  مدومن  متخ  اهراب 
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مشچ هب  هدروخ  ار  وت  هیآ  نیا  تفگ 

مشخ هب  دیزیتسن  نامیتی  اب 

میارحص نیا  رد  هک  ممیتی  نم 

میارهز همطاف  رتخد 

دیتشغآ رگج  نوخ  زا  مکشا 

دنتشک ناشطع  بل  ار  مردپ 

يراد انمت  هچ  نم  زا  تفگ 

يراد اغوغ  نویش و  نینچ  نیک 

مبش دننام  هدش  مزور  تفگ 

مبل هب  مناج  هدمآ  شطع  زک 

باتش هب  رخآ  لد  کنس  نآ  داد 

بآ یماج  ار  هتخوس  رگج  نآ 

لاح نآ  اب  یلو  تفرگب  بآ 

لادوگ يوس  هب  هیرگ  اب  تفر 

رگج نوخ  یسب  هدید  زا  تخیر 

ردپ هب  نایرگ  هدید  اب  تفگ 

مدروآ بآ  وت  رهب  ردپ  ياک 

مدروآ بالگ  هدید  زا  هکلب 
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يداتفا كاخ  هب  كاچ  دص  هک  وت 

يداد ناج  ارچ  هنشت  بل  اب 

« مثیم  » نتفنش بات  دوبن 

« مثیم  » نتفگز دنب  ورف  بل 

----------

تفر ادخ  هام  رظن  زا  دیشروخ  وچ  يدید 

( ناضمر هام  اب  عادو  ) تفر ادخ  هام  رظن  زا  دیشروخ  وچ  يدید 

تفر اعد  حیبست و  موص و  هولص و  هام 

تفر افو  راثیا و  قشع و  دیما و  هام 

تفر افص  صالخا و  هام  كرابم  هام 

تداعس رس  ات  اپ  رون و  اپ  ارس  هام 

تدابع شباوخ  قح  رادید  شیرادیب 

دنداتف ناکاپ  همه  شکاخ  رب  هک  یهام 

دنداز دیشروخ  نامسآ  دص  نآ  زک  یهام 

دنداهن تمحر  هم  ار  شمان  هک  یهام 

دنداد کشا  باوخ و  دنتفرگب  هک  یهام 

رادلد قوش  زا  رحس  ات  نتفخن  هام 

رادیب مشچ  اب  نتفای  ار  ادخ  هام 

شمان هللا  رهش  هدناوخ  دمحا  هک  یهام 

شماد هب  لد  ار  ایلوا  دتفا  هک  یهام 
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شمایص هدیشخب  هولج  ار  ناج  هک  یهام 

شمالس دمآ  یم  دیشروخ  زا  هک  یهام 

رجا هم  ناناج  ترضح  لاصو  هام 

رجفلا علطم  یتح  یه  مالس  هام 

دوب ادخ  هام  هزور و  هام  هن  اهنت 

دوب یفطصم  هام  هللا و  باتک  هام 

دوب اسنلاریخ  بش  تاجانم  هام 

دوب یضترم  یلع  هام  نسح  هام 

دندناوخ رافغتسا  هام  ار  نآ  هک  یهام 

دندناوخ راهشالادیس  ار  نآ  هک  یهام 

هام نیا  دوب  نارفغ  هام  شیاین  هام 

هام نیا  دوب  ناج  نداد  الجت  هام 

هام نیا  دوب  ناناج  يور  لاصو  هام 

نیا دوب  نآرق  لک  لوزن  هام 
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هام

رتهب زورفا  ناهج  حبص  رهز  شماش 

رتهب زور  زا  شبش  رتهب  بشز  شزور 

ناراهب ناشفا  میسن  نوچمه 

نارای دنام  کنیا  تفر و  كرابم  هام 

ناروخ هزور  رب  یگریت  یهابت  تلذ 

ناراد هزور  رب  وربآ  تداعس  تزع 

دنداتفرس اب  یتسین  هاچ  هب  نانآ 

دنداهن اپ  یتسه  یناشیپ  هب  نانیا 

دندرم زاغآ  زا  تلذ  روگ  هب  نانآ 

دندرب شیوخ  اب  نادواج  تایح  نانیا 

دندروخ هزور  ینوبز  يراوخ و  هب  نانآ 

دندرشفاپ ناناج  لصو  قوش  هب  نانیا 

دنتسب شیوخ  يور  هب  تمحر  رد  نانآ 

دنتسکش ناج  جوا  هب  نت  مسلط  نانیا 

تسا مایق  تقو  نم  هام  كرابم  يا  زیخ 

تسا مایص  دیع  ناتس  یناج  هدب  یماج 

تسا مارح  تسا و  سجر  هک  نآ  زا  هن  هد  یم 

تسا ماج  شقن  شناج  هک  یم  نآز  یلو  هد  یم 

تسا نیبراشللهذل  شفصو  هک  یم  نآز 
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تسا نینمؤملاریما  قشع  شیتسم  رس 

دّمحم ناج  یبن  تشپ  ادخ  يور 

دمّحم ناحیر  هللا  باتک  حور 

دّمحم ناماد  بیز  يراوخریش  زا 

دّمحم نآرق  حودمم  لد  دوبعم 

هداد رون  ار  مدق  كالفا  هک  یهام 

هداد روش  ار  مدع  يارحص  هک  يریش 

تسوا مد  دنموربآ  تحاصف  وکنآ 

تسوا مدقم  كاخ  درگ  تعاجش  وکنآ 

تسوا مک  مدآ  ملاع و  يانث  وکنآ 

تسوا مغ  رادیرخ  دقن  هب  يداش 

الوا تسه  مه  ایبنا  فصوز  وکنآ 

الوم تسوا  یئادخ  دراد  ادخ  اج  ره 

تسین نینمؤملاریما  زا  رتاسر  یمان 

تسین نینزان  نآ  تماق  رتاسر  مه  نآ 
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تسین نیا  هللا  هجو  فصو  متفگ  هاتوک 

تسین نیرفآ  ناج  قلاخ  زج  وا  حادم 

منادب شدنوادخ  را  تسا  رفک  دنیوگ 

مناوخ هچ  ار  تقلخ  قوف  ناک  متریح  رد 

شمسلط رد  ملاع  يادیپان  رارسا 

شمسق مسق  الوت  تسمرس  قولخم 

شمسا تسه  تسه  مسا  ینیب  کین  رگ 

شمسج كاپ  ناج  تسیتسه  تبرت  رد 

شیپادخ اب  مدید  قلخ  نیب  هک  سب  زا 

شیادخ ای  مناوخب  ناسنا  متریح  رد 

میوگب ار  ایرد  فصو  نوچ  ما  هرطق  نم 

میوگب ار  الوم  حدم  ات  متسیک  دوخ 

میوگب ار  یلاعتقح  یلو  حدم 

میوگب ار  العا  بر  هجو  فاصوا 

تسین ادخ  تسه و  ادخ  هک  ردیح  فصو  رد 

تسین اپ  تسد و  یب  مثیم »  » مالک ياج 

----------

نارای مایص  هام  دش  یط  هک  اترسحاو 

نارای مایص  هام  دش  یط  هک  اترسحاو 

ناراد هزور  مشچ  هب  داد  یم  کشا  هک  یهام 
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ناراگزور رمع  زا  رتشوخ  دوب  هک  یهام 

یهاگماش حبص و  ره  دوب  ام  رکذ  هک  یهام 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

اهرمث اعد  لخن  نآ  رد  داد  هک  یهام 

اهرثا شا  هیرگ  رب  دندوب  هداد  هک  یهام 

اهرحس ات  رادیب  دوب  نم  مشچ  هک  یهام 

یهاگن ینک  نم  رب  مدوب  راودیما 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

هبوت باب  وت  ام  رب  يدرک  زاب  هک  یهام 

هبوت باطخ  لزان  ناراکهانگ  رب  دش 

هبوت بآ  هب  یتسش  ار  ام  ياه  هدنورپ 

یهانگ زا  يراثآ  دنامن  ات  هک  دشاب 

ای بر  ای  یهلا  ای  برای 
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(2  ) یهلا

دوب یلع  ای  مرگرس  ام  لفحم  هک  یهام 

دوب یلع  ادن  ره  رد  دوب  یلع  سفن  ره  رد 

دوب یلع  ای  هتسویپ  نارای  مامت  رکذ 

یهام دوبن  رتشوخ  هام  نیا  زا  مسق  هللااب 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

مرادن هنگ  زا  ریغ  یهلا  تهگرد  رب 

مرابکشا مشچ  نیا  مهایس  همان  نیا 

مراودیما ماما  دش  یط  مایص  هام 

یهاوگ دهد  مکشا  مهانگ  يا  هدیشخب 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

یشخب هانگ  نم  زک  مدیما  نیا  هب  بشما 

یشخب هاگن  کی  اب  یئاهر  مخزود  زا 

یشخب هاک  هب  یهوک  فطل  زا  مد  ره  هکنآ  يا 

یهاکز دوب  رتمک  هام  نیا  رد  نم  تاعاط 

(2  ) یهلا ای  بر  ای  یهلا  ای  برای 

----------

دنراگدرورپ هناخ  دجاسم 

دنراگدرورپ هناخ  دجاسم 

دنراگتسر نینمؤم  تشهب 
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دنهلا برق  لفحم  دجاسم 

دنهاگداعیم ار  قلخ  ادخ و 

دنزاین زار و  هناخ  دجاسم 

دنزامن لها  هبعک  دجاسم 

دیئوپب هر  دجسم  هب  نارای  الا 

دیئوشب شکاخ  زا  تبرغ  رابغ 

رون طخ  اب  نامیا  لها  رب  ادخ 

روتسد هداد  دجاسم  ریمعت  هب 

تسا یغرم  وچمه  دجسم  هب  مه  قفانم 

تسین ششمارآ  سفق  نیب  رد  هک 

دینادب ار  دجاسم  ردق  الا 

دیناوخب دجسم  رد  شیوخ  زامن 

تعافش يایوج  دیتسه  رگا 

تعامج اب  دجسم  هب  مه  نآ  زامن 

راجشا دندرگ  ملق  رسکی  رگا 

رایسب رحب  بکرم  ددرگ  ای  و 

فحصم دندرگ  نامسآ  نیمز و 

نج دنریگ  ملق 
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فک رب  سنا  و 

نتشون نانآ  همه  راک  دوش 

نتشون ناوتن  یتعکر  باوث 

تسین رت  بوبحم  يا  هناخ  دجسمز 

تسین رتبوخ  دجاسم  زا  یتشهب 

قح هناورپ  ناتناج  يا  الا 

قح هناخ  زا  دیشک  اپ  ادابم 

دیناوخ هناخ  رد  ار  شیوخ  زامن 

دینادن ار  دجسم  ردق  اغیرد 

شاب ادج  یئایند  دنب  دیقز و 

شاب ادخ  نامهم  يآ و  دجسم  هب 

تزامن اب  دجسم  هب  هد  تنیز  وت 

تزاون نامهم  دوش  قح  تاذ  هک 

يزیزع ار  وا  قلاخ  دبع  وت 

يزیرگ یم  دجسمز  رخآ  ارچ 

زاب رد  وترب  دجسمز  هدرک  ادخ 

زان ینک  یم  دوخ  قلاخ  رب  ارچ 

یئادخ بح  لد  هب  دشاب  ار  وت 

یئادج بوبحم  تیب  زا  نکم 

رگید يوس  ور  ینک  یم  دجسمز 
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ردارب يرهق  ادخ  اب  وت  رگم 

تماق دنب  رب  قح  تیب  رد  ایب 

تمایق رد  مراد  میب  هن  رگ  و 

تیاده رون  تلد  رد  دشابن 

تیاکش دجسم  وتز  ادرف  دنک 

تسوت هیامرس  قح  تیب  ردارب 

تسوت هیاسمه  نیرتهب  دجسم  هک 

يداهن اهنت  ار  هیاسمه  ارچ 

يداهناو ار  دوخ  رهش  بیرغ 

ریگ وضو  مثیم »  » دوخ قوش  کشا  هب 

ریگ وربآ  دجسم  كاخ  زا  ورب 

زامن

( زامن مبوبحم  اب  نخس  )

( زامن مبوبحم  اب  نخس  )

نم ۀناقشاع  ۀمغن  يا 

نم ۀنارت  نیرت  بوبحم 

تسود نم و  تولخ  مرحم  يا 

نم ۀنابش  ۀمزمز  يا 

جارعم هب  نم  جورع  لاب  مه 

نم ۀنایشآ  سنوم  مه 
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نتسشن ادخ  اب  لفحم  رد 

نیرت بولطم 
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نم ۀناهب 

يزاون لد  بوخ و  هچ  هک  هللا 

يزامن ینم ، لد  بوبحم 

نم اب  رای  زور  بش و  رد  يا 

نم اب  راکشآ  یناهنپ و 

مراد راک  هشیمه  وت  اب  نم 

نم اب  راک  تسار  وت  هک  ناسنآ 

ارحص تشد و  رهش و  هناخ و  رد 

نم اب  راید  رد  تبرغ و  رد 

لفحم عمش  عمج  لفحم  رد 

نم اب  رای  سنا  تولخ  رد 

متسب وت  رب  تسخنز  لد  نم 

متسب وت  ۀماقا  هب  تماق 

متفرگ وخ  وت  اب  هک  زور  نآز 

متفرگ وب  گنر و  متشگ و  لگ 

تیاپ هب  مهن  ناج  ةرهچ  ات 

متفرگ وضو  متساوخرب و 

يدودز نم  یهیس ز  وت  مه 

متفرگ وربآ  وتز  نم  مه 

نم یتفرگ و  ارم  تسد  وت 
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متفرگ وه  لالج  ناماد 

یئایربک تاذ  ۀیده  وت 

یئایبنا مامت  جارعم 

مشوگ دینش  ناذا  گناب  ات 

مشوه دیرپ  رسز  قوش  زا 

ریبکت گناب  دمح و  هللا و  مسب 

مشون داد  ماک و  هب  دهش  دش 

نامحر مان  میحر و  مان  زا 

مشوج بنج و  داتف  هنیس  رد 

ناج ۀتشر  هتشر  هب  هظحل  کی 

مشورس نید  موی  کلام  دش 

مارآ دریگب  ملد  زاب  ات 

ماج مدز  نیعتسن  رثوک  زا 

میظع یتداعس  داد  قح 

میقتسم طارص  رکذ  زا 

بل رب  وت  مهیلع  تمعنا 

ممیرک تمارک  دوب  دوخ 

تسین متشگن و  ادخ  بوضغم 

ممیب رانز  وا  تمحر  اب 

مدرگن نّیلاض  هتسد  زا 
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ممیرح نیا  رد  دوب  ياج  ات 

داد مهر  مرح  نیا  رد  دوبعم 

داد مهّللا  وه  لق  مد  زا  ضیف 

متفرگ ددم  قحز  هتسویپ 

متفرگ دحا  اب  هطبار  ات 

هللا مانز  ناج  رهوگ  مه 

متفرگ دمص  زا  لد  ّرُد  مه 

هدورس دلی  مل  دلوی و  مل 

متفرگ دبا  لزا و  رون 

الاب تفر  تونق  هب  متسد 

متفرگ ددع  یب  هک  ضیف  سب 

اهنت لاح  تونق  هب  مدرک 

اهنت لالجلاوذ  مدوب و  نم 

مدوجو ات  عوکر  هب  دش  مخ 

مدوج ربا  قرف  هب  دیراب 

ریبکت غارچ  ملد  مزب  رد 

مدورس قح  مان  هب  حیبست 

زاب مدش  مخ  دوجس  رکذ  اب 

مدوس كاخ  هب  دوخ  یناشیپ 

دوب وه  لامج  نم  ۀنیئآ 
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دوب وا  دوب و  هدجس  مدوب و  نم 

تدابع نیا  هب  ارم  دنداد 

تداعس یگدنب  تلود  زا 

دهشت ات  جورع  هدجس  زا 

تداعس زا  مبیصن  دیدرگ 

دیحوت هب  محراوج  ءاضعا و 

تداهش سفن  ره  هب  دنداد 

ربمیپ تّوبن  هب  مدرک 

تدارا مه  قدص و  هب  رارقا 

دمرس ّیح  تاذ  رضحم  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم رب  تاولص  متفگ 

لآ دمحا و  تاولص  زا  دعب 

لاب وا  يوس  هب  ملد  غرم  دز 

وکین مالس  یبن  هب  مداد 

لابقا ّزع و  طاشن و  دجو و  اب 

منیحلاص مالس  رکذ  رد 

لاح نیرتشوخ  بیصن  دیدرگ 

تسود يوس  نم  جورع  دوب  يا 

هم و هتفه و  بش و  زور و 
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لاس

تسا زاونلد  جورع  هک  قحلا 

تسا زامن  مسق  ادخ  هب  يرآ 

مراد زاین  یب  نماد  نم 

مراد زار  زامن  هب  وا  اب 

مناوت یم  زامن  هب  اهنت 

مراد زاب  هانگز  ار  دوخ 

هر نیا  زا  ادخ  یگدنب  رد 

مراد زان  دوجو  کلم  رب 

تبون جنپ  زور  بش و  ره  رد 

مراد زاونلد  ۀمغن  نیا 

تسا نیع  رون  زامن  قلخ  رب 

تسا نیسح  زا  شیاقب  هک  اریز 

دناوت نوچ  نیسح  لثم  سک 

دناوخ زامن  نوخ  مزلق  رد 

دیوگب نوخ  جومب  ریبکت 

دنارتسگ کشاز  هداّجس 

ناراب ریت  زامن  هب  ددرگ 

دناتس ار  زامن  داد  ات 

هرامه دسر  ادن  هتشک  نآز 
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دنام هدنز  زامن  هک  دیاب 

شزامن زا  زامن  تساپ  رب 

شزارفرس هشیمه  مالسا 

درک نوخ  جوم  هب  وضو  دیدجت 

درک نوگ  هلال  تسود  هر  رد  خر 

دمآ يریت  مایف  لاح  رد 

درک نود  مصخز  وا  لد  رد  اج 

لد رد  تفر  هبعش  هس  ریت  نآ 

درک نوچ  نیسح  نت  هب  یناد 

اما تفر  نیسح  بلق  رد 

درک نورب  رس  نیسح  تشپ  زا 

ارهز لجن  عوکر  هب  دش  مخ 

ار نآ  دیشک  نورب  تشپ  زو 

دوب یلع  ۀتسجخ  تیب  لد 

دوب یلع  ۀتسخ  قشاع  ناج 

بش لد  رد  زامن  راونا 

دوب یلع  ۀتسب  تروص  رد 

حبص ات  هدیپط  نوخ  هب  بارحم 

دوب یلع  ۀتسشن  رادیب 

شیاج زامن  مسق  هللااب 
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دوب یلع  ۀتسکش  قرف  رد 

هب مثیم ) )
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زورفا قشع  رارش 

زومآ زامن  یلعز  هگنآ 

----------

مزاین لها  هناختولخ  قوشعم  نیهب  نم 

( زامن ) مزاین لها  هناختولخ  قوشعم  نیهب  نم 

مزامن ربمغیپ  بوبحم  ایبنا  مشچ  رون 

میاده هار  لعشم  میادخ  لصو  هتشر 

مزار لها  ریمض  مه  مدرد  لها  نابز  مه 

متابث ربص و  ینعم  متایح  بآ  همشچ 

مزادگ زوس و  هلعش  منورد  قشع  شتآ 

نم تماق  دمحا  نید  نوتس  لوا  زا  هدوب 

نم تماق  دق  نتفگ  رب  فص  دنتسب  ایلوا 

نم ما  هدوب  دمحا  رای  شنیرفآ  زا  رتشیپ 

نم ما  هدوب  دمحم  باهبل  لعل  رکذ  ّرد 

ار ایفصا  ار  ایقتا  ار  ایبنا  ار  ایلوا 

نم ما  هدوب  دمرس  یح  يادخ  تاذ  هیده 

یهلا رکذ  نیرتهب  ار  نینمؤم  نیقتم و 

نم ما  هدوب  دّلخم  دلخ  نیرتشوخ  ار  نیحلاص 

نم منم  ربمغیپ  ءارهز و  ردیح و  مشچ  رون 

نم منم  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هیآ 
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مدوب راب  رهوگ  مشچ  غارچ و  ار  مدآ  هاگ 

مدوب رای  نافوط  جوم  رد  یبن  حون  رب  هاگ 

مدرک زاورپ  نامسآ  رد  کلم  لیخ  اب  هاگ 

مدوب ران  رارش  رد  لُگ  ار  میهاربا  هاگ 

مدوب خرچ  زارف  رب  میرم  نب  یسیع  اب  هاگ 

مدوب رادیب  رحس  ات  نارمع  نب  یسوم  اب  هاگ 

منید لها  دنلب  زاورپ  لاب  مزامن  نم 

منیلسرملا متخ  هدناوخ  نمؤم  جارعم  لزا  زک 

نم منم  ناّنم  قلاخ  دبع و  نیب  طابترا 

نم منم  نامیا  وترپ  نید  رگنشور  لعشم 

ردیح بارحم  لگ  يرسالاهلیلمزب  عمش 

نم منم  ناطیش  هدید  راخ  دیحوت و  هلال 

رعق رد  اهلاس  فسوی  رای 
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نادنز جنک  هاچ و 

نم منم  نارجه  ویئاهنت  رد  بوقعی  سنوم 

مزار لها  درد  روش و  زوس و  دایرف و  هلان و 

مزامن نم  مزامن  نم  مزامن  نم  مزامن  نم 

نم اب  دوب  ربمیپ  بش  ره  ارح  راغ  لد  رد 

نم اب  دوب  ردیح  حبص  ات  اه  لخن  رانک  رد 

يدوب زان  باوخب  یمشچ  ره  هک  بش  ياه  همین 

نم اب  دوب  رهطا  يارهز  اعد  بارحم  نیب 

شزیخ درد  حبص  ماگنه  ات  روشاع  بش  زا 

نم اب  دوب  ربکا  سابع و  مساق و  رفعج  نوع و 

هتفرگ ارهز  فسوی  نیبج  رب  اج  ما  هدجس 

هتفرگ يربک  بنیز  بش  لد  رد  نم  اب  سنا 

ممالس رکذ  ات  مارحالاهریبکت  زا  هک  نم 

مماما ره  لوسر و  ره  نابز  لقن  بش  زور و 

هدرک لاح  بش  هگتولخ  رد  داّجس  دیس 

ممایق ای  تونق و  اب  دوجس و  اب  مالس و  اب 

شیاعد مئاد  دنک  ار  ممارتحا  دریگ  هک  ره 

ممارتحا دریگن  وک  سکنآ  هب  مریگ  یم  تخس 

مبیبط ره  درد  رامیب  دوخ  هکنآ  دوجو  اب 

مبیرغ اهنت و  شیوخ  ناتسود  نایم  رد 
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یئادخ رطع  مهدیم  اهناج  رازلگ  رب  هک  نم 

یئادج نم  زا  دننکیم  تلفغ  یموق ز  ور  هچ  زا 

منادباع بولقلا  بوبحم  دوبعم و  هفحت 

یئانتعا یب  يرهم و  یب  دروم  مدوب  کیل 

میاپ ریز  هداهن  نیا  منکر  جنپ  هتسکش  نآ 

یئانشآ لامک  رد  نم  اب  هناگیب  هدش  نآ 

نم زا  دناد  مّدقم  ار  دوخ  روخ  باوخ و  یکی  نآ 

ادخ دنادرگ  يور 
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نم زا  دنادرگور  هک  ره  زا 

تعاط ياه  یلوبق  رهم  نیرتهب  مزامن  نم 

تعافش دوخ  ناتسود  زا  منکیم  رشحم  زور 

متقو زاغآ  رد  دنناوخیم  هکنانآ  اشوخ  يا 

تعامج اب  دراد  ياپ  رب  ارم  وکنآ  رتبوخ 

هظحل هظحل  شیاعد  میوگ  دنک  مدابآ  هک  ره 

تعاس هب  تعاس  وا  رب  نیرفن  دنک  مناریو  هک  ره 

شرون تسین  نم  زا  هک  ره  شرهم ، تسین  نم  اب  هکره 

شرود موصعم  هدراهچ  زا  ادخ  ادرف  دنک  یم 

منیسح نوگلگ  یناشیپ  رهم  یمارگ  نم 

منیسح نوخ  اب  هتشغآ  هگلتق  رانک  نم 

اما دندوب  نم  نوهرم  همه  قح  يایلوا 

منیسح موهرم  هک  دناد  ادخ  دناد  ادخ  نم 

متونق اب  دوعق و  اب  مایق و  اب  وهولص  اب 

منیسح نویدم  رمع ، مراد  هچ  ره  تمایق  ات 

يرای زورما  دنک  نم  زا  نایهللاراث  نوخ 

يرادساپ نم  زا  هدرک  بنیز  ماش  ریسم  رد 

دیادز یم  نایصع  گنر  لد  هنیئآ  متّین ز 

دیاب ریم  لد  تفرعم  لها  مریبکت ز  دمح و 

مخ ادخ  شیپ  دنک  دق  یگرزب  ره  معوکر  اب 
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دیاس تسود  كاخب  رس  يزیزع  ره  مدوجس  اب 

دزورف یم  ار  ناج  عمش  ممایق  اب  فراع  شیپ 

دیاشگ یم  ار  لد  تسد  متونق  اب  کلاس  دبع 

نم اب  شاب  نم  اب  وت  وت ، اب  نم  مَاوت  اب  نم  ناوج ، يا 

نم ار  وت  مراد  یم  تسود  اریز  شاب  مرادتسود 

مدای درکیم  شا  هتسب  نوخ  زا  مشچ  اب  یضترم 

مدای درک  یم  شا  هتسکشب  يولهپ  اب  همطاف 

وا قشاع  مهنم  دوب  یم  نم  قاتشم  یبتجم 

بش زور و 
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مدای درکیم  شا  هتسویپ  هیرگ  اب 

دش رپس  اه  نمشد  ریت  شیپ  هللاراث  بلق 

مدای درکیم  شا  هتسش  نوخ  زا  حورجم  نت  اب 

نک نم  دای  دشاب  وت  دای  ادخ  یهاوخ  را  مثیم » »

نک نتشیوخ  نورد  مریبکت  گنابلگ  زا  مّرخ 

----------

روآ زامن  یبغار ، ادخ  لصوب  رگا 

( قشع زامن  ) روآ زامن  یبغار ، ادخ  لصوب  رگا 

روآ زاین  یب  هاگردب  زاین  خر 

تسا نامیا  نکر  تسا و  نید  هیاپ  زامن 

تسا نایصع  ز  لد ، حور  يوشتسش  زامن 

تسا زار  بش  هدنبات  لعشم  زامن 

تسا زاورپ  لاب  جارعم  هر  رد  زامن 

تسادخ ناربمیپ  قشع  همغن  زامن 

تساده غارچ  یگریت  لد  رد  زامن 

تسا دوجیذ  يادخ  زا  قلخ  هب  دوج  زامن 

تسا دوبعم  دبع و  نیب  هطبار  زامن 

دوب ملاع  قلخ  دیحوت  روحم  زامن 

دوب مدآ  يوربآ  لزا  زور  زامن 

داد تّزع  لالج و  مدآ  هب  زاب  زامن 
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داد تأرج  حون  هب  نافوط  لد  رد  زامن 

لیلخ رای  تشگ  ران  ررش  رد  زامن 

لیعامسا هب  فرش  لالج و  داد  زامن 

درک ناتسرپ  تب  نیئآ  هب  گنج  زامن 

درک ناتسلگ  ار  دورمن  شتآ  زامن 

ار یسوم  روط  هب  تلیضف  داد  زامن 

ار یسیع  رهپس  جوا  هب  درب  زامن 

هاچ لد  رد  دیما  فسوی  هب  داد  زامن 

هام هب  درب  هاچز  ار  وا  هک  دوب  زامن 

دوب سنوم  لایناد  اب  هک  دوب  زامن 

دوب سنوی  سینا  یهام  لد  رد  زامن 

دوب مدمه  زار  لها  اب  هک  دوب  زامن 

دوب مرکا  لوسر  غارچ  مشچ و  زامن 

زور زامن 
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دوب دمحا  رای  درد ، مغ و 

دوب دّمحم  اب  جارعم  بش  رد  زامن 

تسیل زا  قلاخ  ضیف  هطساو  زامن 

تسیلع مشچ  رون  کیرات  بش  رد  زامن 

نآرق هراصع  تدابع  ناج  زامن 

ناتسلخن هب  یلع  قیفر  دوب  زامن 

دوب همزمز  لامک  لها  بل  رب  زامن 

دوب همطاف  يانشآ  رید  مدمه  زامن 

رهوگ رد و  زا  رتشوخ  ارم  تسا  یتیاور 

ربمغیپ هب  دهد  قح  ار  همطاف  تساوخ  وچ 

ار ام  لزا  زا  تسود  يا  هک  دیسر  ادن 

ار ایند  شیوخ  راونا  هداد ز  غورف 

ار وت  مینک  اطع  رثوک  هک  هدرک  هدارا 

ار وت  مینک  اطع  رتخد  همطاف  مانب 

نامب زور  هنابش  لچ  ام  لفحم  هب  ایب 

ناوخب زامن  همطاف  ار  وت  هک  ات  میهد 

یلزی مل  يادخ  لاصو  دوب و  زامن 

یلع دوب و  زامن  دّمحم  دوب و  زامن 

دوب هلیبق  ره  موق و  ره  تّزع  زامن 

دوب هلیسو  نیرتهب  ادخ  شیپ  زامن 
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نم وت و  تعاط  یلوبق  رهم  رامن 

نسح نیسح و  بنیز و  بش و  دوب و  زامن 

تساروشاع نوچ  اه  هظحل  وا  زا  هکنآ  نیسح 

تسالب برک و  وچ  اه  هنحص  وا  زا  هکنآ  نیسح 

اروشاع رهظ  ماگنه  هب  هک  يا  هدینش 

اپ هب  تشاد  زامن  داتس و  ریت  شیپ  هب 

تسا نادیهش  رگنس  ینشور  زامن 

تسا نادیهش  رگید  یگدنز  زامن 

دمآ لالجلاوذ  یح  فرط  زا  زامن 

دمآ لامک  رد  هدنب  شرورپ  زامن 

دوب بش  رد  زار  لها  يوربآ  زامن 

غارچ تبرغ  بش  رد  زامن 
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دوب بنیز 

تشاد لفحم  عمش  هلان  زا  بنیز  هک  یبش 

تشاد لد  رب  غاد  داتفه  بنیز  هک  یبش 

دوب هتخورف  دوخ  یتسه  بنیز  هک  یبش 

دوب هتخوس  ياه  همیخ  وا  هناخ  هک  یبش 

زاین زار و  يا ز  هظحل  نابز  تشادن  هگن 

زامن دناوخ  هتسشن  اپز و  دوب  هداتف 

لیقع نب  ملسم  دنزرف  ود  هک  يا  هدینش 

لیتق دندش  ادخ  نید  هر  رد  ود  ره  هک 

ناشرس دوش  ادج  رکیپ  تساوخ ز  هک  یمد 

ناشرگمتس لتاق  زا  هتساوخ  هزاجا 

دننک زاین  یب  هاگردب  زجع  يور  هک 

دننک زامن  شیوخ  هگلتق  رانک 

دندناوخ یم  زادگ  زوسب و  قشع  دورس 

دندناوخ یم  زامن  تداهش  غیت  ریزب 

تساعد حور  زامن  تدابع  ناج  زامن 

تسادهشلا دیس  شوغآ  مه  رای و  زامن 

تسا ربص  تناعتسا و  مدقمه  زامن 

تسا ربق  تملظب  نابات  لعشم  زامن 

تسا لامعا  لک  یلوبق  رهم  زامن 
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تسا لآ  دمحم و  قشع  هویم  زامن 

هدوب نیدجاس  قوشعم  ربلد و  زامن 

هدوب نیدباعلا  نیز  سفن  مه  زامن 

سب درادن و  ادخ  درادن  هک  ره  زامن 

سب درادن و  اج  لآ  یلع و  عمجم  هب 

تخس ادخ  اب  رهق  ناوخب  زامن  ورب 

تسا تخبدب  زامن  یب  قح  سدقا  تاذ  هب 

دناشفارس دوخ  بارحم  هب  هک  یقشاع  هب 

دناوخ دیاب  زامن  قح  یگدنب  يارب 

----------

ربمایپ تیبلها  حدم 

ربمایپ تیبلها  حدم 

تسین امش  رهم  زجب  لد  يافص 

تسین افص  ار  لد  امش  رهم  یب  هک 

نارجه رامیب  لد  لاح  اشوخ 

لصو زج  هک 
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تسین اود  ار  وا  امش 

دنیاطخ هار  اههار  مامت 

تسین اطخ  زگره  امش  قشع  هر 

دیئادخ تاذ  رد  هدیشوپ  امش 

تسین ادج  زگره  امش  زا  مه  ادخ 

قح تمحر  ياول  ریز  همه 

تسین اول  بحاص  امش  زا  ریغ  یسک 

دراب هتسویپ  ناتلذب  باحس 

تسین اهتنا  ار  ناتلضف  باتک 

ار امش  قاّشع  ردق  مزانب 

تسین ءایبنا  ماقم  زا  رتمک  هک 

يزیشپ ار  ملاع  تاعاط  همه 

تسین اهب  ردق و  ناترهم  نودب 

تاعاط ياضما  امش  رهم  زجب 

تسین اعد  حور  امش  رکذ  زجب 

ددرگن زگره  ناتقشع  یب  کلف 

تسین اضر  سک  زا  ناترهم  یب  ادخ 

اراوگ دمآ  الباب  ناتالو 

تسین الو  دوبن  الب  نیا  اج  ره  هک 

تیالو ناگوچ  يوگ  ددرگن 
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تسین الب  كاخ  رد  هداتفاک  يرس 

دمحم لآ  امش  زا  ریغ  یسک 

تسین ادتقم  یبقع  هب  ایندب و 

درادن ناکما  امش  زا  ندیرب 

تسین اور  زگره  امش  یب  نتسشن 

زان اود  رب  بیبط و  رب  مشورف 

تسین افشلاراد  امش  كاخ  زج  هک 

رشحم هب  میآ  امش  رهم  اب  وچ 

تسین ازج  فوخ  زا  لد  رد  مساره 

نارین مشخ  امش و  رهم  لد و 

تسین ایح  مرش و  رگم  ار  مّنهج 

یلاخ تسد  اب  ادگ  میوک  نیا  رد 

تسین ادگ  اب  يزیچ  هیامرس  نیا  رج 

دز ایر  گنر  ناوت  یحول  رهب 

تسین ایر ، ار  تبحم  حول  یلو 

مدرک هضرع  ار  دوخ  نید  ایادخ 

تسین یفطصم  لآ  رهم  زج  ارم 

طارص
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تمایق ات  میقتسم 

تسین یضترم  یّلع  هار  زجب 

شنادناخ یلع و  رهم  نم و 

تسین انشآ  نانآ  ریغ  اب  ملد 

الوم فصو  زج  الب  راد  رس 

تسین اپ  تسد و  یب  مثیم »  » راعش

----------

يریمح هدیصق  ۀمجرت 

يریمح هدیصق  ۀمجرت 

راگزور نیا  رد  ارم  دش  هک  یهز 

راگزومآ تیالو  مّلعم 

يرَیمِح دّیس  يا ز  هماچ  هک 

راشتنا مهد  یسراف  مظن  هب 

هدمآ ارم  هک  نیماضم  هچنآ 

رادتقالاوذ دیس  نآ  زا  تسه 

رمع ما  زا  ینشلگ  نازخ  تشگ 

رازغرم نآ  زا  ینابایب  دنام 

ساره رد  نازخ  غاب  نآ  زا  غرم 

رارف رد  دش  هیداب  نآ  زا  ریش 

تسین هک  یئارس  هناریو  وچ  تشگ 
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رام روم و  زا  زجب  ار  نآ  نماد 

كانمیب نآ  زا  گرم  یلو  رام 

رابگرم یلو  شنادند  هب  رهز 

زیر کشا  اه  هرظنم  نآ  زا  هدید 

راوهار رتش  ياج  هرظنم 

بیبح نآ  زا  يدمآ  ارم  دای 

رارقیب ملد  تشگ  بش  لد  ناک 

دز هک  سب  زا  مشتا  رد  یئوگ 

رارش يورَا )  ) قشع مرگج ز  زا 

دنتساوخ نیملسم  هک  بجع  رد 

رابتالا لوسر و  زا  حیضوت 

نیشناج ار  وت  وت  زا  دعب  دنتفگ 

راگزور نیا  زا  ههرب  نیا  رد  تسیک 

دنمزآ دوب  رایسب  وت  دعب 

راکشآ ار  وت  کلم  دربب  ات 

نیمک رد  یسب  دنتسه  وت  دعب 

راپ دنریگب  وت  ماقم  هب  ات 

نایع میامن  هک  رگ  یبن  تفگ 

راکشآ دینکش  ار  ادخ  دهع 

دیوش ناتسرپ  هلاسوگ  نانوچ 
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نوراه رب  رد 
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رادیاپان همه 

سب دوب و  نخس  يور  القع  اب 

رایتخا دنک و  لّقعت  هک  ات 

یحو توص  اب  هک  دوب  نخس  مرگ 

راهن لیل و  قلاخ  زا  دش  مکح 

نک غالبا  دش  یحو  ار  وت  هچنآک 

راک وت  يدناسرن  نایاپ  هب  هنرو 

دوب هکنآ  لسر  متخ  اپب  تساوخ 

راوتسا ادخ  نامرف  هر  رد 

دوب رومأم  هک  هبطخ  نامه  دناوخ 

رابرون شتسد  رد  یلع  تسد 

دنلب شتسدب  درک  یلع  تسد 

رارق یتسد  هچ  هب  یتسد  هچ  تشاد 

دوهش کئالم  دنوادخ و  دوب 

رابتالاو لوسر  نآ  تفگ  هک 

تسا یلع  الوم  شالوم  منم  هک  ره 

راکز شندشن  عناق  یضار و 

بضغ مشخ و  تّدش  رد  یئوگ 

راعش نیز  دش  هدیرب  ناش  ینیب 

يورجک رد  تمهت و  يو  هب  هتسب 
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رای ود  ره  نآ  فالخ  رب  دندش 

لوسر نفد  تافو و  زا  سپ  هک  ات 

راکشآ ناهن  رفک  نآ  دندرک 

یّبن تاشرافس  همه  اب 

رایتخا دوس  هبدندومن  نایز 

دندش دندش و  لآ  زا  هدیرب 

راچد نادزی  رهقب  شرب  نیا  زا 

دنتخات لَیح  رکم و  زا  یلع  رب 

رازراک نآ  هلیح و  نآ  دوب  ات 

ضوح دزن  یّبن  اب  هن  ناشلاصو 

ران شیپ  یفطصم  هن  ناشعیفش 

ماش اعنص و  هک ز  ار  وا  تسا  یضوح 

رامش رد  شفاصم  دوب  شیب 

هتشارفا ملع  شوخ  نآ  يوس  هب 

راپسهر یلع  نارای  دنوش 

نز جوم  قح  تمحر  وگم  بآ 

راوگشوخ یسب  هرقن  زا  رتفاص 

نوچ شگیر 
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بان ناجرم  ؤلؤل 

رابیوج رد  هدنام  هدیچنرب  هک 

نَتُخ کشم  ناسب  نآ  هسام 

رازغرم نیرتزبس  شا  هنارک 

نآ گنر  شوخ  هدیچان و  هویم 

راوهاش رهوگ  زا  رتنشور 

یسب نیحایر  رطع و  دنکارپ 

راز هزبس  نآ  میسن ز  درذگب  وچ 

تشهب غاب  هتسویپ ز  میسن 

زاس همشچ  نآ  رب  ضوح و  نآ  رب  دزو 

نیبج هم  نآ  نوزف  اهقیربا 

رانک ار  دوخ  نمشد  یمه  دنز 

یلع ار  دوخ  نمشد  دنک  رود 

راشبآ زا  ریغ  نارتش  نوچ 

دهد ناشادن  هدیشونن  بآ 

راوخ دیهابت و  هک  يا  دیوش  رود 

شطع عوج و  عفد  رهب  دینک 

رایتخا يرگد  ییاذغ  بآ و 

یتما زا  دوب  شضیف  رثوک و 

رادتسود ار  تیبلها  هدوب  هک 
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دلخ هب  ور  دنک  ضوح  نآ  براش 

ران يوس  دور  ضیف  یب  هنشت 

نایع رشحم  هب  دوب  ملع  جنپ 

راچ ود  تسا  نوگن  زارفارس و  یکی 

يرماس دوب  راچ  نآ  زا  یکی 

راگزور نآ  رد  رکبوب  تسه  هک 

رمع مّود  بصاغ  رگید  یکی 

راکشآ اج  همه  شلهج  هدوب  هک 

تسا لثفن  نامه  راچ  نآ  زا  یکی 

رارش رپ  وا  ربق  دنک  ادخ 

تفص هبور  هیواعم  یکی 

رامش یب  نیدب  هدروآ  تعدب  هک 

شیپ شیپ  یّبن  مع  نب  مچرپ 

رابون کلف  دیشروخ  وچ  تسه 

رشح هب  دشون  هک  نانمؤم  ریما 

راوگشوخ بآ  نآ  وا ز  ّبحم 

ادخ لوسر  دزن  رد  دیآ 

راوتسا هتشارفا و  شمچرپ 

وا نامرف  طخ  رد  رس  تشهب 
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رارف رد  شهگ  شیپ  زا  خزود 

بیکشان دوشن  سک  نخس  نیدب 

راگدرک فرط  زا  یحو  تسه  هک 

تسا يریمح )  ) اب هشیمه  امش  حدم 

راثن هر  نیا  رد  دنک  ناج  هچ  رگا 

یضترم ربمیپ و  رب  دورد 

رادتقالاوذ ترتع  رب  مالس 

( يریمح  ) سفن زا  ات  دشاب 

راگتسر دوش  رشح  رد  مثیم » »

----------

« هفیقس ریدغ - كدف - »

« هفیقس ریدغ - كدف - »

افص یئابیز و  همه  اب  هنیدم  رهش 

افج نتسبآ  هدش  متس  هگنالوج 

تسود سابل  رد  نیمک  تخس  هتفرگ  نمشد 

افخ رد  تسا  هدیشک  هنتف  رازه  حرط 

توکس رد  راویدب  هک  اهشقن  نوچ  مدرم 

اپ ریزب  نآرق  هدنام و  بیرغ  ترتع 

بیج هب  رس  هدرب  ادخ  ّیلو  یبن  سفن 

اج هتفرگ  ربنم  هب  هفاحقوبا  روپ 
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اتبیصماو لگ  نمرخ  هایس و  غاز 

ادّمحم او  یبن  نیشناج  هناگیب 

زیت تخس  هدرک  كدف  بصغ  يارب  نادند 

ادخ ربمغیپ  هب  هتسب  غورد  لوق 

همطاف لاّمُع  هدش  كدف  زا  جارخا 

اضترم نذا  یب  همطاف  عالطا  یب 

دوب هانگ  هفیلخ ، تفرگیم  نذا  رگ 

اضران راداد  ترضح  دوب  هکنآ  ای 

هنّیب تساوخ  سپس  تفرگ  كدف  لّوا 

اضق رد  تسا  هدینش  هک  یتلادع  یب  نیا 

دوخ هک  یسک  زا  اور  هدوبن  كدف  بضغ 

اطع دنک  لئاس  هب  فافز  نهاریپ 

یسک زا  دهاش  نتساوخ  رفک  تسا  رفک 

اتا له  ریهطت و  هب  هدوتس  ادخ  ار  وک 

دننک بلط  دهاش  هک  دوبن  اور  زگره 

افطصم يولهپ  ود  نیب  حور  مه ز  نآ 

شبضغ زا  ربمیپ  وک  نآ 
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بضغ دنک  یم 

ایربک داش  وا  يداش  هب  دوش  وکنا  و 

دنسپان دوب  وا  ترضح  هب  متس  ملظ و 

اوران دوب  وا  هّقَح  قوقح  بصغ 

ضحم بذکب  ار و  همطاف  قح  دندرب 

ایبنا دنراذگن  یم  ثرا  دنتفگ 

قح باتک  فالخ  ضحم و  غورد  لوق 

افصم هب  ار  نآ  تبسن  شاف  دنداد 

� لوتب زا  درک  كدف  بصغ  هک  یسک  لّوا 

ارتفا تسب  یبن  هب  وا  هک  یسک  لوا 

هتشاذگ نامیلس  رهب  ثرا  دوواد 

ام هاوگ  اّیرکز ، هّصق  تسا  هدوب 

لوسر دهد  تداهش  تفگ ، غورد  نمشد 

ادخ دهد  یهاوگ  تفگ ، تسرد  ارهز 

دنتّلم ود  زا  شا  همطاف  لوسر و  ایآ 

؟ ادج نآ  زا  دوب  یبن  هک  يا  هیآ  دوب  ای 

قح مکحب  نانآ  شناد  دوب  هکنآ  ای 

اضترم رتارف ز  لوسر و  زا  رتالاب 

لوسر زا  دوب  یم  ثرّونال  لوق  رگ 

ارچ همطاف  یلع و  اب  تفگن  ار  نآ 
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غورد هقیدص و  ترضح  هک  منک  رواب 

اطخ هتفگ  قح  تمصع  منک ز  رواب 

، تسا تقادص  حور  هک  تفگ  غورد  ارهز 

؟ ادتبا ار ز  كدف  بضغ  درک  هکنآ  ای 

ردپ زا  ثرا  درب  هفاحقوبا  روپ 

اپ ریز  هب  ربمیپ  تخُد  هناگی  ّقح 

� همطاف کلم  كدف  دوب  هتشذگ ، نیا  زا 

اطع ودب  ربمیپ  صخش  دوب  هدومرف 

� لوتب زا  دنناتسب  ات  دوبن  یثرا 

اور اوران ، نخس  نیا  دوب  هک  مریگ 

متس زا  ربمیپ  هب  بذک  تسب  هک  سکنآ 

افج هر  زا  كدف  بصغ  درک  هک  وکناو 

ثرا ياعدا  اب  هچ  شرتخد ز  تشاذگن 
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ابتجم نفد  دوش  لوسر  هناخ  رد 

درک ثرا  راکنا  دش و  كدف  بصاغ  وا 

اعدا ثرا  نسح  نفد  زور  درک  نیا 

مارم ود  نید و  کی  هک  هتفگن  سک  لاح  ات 

اوه ود  ماب و  کی  هک  هدیدن  یسک  زگره 

دسر یم  ثرا  شا  همطاف  هب  یبن  تیب 

ارس نآ  تسا  نینسَح  زا  تفر  وچ  ارهز 

� همطاف دالوا  هزاجا  یب  دیدرگ 

ارچ نت  ود  نآ  نت  ِنفد  یحو  تیب  رد 

تسا مدرم  یمامت  قح  تسین  ثرا  زو 

ار ود  نآ  هناخ  نآ  زا  دومن  نورب  دیاب 

قح باتک  فالخ  هفیلخ  رب  هک  مریگ 

اضتقا درک  یم  همطاف  كدف ز  بصغ 

دوب لالح  نآرق  هیآ  مادک  قبط 

ایربک سومان  هناخ  هب  یتمرح  یب 

دنا هتفگ  نتفیرف  هکلب  هن  نم  لوق  نیا 

اضران دوب  رفن  ود  نیز  هرامه  ارهز 

تسا یکی  یفطصم  همطاف و  ادخ و  مشخ 

اهراب هتفگ  ادخ  لوسر  ار  هتکن  نیا 

دینک نیقی  دسانشن  دوخ  ماما  وک  نآ 
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افطصم دومرف  ّتیلهاج ، هب  دریم 

دناوخ ماما  ارهز  هک  تسوا  ماما 

اضترم صخش  ادخ  یلو  زج  تسیک  وا 

دنز میتملا  لبح  هب  گنچ  هکنآ  تخبشوخ 

اهر دنک  ار  یلع  هک  یسک  نآ  هراچیب 

دروخ هنایزات  یلع  ّیتسودب  ارهز 

ادتقا هدرک  وا  هب  قیرط  نیا  رد  هعیش 

وا قیرط  ّیلع و  یتسود  ام و  نیا 

ازسان مانشد و  هنیزات و  مصخ  نیا 

میوش یمن  میدشن و  ادج  یلع  زا  ام 

ادج ندب  زا  نامرس  دوش  رگا  راب  دص 

تقیقح یبن  اتفگ 
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لسر ّدیس  ّلک 

اوس یلع  زا  همه  دنوش  اوس  ام  رگ 

دنلطاب قلخ  دوب و  یلع  بناج  قح 

ام رهب  لوق  نیا  زا  هتشگ  مامت  تجح 

تسا یبن  زا  هک  تّوبن  وچمه  تسا  یلع  زا  نید 

ادخ اب  تسین  ادج  هکنآ  تسا ز  یلع  اب  قح 

مسق شربمغیپ  هب  تسا  ادخ  اب  هناگیب 

انشآ تسین  یلع  ریدغ و  اب  هک  سک  ره 

يا هفیقس  یهورگ  دنریذغ و  یموق 

اجک يور  یم  يور و  یم  هک  اب  رادشه 

مهد یمن  هفیقس  هب  ار  ریدغ  زگره 

الب خزود  نیا  دوب  الو  ّتنج  نآک 

دش هداهن  تیالو  هب  نید  يانب  اجنآ 

اپب دش  مالسا  رد  هنتف  ياول  اجنیا 

نینمؤم ریم  یلع  تشگ  ریدغ  زور 

اوشیپ تشگ  نیرت  تسپ  هفیقس  زور 

دش هفیقس  نآ  دگل  زا  هتسکش  هللااب 

ایبنا رالاس  هلفاق  تخد  يولهپ 

نآ زا  دمآ و  نورب  هفیقس  زا  يریشمش 

ات ود  دش  بارحم  نماد  هب  یلع  قرف 
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ملظ هب  دش  هتسب  یلع  تسد  هفیقس  زور 

ادف رد  تشپ  دش  همطاف  هفیقس  زور 

دش دیهش  ارهز  نسحم  هفیقس  زور 

اج تفرگ  رغصا  رجنح  هب  متس  ریت 

تخورف رب  نیّفص  شتآ  هفیقس  زور 

ادتبا تشگ  لمج  گنج  هفیقس  زور 

دنلب رس  هیواعم  درک  هفیقس  زور 

ابتجم بلق  دش  هراپ  هفیقس  زور 

دش دیهش  رتشا  کلام  هفیقس  زور 

ات ود  دش  رامع  متام  یلع ز  تشپ 

تشک ملظ  ریشمش  هب  مصخ  هفیقس  زور 

ار دیشر  رجح و  مثیم و  دیعس و  رمع و 
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دش تبث  هنتف  ملق  اب  هفیقس  زور 

البرک نادیهش  تشونرس  خیرات 

لوسر ترتع  مرح  زا  هفیقس  زور 

امس زا  تشذگب  هک  تشگ  دنلب  يدود 

رس نیسح  زا  کشخ  بل  اب  هفیقس  زور 

افق زا  تشگ  ادج  بآ ، رهن  ود  نیب 

روتس مس  ریز  هک  دوب  هفیقس  زور 

ایتوت دیدرگ  همطاف  زیزع  مسج 

دش ریسا  يربک  بنیز  هفیقس  زور 

اونین يارحص  هب  دید  غاد  داتفه 

دش هفیقس  نآ  هلسلس  نیب  هدیچیپ 

ادف شملاع  همه  ناج  مسج و  هک  یمسج 

تخیر كاخ  نامادب  هفیقس  نآ  تسد  اب 

اهبنوخ دوب  ادخ  شاهب  رد  هک  ینوخ 

درک دوبک  ار  یبل  هفیقس  نامه  بوچ 

افطصم دیسوب  همطاف  روضح  ار  نآک 

دیرب نت  ار ز  يرس  هفیقس  نامه  غیت 

ءایض ار  دیشروخ  هدید  دیسر  وا  زک 

دش هتسکش  ینیبج  هفیقس  نآ  گنس  اب 

ایربک نسح  هنیئآ  دوب ، هنیئآک 
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یتیانج ره  مسق  هبعک  بر  هب  يرآ 

ازج فص  ات  دوب  هفیقس  شأشنم  رس 

تسشن یمن  ربمیپ  ياج  هب  رگ  هناگیب 

ادج نت  دش ز  یمن  نیسح  رس  زگره 

دوب دیزی  انامه  هفیقس  نآ  لوصحم 

البرک تایانج  دیزی  نآ  لوصحم 

ورم جک  تسین  یلع  هار  هفیقس  مثیم » »

ادتقا نک  ارهز  هب  ریگ و  ریدغ  هار 

----------

میایرد ناماد  رد  هداتفا  يا  هرطق  نم  میک 

( لزغ  ) میایرد ناماد  رد  هداتفا  يا  هرطق  نم  میک 

میارآ ملاع  رهم  ناماد  رد  هّرذ  نوچ  ای  و 

دوبن بجع  مدوس  خر  موصعم  هدراچ  كاخ  هب 

میاپ فک  كاخ  کلم  مشچ  همرس ي  ددرگ  هک 
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ابهص زا  دوب  یمسا  هن  مخ  زا  فرح  هن  یم  زا  مان  هن 

میابهص داد  تیالو  ّمُخ  زا  بیغ  تسد  هک 

متسا لوسر  لآ  هراوآ ي  ما  هراوآ  رگا 

میارهز دالوا  هناوید ي  ما  هناوید  رگا 

رکیپ زا  دنزاس  ادج  ار  موضع  وضع  ات  وگب 

میاضعا ّلک  زا  یلع  ای  يادص  زج  دزیخن 

متادابع تاعاط و  لاس  نارازه  دص  زا  دوب 

میاّربت رتهب  نآ  زو  رتهب  یلع  يّالوت 

منآرق مصخ  مناوخب  نآرق  وا  رهم  یب  رگا 

میاهنت رفک  مرایب  نامیا  وا  ّبح  یب  رگ  و 

رتهب میئانیبان  راب  دص  مسق  ییانیب  هب 

میانیب مشچ  شَرُوک  مصخ  رب  يا  هظحل  دتفا  هک 

مقرف ات  ياپ  هیآ  هیآ  نآرق  وچ  ددرگ  وگب 

میالوم تسین  سک  نینمؤملاریما  زج  نآرق  هب 

مراک دوب  ناملغ  اب  هن  اروح ، اب  هن  ّتنج  اب  هن 

میاّنمت الوم  زج  هب  دوبن  دوخ  يالوم  زا  هک 

نک مبارخ  تسم و  دوخ  مشچ  ماج  یقاس ز  الا 

میایند نید و  تیالو  ضیف  زا  تسا  دابآ  هک 

مزیگنا حور  ياون  رد  تیالو  روش  دوب 

میان رد  هتسویپ  سدقلا  حور  دمد  یم  ییوگ  وت 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6972 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرگ یم  موصعم  هدراچ  رود  رشح  زور  هب 

میاورپ تسا  ران  زا  هن  مراک  دوب  ّتنج  اب  هن 

متشگ نینمؤملاریما  الوم  مثیم  مالغ 

میازفا حور  رعش  متخ  مثیم »  » مان اب  دش  هک 

----------

نک زاجعا  ملق ! هللا ، كرابت 

( هعماج ترایز  ) نک زاجعا  ملق ! هللا ، كرابت 

نک زاربا  دش  یحو  وت  هب  هچنآ 

وگب دّدجم  یحو  نک  هزجعم 

مه زاب 
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وگب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  زا 

يوش يدانم  هک  نکشب  توکس 

يوش يداه  ماما  يدانم 

نک ریگناهج  ار  شیوخ  مالک 

نک ریسفت  هعماج  ترایز 

تسام ناماد  لگ  غاب  هعماج 

تسام ناماما  ۀمانسانش 

همه رون  هروس ي  ای  هعماج 

هّمئأ فراعملا  هرئاد 

هّمئأ بتکم  رون  غارچ 

هّمئأ بل  زا  هّمئأ  حدم 

ملق يا  سیونب  رّرکم  یحو 

ملق يا  سیونب  رواد  مان  هب 

میحّرلا نامحّرلا  هللا  مسب 

میرک يادخ  هدنشخب ، يادخ 

دمحا لآ  مالس  امش  هب  يا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم تلاسر  عضاوم 

کئالم دمآ  تفر و  زکرم 

کیاکی ایربک  یحو  طبهم 

ملع نئازخ  تمحر و  ندعم 
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ملح تیاهن  ملع و  هنازخ ي 

مُما ّلک  ماما  مرک  لصا 

معن يایلوا  قلخ و  ربهر 

ملاع ّلک  نابوخ  تقیقح 

مّلسم ناهج  نایوکن  نکر 

راگدرورپ تاذ  ناگدنب  هب 

رادم تسایس  ربهر و  ماما و 

ناّنم تاذ  دالِبلا  ناکرا 

نامحر يانما  نامیا ، باب 

دییایبنا كاپ  ياه  هلالس 

دییادتباز لسر  بختنم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هدیزگرب ي  ِترتع 

دمرس يادخ  تاذ  بختنم 

ادخ تاذ  يوس  زا  امش  هب  يا 

ادخ تاکرب  ریخ و  تمحر و 

تیاده هّمئا ي  رب  مالس 

تیاهن یب  رون  ياه  غارچ 

مدرم هار  شخب  رون  ياول 

مدرم هانپ  لقع و  لغاشم 

لامک جوا  هب  ایبنا  ثراو 
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لالجلاوذ زراب  ياه  هنومن 

ایربک ججح  ینسح  توعد 

هب ایند و  لها  هب 
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یبقع لها 

ادخ تاذ  يوس  زا  امش  هب  يا 

ادخ تاکرب  ریخ و  تمحر و 

دورد مالس و  داب  ناگمه  رب 

دودو يادخ  قلخ و  فرط  زا 

ییادخ تفرعم  هگیاپ 

ییایربک تمحر  نکاسم 

یلازیال تمکح  نداعم 

یلالجلاوذ تاذ  ّرس  ظفاح 

راگدنوادخ فحصم  لماح 

راداد ّیح  يایبنا  ّیصو 

ادخ لوسر  كاپ  هیّرذ ي 

امش رب  ام  مالس  قح  تمحر 

هاگآ نیغّلبم  رب  مالس 

هاگآ ناورهر  يامنهار 

هللا مکح  رادیاپ  هشیمه 

هللا هّبحم  یف  نّیماّتلاو 

یهلا شتسرپ  رد  صلخم ،

یهان دیِرمآ و  دیرهظم و  هک 

راتفگ لوق و  هب  هک  مّرکم  دبع 
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راگدرورپز هتفرگن  تقبس 

دوبعم ّیح  يوس  زا  ناگمه  رب 

دورد تاکرب و  اب  قح  تمحر 

تیاهن یب  مالس  ام  مالس 

تیاده بتکم  نایعاد  هب 

تیالو بتکم  نابحاص  هب 

تیامح ادخ  نید  زا  هدرک  هک 

دوبعم تاذ  ِرکذ  لها  هرامه 

دودو ّیح  يوس  زا  رما  بحاص 

راگدرک هدیزگرب  یقاب و 

راگدنوادخ ملع  قودنص 

قح رون  قح  طارص  قح  تّجح 

قح روشنم  راکشآ  ِناهرب 

ادخ تاذ  يوس  زا  نلاگمه  رب 

ادخ تاکرب  ریخ و  تمحر و 

نیبم يادخ  زج  هب  ادخ  تسین 

نینچ یهاوگ  دهد  دوخ  هک  نانچ 

هاوگ دوخ  دوب  ملعلاولوا ، کلم ،،

هلا میکح و  تسا و  زیزع  وا  هک 

هدیزگرب لوسر و  شدّمحم 
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هدیرفآ شا  هدیدنسپ  ادخ 

نیکرشم همه  مغر  یلع  تسوا 

نید نابهگن  زوریپ و  يداه 

زا دوب  بل  هب  متداهش 
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نورد

نودشّرلا ُهّمئالا  ُمُکَّنِا 

وا هب  یمارگ  موصعم و  يدهم و 

وگتسار یقّتم و  بّرقم و 

هدیزگرب عیطم و  مّرکم و 

هدیا یشم و  هب  وا  رما  مئاق 

تماما رد  هللا  مکح  لماع 

تمارک نیا  زا  راگتسر  زئاف و 

دیزگرب ناشیوخ  ملع  هب  ادخ 

دیدنسپ دوخ  بیغ  ملع  يارب 

راگدنوادخ هک  ار  امش  یهز 

رایتخا دوخ  ّرس  يارب  هدرک 

دیدش وا  تیامح  بختنم 

دیدش وا  تیاده  اب  زیزع ،

شیپ شیپ  ادخ  دناوخ  ناتزیزع 

شیوخ ناهرب  هب  درک  ناتصوصخم 

يرآ دیدمرس  رون  غارچ 

يرآ دیدّیؤم  وا  حور  هب 

دیرفآ لزا  زا  هک  ناتیادخ 

دیدنسپ شینیشناج  يارب 
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دییامش نید ، روای  قح  تّجح 

دییایربک زار  نابهاگن 

یتسه يادخ  ملع  نیازخ 

یتسرپادخ ناراد  هعیدو 

دییامش ادخ  یحو  مجرتم 

دییایربک يدیحوت  ناکرا 

دیثقلخ ياوشیپ  ماما و  امش 

دیقلخ يارب  قح  هاوگ  امش 

دیدابع رب  دوبعم  لیالد 

دیالب ره  هب  رون  زکارم 

دییادخ نشور  ياه  لیلد 

دییاطخ ره  شزغل و  رهز  سیَرب 

دینمیا اه  هنتفز  قح  فطل  هب 

دینماد ِیگدولآز  كاپ 

تسامش ناشن  رون  تراهط و 

تسامش ناش  هب  ریهطت  هیآ ي 

ار قح  لالج  هتسناد  میظع 

ار قح  لامک  نأش و  تمارک و 

نات اه  هظحل  هتشذگ  وا  رکذ  هب 

ناتاعد تعاط و  مکح و  قاثیم و 
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راکشآ بیفخم و  هرامه  هدوب 

راگدرورپ يوس  هب  ناتتوعد 

تسا توعد  تحیصن و  امش  راک 

تمکح ابیز و  هظعوم ي 
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تسا

دیا هداد  قح  ياضر  هر  هب  ناج 

دیا هداتسا  مواقم  وا  رما  هب 

تسامش ناش  هولَّصلا  ُمتمَقَا 

تسامش ِنآ  زا  هوکّزلا  متیتآ 

هلا رما  هب  دیدومن  تسامش 

هاگن زا  یهن  باوث و  ره  هب  رما 

یگتسخ ناتنت  رد  هر  تفاین 

یگتسیاش هب  دیدرک  داهج 

دوب ناتراعش  نید  هب  ام  توعد 

دوب ناتراک  تابجاو  نایب 

دیدومن قح  دودح  هماقا ي 

دیدوشگ نابز  ماکحا  ِرشن  هب 

دیتشاد ادخ  نیناوق  رشن 

دیتشاد اپ  هب  وا  مکح  ّتنس 

اضر ماقم  تشگ  ناتماقم 

اضق رد  ادخ  میلست  دیدش 

دیدوشگ لسر  قیدصت  هب  نابز 

دیدومن ناتماقم  رب  رارقا 

تسادخ زا  زیرگ  امش  زا  زیرگ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 6983 

http://www.ghaemiyeh.com


تسامش اب  امش  رای  دوش  هک  ره 

اقب ار  نات  طخ  نیمزالم 

انف ار  ناتقح  نیرّصقم 

تسامش يوگتفگ  هرامه  هک  قح 

تسامش ثیوس  هب  مه  امش و  زا  مه 

يرآ دیتقیقح  تقیقح 

يرآ دیتّوبن  رب  ثراو 

تسامش اب  ناهج  ناکاپ  تعجر 

تسامش اب  ناشباسح  ازج  زور 

راگدوررپ تاذ  باطخ  لصف 

راکشآ دوب  تسه و  امش  دزن 

تسامش ِنآ  زا  قح  ياه  هناشن 

تسامش نابز  درو  شتایآ 

رقتسم امش  رد  تسادخ  مزع 

رگ هولج  امش  ذدزن  رد  شرون 

امش يوس  هب  تسا  یهلا  رما 

امش يوگتفگ  هب  شناهرب 

دودو ّیح  تسود  ناتتسود 

دوبعم تاذ  نمشد  ناتنمشد 

تسود تشگ  امش  اب  هک  یسکنآ  ره 
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تسود تشگ  ادخ  تاذ  اب  هک  قح  هب 

امش اب  هک  یسکنآ  ره 
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تسا نمشد 

تسا نمشد  ادخ  اب  هک  امش  اب  هن 

دز گنچ  امش  ناماد  هب  هک  ره 

دز گنچ  ادخ  لصو  نماد  هب 

دییامش قح  میقتسم  طارص 

دییام مالک  لامعا و  هاوگ 

انف راد  هب  دیدیهش  امش 

اقب ِراد  هب  دیعیفش  امش 

دییامش قح  هتسویپ ي  تمحر 

دییایربک هنوزخم ي  تیآ 

دییادخ ظوفحم  تناما 

دییام ِناحتما  باب  هشیمه 

« تساَجن مُکاتَا  نَم  َو   » امش نأش 

تسامش زا  رود  هک  یسک  دش  كاله 

ادخ يوس  هب  دوب  ناتتوعد 

امنهر همه  دیّقح  هر  رد 

دینؤم وا  هب  لاوحا  همه  رد 

دینملاوذ قلاخ  رما  میلست 

سب دیدومن و  وا  رما  هب  لمع 

سب دیدوشگ و  وا  يوس  هب  هار 
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اده هار  غارچ  ناتداشرا 

ادخ مکح  مامت ، ناتراتفگ 

كاپ دیدرگ و  دیعس  ناتتسود 

كاله دش  دش ، هکنآ  ره  ناتنمشد 

دش راخ  ناترکنم  دش  هکیسک 

دش راک  نایز  رود  دش  هکنآ  ره 

تسَج تسُج  امش  هب  کّسمت  هک  ره 

تسَر ران  زا  دروآ  هانپ  هک  ره 

تسام نید  تمالس  ناقیدصت 

تسام نییآ  غارچ  ناتقیرط 

میعن دلخ  تسامش  زا  يوریپ 

میحج ران  تسامش  زا  ییادج 

تسا رکنم  امش  راتفگ  هب  هک  ره 

تسا رفاک  دوخ  رفک و  تسوا  مالک 

امش گنج  هب  دهن  ور  هکنآ  ره 

ادخ دزن  تسا  كرشم  رفاک و 

یسک ره  دنک  ناتماقم  ّدر 

یسب مّنهج  رعق  رد  دَنام 

یهاوگ مهد  ناتماقم  نیدب 

یهلا لزا  مکح  هدوب  هک 
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ات
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مادم ار  امش  رهّدلا  دبا 

ماقم نیا  دوب  نادواج  يراج و 

دندحاو ناترون  تشرس و  حور و 

دندهاش مه  هب  مه  دنمهز و  مه 

دوب رون  قح  شرع  هب  ناتدوجو 

دوب روتسم  غورف  نیا  رد  شرع 

امش دوجو  هب  دوخ  ادخ  هک  ات 

ام هب  ّتنم  داهن  مرک ، درک 

نایکالفا بلقز  وا  نذا  هب 

نایکاخ ام  مشچ  هب  اپ  دیدز 

اه هناخ  نآ  رد  دیداهن  ياپ 

ادخ رما  هب  عفترم  هتشگ  هک 

دوب دوب ، ناتبل  رب  ادخ  مان 

دورد تاولص و  دش  امش  فقو 

دش كاپ  ناترون  هب  ام  دوجو 

دش كاخ  همه  لاعفا  یتشز 

نات میلست  میدوب  لزاز  ام 

نات میلعت  هب  میتفرگ  ضیف 

نات قیدصت  هب  فورعم  میدش 

نات قیفوت  هب  میتفرگ  جوا 
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ناتیالعا ماقم  ادخ  داد 

ناتیالاو هبتر ي  تلزنم و 

رتارف نیبّرقم  زا  دیدش 

رتارف نیلسرم  ایبناز و 

ناتلالجا جوا  هب  دسرن  سک 

ناتلابندز دنتفین  شیپ 

یسک دیوجن  عمط  ناتبرق  هب 

یسب نابوخ  همه  زا  دیرتارف 

کلم دیهش و  قیّدص و  ّیبن و 

کی هب  کی  یند  لهاج و  ِملاع و 

وربآ اب  ِحلاص  نمؤم  هن 

وخ تشز  ِلمع  دب  رجاف  هن 

ناطیش هن  ناشکرس  هن  نایغای ، هن 

نامز ره  رد  قلخ  يادهش  هن 

ناتلالجا فراع  رگم  تسین 

ناتلابقا تّزع و  زا  ربخ  اب 

مامت ار  ناترون  عاعش  دید 

ماقم تابث  دعاقم و  قدص 

ار امش  تلزنم  تفارش و 

تبترم ادخ  دزن 
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ار امش 

ار ناتماقم  برق و  ادخ  دزن 

ار ناتمارتحا  صاخ و  ماقم 

مردام ردپ و  ناتادف  هب  يا 

مرز میس و  رابت و  هفیاط و 

ادخ دزن  هب  دیشاب  هاوگ 

امش ماقم  هب  نم  منمؤم  هک 

مرفاک ناترفاک  نمشد  هب 

مرصبتسم انیب و  ناتنأش  هب 

تسامش نافلاخم  زا  تلالض 

تسامش ناتسود  هب  میتسود 

منمشد ناتنانمشد  لیخ  هب 

منم رشحم  فص  ات  ناشنمشد 

تسامش نیملاس  هب  مقفاوت 

تسامش نیبراحم  اب  مگنج ،

مناوخب قح  دیناد  قح  هک  هچنآ 

منادب ناتلطاب  ار  لطاب 

مفرا ناتّقح ع8 هب  نم  هشیمه 

مفقاو مّرقُم و  ناتلضف  هب 

ملماع امش  ملع  شناد و  هب 
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ملصاو امش  نید  هدرپ ي  هب 

امش مامت  هب  متسا  فرتعم 

امش ماقم  هب  تعجر  ِنمؤم 

ار امش  تعجر  مراد  قیدصت 

ار امش  تموکح  مرظتنم 

میامش تلود  راظتنا  رد 

میامش تیاور  هدنریگ ي 

ما هدرک  امش  راتفگ  هب  لمع 

ما هدروآ  هانپ  ناتیوس  هب 

تسا نم  هاوگ  امش  ترایز 

تسا نم  هاگهانپ  ناتروبق 

متساوخ ادخز  تعافش  رگا 

متساوخ امش  هلیسو ي  هب  نم 

تسامش يادخ  هب  نم  بّرقت 

تسامش يالو  قیفوت  هب  کیل 

متساوخ ادخ  زا  هک  یجئاوح 

متساوخ امش  زا  دیا و  هطساو 

تساج هب  اپ  متدارا  لاح  همه  رد 

تسامش اب  نم  راک  راک ، همه  رد 

ناتنالعا ّرس و  هب  مدقتعم 
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ناتناهنپ امش و  رهاظ  هب 

منز یم  امش  ناماد  هب  تسد 

لّوا هب 
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منمؤم ناترخآ  و 

ار نتشیوخ  روما ، همه ي  رد 

امش رایتخا  رد  ما  هداهن 

ناتنامرف تحت  هب  دوب  ملد 

نادناخ امش  عبات  میأر 

امش يارب  دوب  نم  ترصن 

امش يادف  هب  اداب  مناج 

امش دورو  ماّیا  دسر  ات 

امش دوجو  هب  نید  دوش  هدنز 

زارف دریگب  امش  زا  تلادع 

زاب دیریگ  رارق  نیمز  نیا  رد 

امش اب  امش  اب  هرامه  منم 

امش اهنت  زگره ، امش  ریغ 

امش نید  هب  منمؤم  هرامه 

امش نیرخآ  نیلّوا و  هب 

ما هتسش  امش  ریغ  زا  لد  تسد و 

ما هتسج  امش  ریغ  زا  تئارب 

يرواد تیانع  زا  ما  هتشگ 

يَرب نیطایش  توغاط و  تبجز و 

منیملاظز يَرب  ناتّقح  هب 
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منیدحاج نیقرام و  نمشد 

ناتثاریم نیبصاغز  رگد 

نادناخ امش  هدننک ي  کش  هب 

فارحنا تفرگ  امش  زا  هک  رهز 

فالخ رد  دوب  امش  اب  هک  رهز 

امش ریغ  هتسد  هورگ و  رهز 

امنهر رقس  هب  ِناربهرز 

ارم دراد  ياج  هب  اپ  يادخ 

امش يالو  هب  نتفر  مد  ات 

نات نیکمت  هب  دنک  مقفوم 

نات نیئآ  نید و  یتسود و  هب 

نم قزر  دوش  امش  تعافش 

نمتؤم موش  ناتّیتسود  هب 

دوش ملاح  لماش  ناتتوعد 

دوش ملامک  ّطخ  ناتراثآ 

موش تیالو  نییآ  وریپ 

موش تیاده  امش  بتکم  هب 

امش اب  موش  روشحم  هرامه 

ایند هب  نات  تعجر  يا  هظحل  ات 

موش فّلکم  امش  تلود  هب 
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موش فّرشم  امش  يرای  هب 

هب
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دوش نّیزم  ناهج  ناترود 

دوش نشور  هرابود  رشب  مشچ 

مردام ردپ و  ناتادف  هب  يا 

مرز میس و  دوجو و  هفیاط و 

ادخ مزع  ادخ و  هدارا ي 

ادتبا امش  هب  دش  لزا  زور 

ادخ نیدّحوم  هّجوت 

امش يوس  هب  هدوب  لزا  زور 

سک تفگ  ناوتن  ار  ناتیانث 

سرتسد ناتحدم  ِهنُک  هب  تسین 

راّبج يادخ  تاذ  ججُح  يا 

رایخا غورف  راربا و  يداه 

ادتبا ادخ  درک  امش  هب  مه 

ادخ دیامن  متخ  امش  هب  مه 

تسامش يالو  هب  ناراب  لوزن 

تسامش يارب  نامسآ  ماوق 

دودو يادخ  تاذ  ناتنُمی  هب 

دودز اه  لدز  هّصغ  مغ و  گنز 

ایبنا رب  هدش  لزان  هک  هچنآ 

امش دزن  همه  رسارس  تسه 
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لوزن مدامد  دنک  کلم  لیخ 

لوسر امش و  دزن  قح  رما  هب 

امش رب  قح  تاذ  هداد  هک  هچنآ 

ادتبا زا  هدادن  سکچیه  هب 

ربز هب  رس  امش  دزن  فرش  لها 

ریقح اجنیا  دوشّربکتم  ره 

دندش نمشد  هک  ناشکرس  مامت 

دندش نتورف  ناتلالج  شیپ 

امش روضح  دنتشگ  لیلذ 

امش رون  هب  نیمز  دش  نشور 

راگتسر همه  نایلاوم 

راپسهر نانج  يوس  ناتهرمه 

امش نیشن  مه  هلمج  دنوش 

امش نیرکنم  هب  ادخ  مشخ 

مردام ردپ و  ناتادف  هب  يا 

مرز میس و  دوجو و  هفیاط و 

اهرکف زا  رتارف  اج  همه  يا 

اهرکذ همه ي  رد  امش  رکذ 

نات مسج  دوب  داسجا  نورد 

نات مسا  دوب  ءامسا  نایم 
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امش ناج 
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مدامد اهناج  رد 

ملاع سوفن  نیب  ناتسوفن 

رون هداد  ار  راثآ  ناتراثآ 

روبق نایم  دوب  ناتروبق 

امش مان  تسا  نیریش  هچ  هک  هب 

امش ماقم  سفن و  تمارک 

تسرد نامیپ  میظع و  امش  نأش 

تسخن زا  دوب  رون  ناتمالک 

نم يّالوت  دشر  امش  رما 

نم ياوقت  تسامش  ّتیصو 

دوب ناوارف  ریخ  امش  لعف 

دوب ناسحا  هشیمه  نات  تداع 

تقادص تمارک و  امش  نأش 

تقافر یتسرد و  یتسار و 

متَح مکُح و  ناتلوق  هتکن  هب  هتکن 

مزح تسا و  ملح  تسا و  ملع  امش  يأر 

تسامش ناش  هب  فیصوت  همه  نیا 

تسامش ناشن  ریَخلا » َرَکَذ  َّنِا  »

تسامش زا  شناینب  همه  ریخ ،

تسامش زا  شنایاپ  زاغآ و 
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مبَا ُّما و  نم و  ناتادف  هب  يا 

مبل رب  دوب  ناتفصو  هنوگچ 

منک ناتانث  فیصوت  هنوگچ 

منک ناتالتبا  نسح  باسح 

ادتبا زک  تسامش  رطاخ  هب 

ادخ ار  ام  ّتلذ ، زا  هدناهر 

دودو يادخ  امش ، رطاخ  هب 

دودز ام  لد  زا  هّصغ  رابغ 

میرک يادخ  امش  رطاخ  هب 

میحج كالهز و  ار  ام  هدناهر 

مبَا ُّما و  نم و  ناتادف  هب  يا 

مبتکم نم و  نید  امش  رهم 

امش زا  نید  تفای  لامک 

امش زا  اهداسف  دش  حالصا 

لوسر مامت و  امش  تیالو 

لوبق دش  امش  رهم  اب  مامت 

نیِد تسام  ندرگ  هب  ناتتعاط 

نیع ضرف  دوب  امش  تّدوم 

عیمس میلع و  دنوادخ  تاذ 

عیفر تاجرد  ار  امش  هداد 
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ماقم
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تسامش نآ  زا  دومحم 

تسامش ناکم  ناکمال ، دزن  هب 

ریبک سب  ناتننأش  میظع و  هاج ،

ریگتسد ناتقلخ  هب  ادخ  هدناوخ 

دییامش ازج  زور  ام  هانپ 

دییادخ هلوبقم ي  تعافش 

لوزن وت  زا  تفای  هچنآ  هب  برای 

لوسر رما  هب  ام  میدقتعم 

ام ماجنارس  هب  ات  یتیانع 

ام مان  ادهش  رد  دوش  تبث 

فارتعا نیا  زا  سپ  برای  دابم 

فارحنا رد  دت  5 فا ام  بولق 

رابب تمحر  شیوخ  دزنز  ام  هب 

رامش زا  دوب  نوزف  تششخب  هک 

تسخن زک  یقلاخ  تسا  هّزنم 

تسرد وا  هدعو ي  هدوب  هرامه 

راگدنوادخ تاذ  یلو  يا 

رامش یب  هنگ  تسوا  نم و  نِیب 

نامگ یب  مهنگ  ددرگن  كاپ 

نادناخ امش  تیاضر  هب  زج 
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نیرفآ ناج  قلاخ  نآ  ّقح  هب 

نیما شزار  هب  دییامش  دوخ  هک 

رشب راک  هب  تساوخ  امش  زا  هک 

رظن منئاد  دینک  وا  رما  هب 

تسوا ِتقلخ  ّلک  هب  ناتهاگن 

تسوا ِتعاط  نیرق  ناتتعاط 

وربآ تّزع و  لالج و  نادب 

وا زا  دیهاوخب  نم  هانگ  ِوفع 

عیطم ار  امش  رماوا  منم 

عیطم ار  ادخ  تسه  ناتعیطم 

هتفات امش  مکح  زا  رس  هک  ره 

هتفات ادخ  مکح  زا  رس  قح  هب 

تسامش يالو  نامه  ادخ  ّبح 

تسامش يادخ  ضغب  امش  ضغب 

ربماغیپ لآز  رگا  برای 

رت کیدزن  وت  هب  یعیفش  دوب 

ترد رب  ناشمدناوخ  یم  عیفش 

ترتهب ناهج  هب  نانآ  زا  تسین 

شیپ شیپ  زا  هک  ناشّقح  هب  مسق 

هدرمش
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شیوخ رهب  زا  بجاو  يا 

راگدرورپ قلاخ  يا  وت  ارم 

رارق هد  ناشّقح  نافراعز 

دننک تیانع  رشح  فص  رد  هک 

دننک تعافش  مرک  زا  مه  ارم 

نانابرهم نیرت  نابرهم  وت 

نانآ زا  نکم  ادج  یمد  ارم 

دودو ّیح  قلاخ  زا  مد  هب  مد 

دورد شکاپ  ِلآ  افطصم و  هب 

لیلج ّبرز  نوزف  ناشمالس 

لیکولا َمِعن  هللا و  انبسَحَو 

لوسر تیب  لها  هب  ادخ  راب 

لوبق نک  بدا  ضرع  نیا  مثیم » ز«

موش تیاده  ناشرون  هب  رگم 

موش تیالو  ِمثیم  ِمثیم » »

----------

امش ناتسلگ  ناماد  هب  يراخ  ما  یک  نم 

امش ناتسلگ  ناماد  هب  يراخ  ما  یک  نم 

امش نادنخ  ياهلگ  اب  هدروخ  نیریش  بآ 

ما هتشگ  وس  ره  هب  يداب  رب  هتفر  درگ  وچمه 
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امش نابایب  كاخ  رس  رب  متسشن  ات 

جوم ناماد  رد  هداتفاک  میلاخ  بابح  نآ 

امش ناشورخ  يایرد  هب  متشگ  لصتم 

دیدن انیس  لد  رد  یسوم  هک  ینسح  هولج 

امش نابیرگ  زا  دز  رس  هدرب  یب  نم  شیپ 

مهن انغتسا  ياپ  ریز  هب  ار  یتسه  کلم 

امش ناماد  هب  نیکسم  نم  تسد  دوب  ات 

تسا شوخ  تلذ  تزع و  مغ ، يداش و  نامرد ، درد و 

امش نامرف  تسیچ  يار و  تسیچ  مکح و  تسیچ 

دننکفا میحج  رد  ای  مروآ  ور  نانج  رد 

امش ناوخانث  زج  مشابن  مشاب  اجک  ره 

یخزود متسه  هچ  رگ  مرادن  خزود  زا  یکاب 

امش نارفغ  رهب  رد  ما  هدنکفا  ار  شیوخ 

ناتنابرق منک  لباقان  ناج  ات  ما  یک  نم 

ناج ناج  هچ  ره 
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امش نابرق  هب  دراد  نیرفآ 

ناتناسحا هرفس  يوس  تسد  درآ  هک  ات 

امش نامهم  تسا  هدناوخ  ادخ  ار  شنیرفآ 

تشهب ار  منهج  یمشچ  شدرگ  اب  دنک  یم 

امش ناملس  رود  زا  دنکفا  یهاگن  رگ 

ناتفاصوا رد  هچ  دیوگ  اپ  تسد  یب  مثیم » »

امش نآرق  تایآ  امش  فاصوا  دشاب 

----------

امش روط  هلخن  زا  مدر  لد  رب  یشتآ 

امش روط  هلخن  زا  مدر  لد  رب  یشتآ 

امش رون  زا  متسش  ار  نورد  ياه  یگریت 

ناتیانعر تماق  ملایخ  رد  مسجم  دش 

امش روش  زا  دیشوج  ملد  رد  تمایق  دص 

ناترون رد  مگ  هتشگ  ملاع  هک  نآ  دوجو  اب 

امش روتسم  يور  قیالخ  زا  ناهنپ  هدنام 

دیتفای یئادخ  رون  ات  دیدرک  یگدنب 

امش روتسد  هب  ددرگ  رگا  نودرگ  بجع  ین 

دیا هتسشنب  نایکاخ  ام  اب  دنچ  کی  مرک  زا 

امش روم  دنک  ینامیلس  ملاع  رب  هن  رو 

دوب تسود  ياضر  هار  رد  دیدید  رگا  مخز 
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امش رومأم  تسا  غیت  ودع  تسد  رد  هنرو 

ار عارصم  نیا  مدناوخ  نارادبرس  مامت  رب 

امش روصنم  راد  بوچ  هب  دز  دیاب  هسوب 

عمش وچمه  ام  رب  دیدیشخب  رون  دیتخوس و 

امش روظنم  دوصقم و  نارگید  تاجن  يا 

یلو ملاع  رد  دنبآرب  شقن  نوچ  اه  شقن 

امش روشنم  تسا  شقن  لد  حول  رب  دبا  ات 

شا هنیس  دزوسب  انیس  نیا  رد  ات  مثیم »  » تسیک

امش روط  رد  شوهدم  ایبنا  مامت  يا 

----------

امش راوید  لظ  رد  یلئاس  دشاب  رون 

امش راوید  لظ  رد  یلئاس  دشاب  رون 

امش رادید  دای  اب  دوش  یم  انیب  روک 

فص هتسب  تبحم  رازاب  هب  ناج  فالک  اب 

امش رادیرخ  يرصم  فسوی  اهدص  هتشگ 

تشهب ناتسلگ  رب  خزود  زان  دشورف  یم 

امش رازلگ  فرط  زا  شدیآ  یمیسن  رگ 

زور هریت  نایشرف  ام  اب  دیتشنب  هچ  زا 

امش راسخر  دیشروخ  نایشرع  غارچ  يا 

یلو نالوج ، تبون  سک  ره  تشاد  يزور  دنچ 

راعشا هعومجم  مثیم : www.Ghaemiyeh.comلخن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 7016زکرم  هحفص 7008 

http://www.ghaemiyeh.com


ات
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امش رازاب  تسا  مرگ  ادخ ، یئادخ 

یسک تسد  رد  تسا  قلخ  يدازآ  طخ  رس 

امش راتفرگ  دش  دیشک و  اپ  ملاع  ود  زک 

دیا هدرک  مزیزع  يراوخ  همه  اب  رگ  بجع  ین 

امش راک  يرورپ  هدنب  زاغآ  زا  هدوب 

هام دیشروخ و  زا  هساک  هتفرگ  فک  رب  نامسآ 

امش راوید  تشپ  يادگ  نادرگرس  هتشگ 

دورد رشحم  فص  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  امش  رب 

امش راداد  یحز  ناهج و  قلخ  همه  زا 

ناهج راد  زا  تسد  هتسش  هک  سب  تمارک  نیا 

امش راد  مثیم  ياپ  كاخ  مثیم »  » هتشگ

----------

امش راوید  ياپ  رد  یلئاس  نم  متسیک 

امش راوید  ياپ  رد  یلئاس  نم  متسیک 

امش رادیرخ  یتسدیهت  رقف و  همه  اب 

رگج نوخ  زا  رمع  کی  ما  هتسش  ار  ما  هدید 

امش رادید  ضیف  زا  يا  هظحل  ياوه  رد 

زاین تسد  کلف  رب  مراد  کشخ  تخرد  نوچ 

امش راب  رپ  لخن  زا  یلصاح  مب  ای  هکلب 

شومخ عمش  زا  هتشر  نوچ  ما  هدروآ  نورب  رس 
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امش ران  زا  درگ  مبیصن  يرون  رگم  ات 

نم يور  یمان  دنراذگب  هکنآ  زا  رتشیپ 

امش راموط  هب  اناوخ  طخ  اب  ممان  هدوب 

هاگن کی  میاود  دشاب  مدردرس و  ات  ياپ 

امش رامیب  مشچ  رد  یملاع  يافش  يا 

مروآ لگ  رب  زان  مشورف  لبلب  رب  رخف 

امش رازلگز  مرآ  نورب  رس  يراخ  وچ  رگ 

متسیک مناد  بوخ  دوخ  هتخانشن  ارم  سک 

امش رازاب  راجت  کلسم  رد  یلئاس 

رای ناماد  رب  تسد  سفن و  ریجنز  رد  ياپ 
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امش راتفرگ  ای  متسا  لد  راتفرگ  ای 

؟ دینک مدازآ  ریجنز  نیا  زا  يزور  دوش  نوچ 

امش راک  لزا  زور  زا  قلخ  تاجن  يا 

مرک فطل و  هر  زا  دیریگب  ار  مثیم »  » تسد

امش رامع  ياپ  كاخ  هب  رس  درآ  هک  ات 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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